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RUGBAKKENS SKOLE

MEDDELELSER FOR 1954-55
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsdag d. 16. og tredag d. 17. juni indbydes
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.

Skoleefterretninger.
I 1954—55 har skolen 20 klasser, hvoraf 5 er drenge-, 4 pige- og 11 blandede
klasser. Elevernes antal var 293 pr. 31. marts 1955. Af børnene var 158 drenge
og 135 piger.
Af skoleskifterne ved årsskiftet og i skoleårets løb var 5 overførelse til alminde
lig klasse på anden skole og 1 til læseklasse.
Til skolen er foruden undertegnede inspektør knyttet overlærerne hr. V. Frank
Heinsen, fru R. Andersen, frk. A. Grøngaard, frk. B. Haastrup, fru P. Bertram
Larsen, fru Th. Skotte Nielsen samt lærerne hr. Otto Andersen, hr. H. H. BrønsPoulsen, hr. A. N. Christensen, hr. C. N. Christiansen, hr. Otto Hansen, hr. E.
Kragsskjold, hr. Østrup Olsen, hr. J. Thomsen og lærerinderne fru H. Fennet, fru
Ellen Lundberg, frk. E. E. Mygind, fru R. Vest Nielsen, frk. K. E. Pedersen, frk.
Annie Rørdam og frk. E. Sjelborg.
Skolens læge er fru Elin Fog, og som speciallæge (psykiater) virker fru Edel
Lohse. Skolens sundhedsplejerske er frk. I. Bakkegaard Nielsen.
Skolebetjent er hr. V. Jørgensen.
I skoleårets løb har skolens ældste lærerinde, overlærer frk. I. Bræmholm søgt
og fået bevilget afsked på grund af alder. Mange tidligere elever og deres forældre
vil som vi, hendes kolleger på skolen, mindes frk. Bræmholms trofaste og varm
hjertede arbejde med taknemmelighed og glæde.
Undervisningsmæssigt har året gået sin gang som sædvanligt. Skolens noget
snævre ramme har stadig nødvendiggjort en del vagabondering, og der har ikke kun
net findes udvej for opfyldelsen af vort ønske om også at give drengene nogen skole
køkkenundervisning. Til gengæld har skolen fået indrettet et metalsløjdværksted til
gavn for de store drenge, og ved ombygning og samling af nogle faglokaler er det
lykkedes at skabe et efter forholdene fortrinligt „hobbyrum“, hvortil skolens tegne
undervisning og tildels småsløjdundervisningen har kunnet henlægges.
I vintermånederne har drengene fra 8 A og 7 A dyrket svømning i Østerbro
svømmehal. Undervisningen er foregået hver anden torsdag, og foruden at den har
været til stor glæde for drengene har den givet gode resultater, idet 18 drenge har
bestået 50 m prøven og af disse har endvidere 7 drenge taget broncemærket. Der
deltog ialt 24 drenge i denne undervisning.
Årets gennemgående dårlige vejr forhindrede planlægning på længere sigt. Af
denne grund måtte den traditionelle samlede udflugt opgives, men det sædvanlige
besøg er aflagt i Zoologsik Have og klassevis er der foretaget adskillige udflugter
og ekskursioner.
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I svømmehallen.

Af højtideligheder og fester i årets løb nævnes afskeden med vore afgangs
elever, ved hvilken lejlighed flids- og opmuntringspræmier uddeltes, julefesten og
skoleballet for de ældste klasser.
Vi havde ved denne lejlighed, som i fjor, et kærkomment besøg af den popu
lære „Holger Fællessanger“, der satte prikken over i’et, efter at adskillige over
raskende talenter blandt eleverne havde givet deres bidrag til underholdningen. At
der ind imellem dansedes med liv og lyst i den fantasifuldt og morsomt pyntede gym
nastiksal bør også noteres, ligesom at traktementet — pølser og sodavand — selv
følgelig nød passende påskønnelse.
Skolen bringer her komite og medvirkende sin varmeste tak.

En deputation siger farvel og tak for sangen
før gæstens afrejse til Amerika.
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Til skolens festdage tør vi også regne idrætsdagen. Det er ikke lykkedes os
endnu at komme helt til tops, men vore fodboldhold har år for år gjort en indsats,
der har skabt respekt om dem, og såvel holdene som deres ledere fortjener aner
kendelse for deres fortræffelige præstation.
Som festdage betragter skolen også de forskellige møder, som i samarbejde
med skolenævnet har været holdt for forældrene. Det har glædet os hver gang at se
en efter skolens størrelse talstærk forsamling og at mærke forældrenes gode for
ståelse af skolens bestræbelser med deres børn. En nærmere omtale af de enkelte
møder vil findes under skolenævnets beretning.

Sketch.

