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BRØNSHØJ SKOLE

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN
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Til at overvære undervisningen torsdag d. 20. og fredag d. 21. juni indbydes 
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Skoleefterretninger.

Brønshøj skoles elevtal var den 31. december 1961 1282, 628 drenge og 654 
piger. Eleverne var den 31. december 1962 fordelt i 8 drengeklasser, 8 pigeklasser 
og 32 blandede klasser, i alt 48 klasser og 1170 elever.

Af skolens elever ophørte den 31. juli 1962 144 med deres skolegang, og af 
disse elever modtog 15 ved skolens afslutningshøjtidelighed en præmie for flid og 
god opførsel.

Til mellemskoleeksamen i maj-juni 1962 indstillede skolen 96 elever, som 
alle bestod, deraf 58 med karakteren mg og derover. Til realeksamen indstilledes 
60 elever; alle bestod eksamen, deraf 32 med gennemsnitskarakteren mg og der
over.

Brønshøj skoles weekend-hytte.

På generalforsamlingen i efteråret 1962 var alle valg genvalg. Som skolenæv
nets repræsentant i bestyrelsen er indtrådt skolenævnets formand,hr. fuldmægtig 
Alf. Olsson. På generalforsamlingen vedtoges det at forhøje kontingentet til Week
endhytten fra 2 kr. årlig til 5 kr. halvårlig.

Weekendhytten har i 1962 været besøgt at fire klasser med deres lærere på 
kortere ophold. Der har kun været 1 lejrskoleophold i 1962, nemlig III.s fra 21.- 
28. maj med hr. Aa. Kjeldgaard og hr. Bent Nielsen. I tiden 15. juni-15. august 
var weekendhytten som sædvanlig udlejet til Københavns Kommunelærerindefor- 
enings feriekolonier. Som ventet blev der i 1962 kun gjort ringe brug af weekend
hytten. Det er derfor glædeligt, at der i efteråret 1963 foreløbigt er planlagt lejr
skoleophold for 3 klasser.

Af særlige reparationer udført i 1 962 kan nævnes fornyelse af lynaflederinstalla
tionen samt eftersyn af den elektriske installation for afledning og deraf nødvendig- 
gjort reparation.

Søndag den 10. februar 1963 var weekendhyttens venner og kontaktfolk fra 
Ramløse vore gæster ved Brønshøj skoles teaters opførelse af Drachmanns „Der var 
engang" samt et efterfølgende kaffebord.

Weekendhyttens indtægter i afvigte år er kommet fra de sædvanlige kilder: 
kontingenter, præmierenter fra skolens sparemærkesalg, udlejning til koloni og 
lejrskole, gymnastikopvisninger og skolekomedien. Bestyrelsen takker alle, som ved 
penge, arbejde og interesse har bidraget til weekendhyttens drift.
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„Brønshøj skoles Teater“.

Brønshøj skoles teater opførte i februar måned d. å. „Der var engang" af Hol
ger Drachmann. Det lykkedes de 50 optrædende elever at skabe den rigtige eventyr
stemning og bevare spændingen gennem hele stykket. Forvandlingen af den hovmo
dige kongedatter til den blide prinsesse virkede ægte, og sammenspillet var i høj 
grad præget af den sikre instruktion. Det var et skuespil, der på grund af de mange 
dekorationer og sceneskifter stillede store krav til lærerne bag scenen. løvrigt var 
det glædeligt at mærke den stigende interesse for teatret blandt eleverne.

Overskuddet blev det største i flere år. Af de 1530,— kr. har weekend-hytten 
modtaget 1400,- kr., mens restbeløbet er blevet overdraget teaterfonden.

Brønshøj skoles rejsefond.

I sommeren 1962 arrangerede Brønshøj skoles rejsefond atter en række rejser. 
Rhinturen blev ledet af hr. og fru Aage Erskov. Østrigsturen blev ledet af hr. og fru 
Bent Bramsfort, og under ledelse af hr. Bent Nielsen og hr. og fru Carl Torp rejste 
et hold på hyttetur til Norge.