En ekstraordinær festdag bragte mindeåret for H. C. Andersen os. Hovedbe
givenheden her blev — uden at ville forklejne indsatsen af sange og oplæsning —
vel nok to klassers fælles fremføring af eventyret om Klods Hans. Det blev en over
raskende fin præstation, og en gentagelse for forældrene fortjener at overvejes. Her
skal lyde et „Bravo! piger og drenge“.
Til løsning af sociale og andre opgaver af betydning for børnenes udvikling står
skolen i nært samarbejde med forskellige foreninger og institutioner. Fra tillidsmænd
og medarbejdere har skolen modtaget de følgende korte beretninger.

Foreningen „Kallehave Strand“,
Som det vil være de fleste forældre bekendt, har hjælpeskolerne adgang til
ovennævnte forenings svagbørnskoloni i Kalvehave. Her kan børn, der trænger til
det, få et ophold på indtil 6 uger. Vor skole har i det forløbne år haft 40 børn på
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„Kallehave Strand“, nemlig 24 drenge og 16 piger. Desuden har 7 piger nydt gæst
frihed på Københavns kommunelærerinders kolonier.
I sommerferien har 27 drenge og 27 piger ved foreningens formidling været på
koloni i 4 uger. I alt har således 101 børn været ude eller godt en trediedel af sko
lens samlede elevantal.
H. H. Brøns-Poulsen.

Fritidshjemmet.
I lighed med de foregående år har der været knyttet et fritidshjem til skolen.
Fritidshjemmet har været åbent alle skoledage, om vinteren på skolen og i sommer
månederne i fritidshjemmets skolehave ved Amager Strandvej. Vi har arbejdet med
forskellige materialer og vi har een gang ugentlig vist film.
Fritidshjemmet har plads til 75 børn og har i årets løb været godt besøgt.
R. Schioldan Petersen.

Ungdomsklubben.
Som det har været tilfældet tidligere år, har der ved skolen også i det forløbne
år været en flittigt besøgt ungdomsklub for de udgåede elever. Trods en ret ind
skrænket plads har det vist sig, at vore medlemmer tilsyneladende har befundet sig
godt inden for de snævre rammer.
Der er da også blevet arbejdet flittigt med forskellige former for husflid, hvilket
vi håber at kunne vise eksempler på ved skolens almindelige udstilling i juni. Der
er naturligvis også en del, der har fundet det mere interessant at fordrive tiden på
anden måde, og der har da været mulighed for at spille bordtennis, billard, håndbold
o. s. v. Andre finder mere fornøjelse i at danse, og grammofonen stod da heller ikke
stille ret mange minutter ad gangen!
Vi har igen i år lagt stor vægt på forbindelsen med andre klubber inden for
Ungdomsringen, og vi har mange gange været ude for at deltage i bordtennis- og
billardturneringer, ligesom vi naturligvis også selv har været værter ved sådanne ar
rangementer.
En forbindelse har vi været særligt glade for, idet vi den 3. december kørte
med bus til Spanager børnehjem, hvor vi blev festligt modtaget og tilbragte en hyg
gelig dag. Denne tur agtes gentaget 2. påskedag. Også vore kammerater på Frederiksgården har vi besøgt, og vi blev her underholdt af funktionærer fra de køben
havnske sparekasser, der viste film og fortalte lidt om opsparing m. m.
Et lille hjertesuk skal dog også med: Det kniber lidt med kontingentindbetalin
gen ! Det skulle dog være muligt for de fleste at samle 3 kr. sammen om måneden og
så betale dem forud!
Tak for i år — og forhåbentlig på gensyn til oktober!
E. K.
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Foreningen af 1915.
Denne forening har som sit formål at virke til gavn for de elever, som hjælpe
skolerne sender ud i livet. Den foran omtalte ungdomsklub er oprettet og drives på
foreningens initiativ, men foreningens virke rækker langt videre.
På foreningens foranledning får alle udgående elever adgang til en forprøve på
Psykoteknisk Institut, og denne prøve bliver efter ønske fulgt af en fuldstændig
prøve, som kan være en udmærket vejledning, når de unge henvender sig om bistand
ved valg af eller anbringelse i erhverv.
Ved siden af sin rådgivende virksomhed har foreningen tillige mulighed for
selv at give unge piger et års praktisk husholdningsuddannelse og desuden for prak
tisk værkstedstræning for et mindre antal langsomt modnende drenge.
Foreningens sekretær og rådgiver, kommunelærer, cand. psyk. Finn Lambert,
træffes onsdag aften kl. 18—19 på een af hjælpeskolerne efter en bestemt turnus,
som gerne meddeles ved henvendelse på skolens kontor. Her på skolen træffes
sekretæren den anden onsdag i hver måned, dog ikke hvis dagen er fridag. Desuden
har sekretæren ugentlig træffetid fredag kl. 13—16 på Maria Kirkeplads skole.
Str.-A.