I alt deltog 72 elever i rejsefondens rejser i 1962.

Mundtlige årsprøve i II realklasse afholdes den 14., 17. og 19. juni, og årets 
undervisning slutter i øvrigt med 2 forældredage : torsdag den 20. og fredag den 21. 
juni efter omstående skema.
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De skriftlige årsprøvearbejder er fremlagt i de respektive klasser. Elevernes 
tegninger er udstillet i tegnesalen, håndarbejder i håndarbejdslokalet og sløjdarbej
der i sløjdsalen torsdag den 20. juni kl. 1115-13 og kl. 21-22 samt fredag den 21. 
juni kl. 111S—13.

Skolens afslutning for de udgående elever, hvortil deres forældre, værger og 
pårørende herved venligst indbydes, finder sted torsdag den 20. juni kl. 20 i gymna
stiksalene. Samme aften vil udstillingerne af elevarbejder være tilgængelige for for
ældrene i de ovenfor nævnte lokaler i tiden kl. 21-22.

Lørdag den 22. juni er omflytningsdag. Sommerferien varer fra mandag den 
24. juni til lørdag den 10. august begge dage medregnede.

Det nye skoleår begynder mandag den 12. august, for 1. klassernes vedkom
mende dog først tirsdag den 20. august.

Skoleinspektøren træffes på kontoret, der er åbent hver skoledag kl. 12-13 og 
onsdag desuden kl. 1730—183°.

H. Schlütter.
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Beretning fra skolenævnet.

Skolenævnet har i det forløbne år i bedste samarbejde med skolen løst de 
under nævnet henhørende spørgsmål.

I forbindelse med forældreugen blev der den 5. november 1962 afholdt for
ældremøde, hvor Københavns skoledirektør hr. Kr. Thomsen Jensen holdt et inspi
rerende og tankevækkende foredrag over emnet: „Passer skole og samfund til hin
anden“.

En glædelig stor del af forældrene havde efterkommet indbydelsen og blev ind
ført i skolevæsenets omskiftelige historie fra den katolske tids pogeskoler til fattig
skoler og betalingsskoler frem til skolen, som den står i dag med alle sine problemer 
og relationer til erhvervslivet. Det var en historie om aldrig standsende udvikling 
med mottoet: „Ikke for skolen, men for livet“.

Før foredraget kunne vi glæde os over skolens kor under ledelse af hr. overlæ
rer Hartvig Christensen.

Skolenævnet har i årets løb behandlet en del sager vedrørende udskrivninger 
af skolen på grund af opnåede lærepladser.

Ulovlige forsømmelser har i årets løb kun i et enkelt tilfælde givet anledning til 
indskriden fra skolenævnet.

På skolenævnets vegne
A. L. Olsson, 

formand

Skolenævnets medlemmer :

Assistent A. Jarlstrup, Elmelundevej 15, Brh.
Trafikmester E. Larsen, Tønnesvej 65, S.
Viktualiehandler L. Christensen, Edelsmindevej 18, Brh.
Overpostbud Ib Hansen, Løvetandsvej 6, Brh.
Fuldmægtig A. L. Olsson, Kobbelvænget 43, Brh.
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Arsafslutningen 1963.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 20. JUNI

Eksaminator. Censor.
I u (nr. 18) kl. 8 dansk .................... hr. Ahrensbach hr. K. K. Hansen
I V (nr. 20) kl. 8 dansk .................... fru Verna Hansen - Erskov
8 A, (nr. 19) kl. 8 dansk .................... hr. Torp fru Østergård
8 au (nr. 22) kl. 8 dansk .................... frk. Kruse hr. Dissing
8 av (nr. 15) kl. 8 regning ................. fru Sparrevohn frk. Ella Andersen

Lærer. Gæstelærer.
7 A (læ) kl. 8 - 85° dansk ................. hr. Kdrvig hr. Fastholm

(geo) - 850- 910 geografi .............. | . 1
. X a,» ,nio k- , • ( ■ A. Kristiansen ? - K/eldgard(bio) - 9-10 biologi .................I J

7 a, (bio) kl. 8 - 830 biologi ................| , - Brock
(nr. 24) - 8"- 9‘» dansk .................. I ’ Høybye 1

- 950—104“ geografi .............. frk. Dreijer I Hare

7 a, (nr. 30) kl. 8 - 850 dansk ................. 1 ,
. C fru Skatte Jespersen- 8- 94 historie .............. ) - Bülow Møller

(fy) - g^-lO40 fysik ......................  hr. Thomsen
7 au (geo) kl. 8 - 850 geografi .................. - Martensen - Kjeldgård

(bio) - 850- 940 biologi ................ ) - Bramsfort
(nr. 1) - 9”-10- dansk ....................ftA. Cronl,^

7 bu (nr. 28) kl. 8 - 8’° dansk .................... fru Inger Larsen frk. Jonassen
- 8n0- 910 biologi ................i fru Jespersen

(geo) - 9-10 geografi .............. I hr. Helge Kristiansen
6 A i (nr. 13) kl. 8 - 8™ engelsk ............... - Lund - Hare

- 850- 940 regning .................. - Martensen - Kårvig
- 950—104“ dansk ..................... - Helge Christensen - Jørgen Andersen

6 A, (nr. 014) kl. 8 - 850 dansk ................. - Poul Hansen 1
_,0 nl0 . i - Thomsen- 8 - 9 regning .............. )

, . . ) - Fastholm- 9 -10 historie .............. ) - Karvig
6 a (nr. 26) kl. 8 - 850 dansk ............... vie. fru Brandt Nielsen fru Brammer J.

- 8Ä0- 94° geografi ............... fru Inger Larsen frk. Helga Jensen
- 95°-1040 engelsk ............... frk. Helga Jensen hr. Karre
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Gæstelærer.Lærer.
au (nr. 17) kl. 8 - 8 dansk ......... ...... fru Jespersen fru Karen Sørensen

- 850- 940 historie ...... ...... frk. Lorentzen - Ellen Nielsson
- 950-1040 regning ...... ...... fru Kamma Andersen - Karen Sørensen

bv (nr. 9) kl. 8 - 85° engelsk ...... ...... frk. Helga Jensen frk. Martha Pedersen
- 850- 94° regning ...... ...... fru Kamma Andersen hr. Karre
- 950-104° dansk ......... ...... - Wallin frk. Jonassen

A (nr. 11 ) kl. 850— 940 dansk ......... ...... hr. Lund fru Brammer J.
- g^-io40 historie ...... ...... - Brams fort hr. Bent Nielsen
- 1115-12 regning ...... ...... - Kårvig fru Brammer J.

a (nr. 03)

1 E co
 co

1 
Cl

1 
o

1 1 C
D CO

 
C
n

> O o regning ......
dansk .........

...... frk. Cronberg
1 fru Møller

? - Julin

- 9—10 historie ...... - Søndergård
u (nr. 8) kl. 8 - 85° 

- 850- 940
dansk ......... ...... - Ellen Nielsson

...... frk. Martha Pedersen
? - Wallinregning ......

- 950-1040 historie ...... ...... fru Ellen Nielsson frk. Lorentzen
A (nr. 7) kl. 8 - 850 regning ...... ...... hr. Bent Nielsen hr. Karre

- 8 ’"- 94“ dansk ......... 1 - Brock - Jørgen Andersen
- 9’°—1010 geografi ...... fru Brammer J.

B (nr. 5) kl. 850- 910 geografi ...... ...... fru Søndergård - Karen Sørensen
- 950—1010 regning ...... ...... hr. Martensen - Skafte Jespersen
- 11ls—12 dansk ......... ...... - Bramsfort hr. Helge Kristiansen

V (nr.01) kl. 950-1010 dansk ......... ...... fru Ingrid Hansen
- 1 lls—12 regning ...... ...... hr. Helge Christensen

X (nr. 3) kl. 950—1040 dansk ......... ...... frk. Martha Pedersen
- 1115-12 regning ...... ...... - Cronberg

u (nr. 04) kl. 85°- 910 regning ...... ...... hr. vie. Bøgeskov-]ensen
- 950-1040 dansk ......... ...... fru Inger Larsen

X (nr. 02) kl. 950-1040 dansk ......... ...... - Julin
- 1115—12 regning ...... ...... hr. Martensen

y (nr. 06) kl. 9r>0—1040 dansk ......... ...... - Høybye
- 1115-12 regning ...... ...... fru Møller

u (nr. 07) kl. 950-1040 regning ...... ...... - Jespersen
(nr. 04) - 1115-12 dansk ......... ...... hr. Brock

V (nr. 08) kl. 8 - 850 regning ...... ...... - Bramsfort
- 850- 940 dansk ......... ...... frk. Jonassen

y (nr. 06) kl. 8 - 8s0 dansk ......... ...... fru Kamma Andersen
- 850- 940 regning ...... ...... hr. Bent Nielsen



FREDAG DEN 21. JUNI
Eksaminator. Censor.

I u (nr. 18) kl. 8 historie .............. frk. Dreier fru Baltzer
I V (nr. 20) kl. 8 historie .............. fru Henriksen frk Helga Jensen
8 A, (nr. 19) kl. 8 regning .............. hr. Torp hr. Høybye
8 au (nr. 22) kl. 8 regning .............. - Hartvig Christensen Helge Christensen
8 av (nr. 15) kl. 8 dansk ................. - Martensen fru Møller

Lærer. Gæstelærer.
7 bv (nr. 17) kl. 8 - 850 dansk ................. hr. Thomsen

(bio)
- 8>0— 94°
- 950—10'10

historie ...............
biologi ................ - Helge Kristiansen

1 - K. Nielsson

6 bu (nr. 13) kl. 8 - 850 dansk ................. - Dissing fru Wallin
- 850- 9i0 regning .............. - Bent Nielsen - Kamma Andersen
- 950-10'10 engelsk .............. - Hare - Jespersen

5 B (nr. 013) kl. 8 - 850 dansk ................. hr. Karre

C
D

 CO
tn

 o o
1 1 o C

D
 

o o regning ..............
historie ..............

■ - Bülow Møller 1 - Jørgen Andersen

5 b (nr. 10)

1 C
O

 CO
cn

 o
1 1 C
D

 CO 
—

 tn 
O

 o dansk .................
historie ..............

■frk. Lorentzen j fru Jespersen

- 950-1010 regning .............. fru Østergård - Kamma Andersen
4 a (nr. 2)

1 00
 CO

C
n O

1 1 C
D

 CO cn
O

 o dansk .................
historie ..............

■frk. Ella Andersen 1 - Dybdal

- 950-1040 regning .............. - Jonassen - Søndergård
4 b (nr. 05) kl. 8 - 85“ 

- 850— 940
dansk .................
geografi ..............

'fru Sparrevohn 1 - Karen Sørensen

- 95“—104“ regning .............. - Skaffe Jespersen - Dybdal
4 u (geo) kl. 8 - 850 geografi .............. frk. Cronberg fru Ingrid Hansen

(nr. 14) - 850— 940 historie .............. hr. Dissing - Wallin
- 950-1040 dansk ................. fru Karen Sørensen - Julin

3 u (nr. 6) kl. 8s0- 940 dansk ................. hr. Ahrensbach
- 950—1040 regning .............. frk. Ella Andersen

3 y (nr. 07) kl. 8 - 85° regning .............. fru Verna Hansen
- 85“- 940 dansk ................. hr. Karre

2 V (nr. 08) kl. 8 - 85° regning .............. - Kårvig
- 850- 94“ dansk ................. fru Søndergård

1 X (nr. 02) kl. 8 - 85° dansk ................. hr. Fastholm
- 850- 940 regning .............. fru Verna Hansen

Brønshøj skole, marts 1963.

H. Schlütter.
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