Inden beretningen sluttes, bør der som sædvanlig lyde en tak til Børnenes Kon
tor, Foreningen til Skolebørns Beklædning og Foreningen til Børns Fodbeklædning,
som hver på sin vis har ydet betydende støtte til adskillige af skolens børn.

Endnu er tilbage at give forskellige rent praktiske oplysninger:

Mange elever har sporvejskort. Husk at disse kun er beregnet til brug frem
og tilbage mellem skole og hjem. Misbrug kan medføre fratagelse af kortet. Bort
komne kort volder skolen mere ulejlighed, end forældrene ofte tænker på, sørg
derfor for, at kortet bæres i snor og helst om halsen.
Cykletilladelse gives kun efter skriftlig (og velbegrundet) henvendelse. År
sagen ligger lige for — vi har simpelthen ikke plads til alle de cykler, der ellers
gerne ville i skole hos os.

Glemte sager er et af vore ømtåleligste punkter. Det er utroligt, at så meget
kan glemmes, og navnlig at så få kan kende deres ting igen. Dette viser sig ved,
at det ofte er umuligt at blive af med de glemte ting. Hvis forældrene ville mærke
navnlig det tøj, man lægger fra sig, ville det være os en stor hjælp til genkendelse.
Skolebøgerne bør behandles som det, de er, nemlig lånt gods. Lad børnene
lægge bind om, når det gamle er slidt og plettet. Skolen har kun et fast beløb til
undervisningsmateriale, og hvis De hjælper os at spare unødige udgifter, kommer
det Deres barn til gode, ved at skolen kan anskaffe ting, vi ellers må sukke efter,
og som kan blive til væsentlig lettelse i skolearbejdet — måske netop for Deres barn.
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Angående forsømmelser minder skolen om, at Deres barns tilstedeværelse på
skolen er af væsentlig betydning for, om det skal lykkes at få et godt resultat ud
af dets undervisning. Lad det derfor kun forsømme, når det er sygt, og lad altid
skolen vide, når der er noget i vejen. Besked i sådanne tilfælde bør gives skriftligt,
hvis overbringeren ikke er en voksen.

Ofte ønsker forældre at drøfte problemer vedrørende barnet og dets forhold
til skolen og arbejdet her. Det vil som regel i sådanne tilfælde være rigtigst at
opsøge barnets lærerinde eller lærer og drøfte sagen her, hvor kendskabet til barnet
eller sagen er bedst.

Konfirmandrejser er efterhånden ved at blive almindelige også blandt vore
elever. Skolen må af hensyn til undervisningens rolige gang henstille, at man kun
indtegner sit barn til rejser, der for størstedelen falder inden for påske- eller efter
årsferien.
Ved den forestående årsafslutning fremlægges sløjdarbejder, tegninger og hånd
arbejder i gymnastiksalen, medens skriftlige arbejder fremlægges i klassen, hvor
besøget finder sted.
De udstillede arbejder må ikke fjernes før fredag den 17. juni kl. 14.

Onsdag den 15. juni har børnene fri.
Torsdag den 16. og fredag den 17. juni er skolen åben for besøg. Af prak
tiske grunde kan dog kun halvdelen af klasserne møde hver af dagene. Vi beder
forældrene se på skemaet, der findes omstående, og byder dem alle velkommen
til at se og høre.

Lørdag den 18. juni er omflytningsdag og sidste skoledag.
Sommerferien begynder mandag den 20. juni og varer til og med 11. august.

Fredag den 12. august begynder det nye skoleår.
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13. Onsdag tillige kl. 18—19.
Af praktiske grunde bedes henvendelser ved børnene ledsaget af en kort for
klarende seddel (f. eks. angående adresseforandring, ændring af sporvejskort eller
anmodning om hjælp af forskellig art). Skolens telefonnummer er Amager 2208.

Gem dette hæfte — måske får De brug for det på een eller anden måde en
anden dag!
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Skolenævnets beretning.
Der har i løbet af skoleåret været afholdt flere godt besøgte møder.
Et par måneder ind i skoleåret holdtes møde for nye forældre. Mødet formede
sig som en redegørelse for skolens arbejde og mål, og forældrene fik lejlighed til
at gøre sig bekendt med deres barns lærerinde eller lærer.
I forbindelse med forældreugen var skolen åben for besøg, og ugen indlededes
med et møde, hvortil alle forældre var indbudt. Her talte erhvervsvejleder hr.
cand. psyk. A. Søgaard Jørgensen om emnet: „Har skole og senere samfundsliv
noget med hinanden at gøre — og hvor kan hjemmet hjælpe?“ — Der var stor til
slutning både til mødet og til det efterfølgende kaffebord.
Endelig holdtes som sæsonens sidste et møde for alle de forældre, hvis børn
stod over for eventuel udskrivning. Hr. overlærer V. Fr. Heinsen indledede i cause
rende form en drøftelse af de muligheder for fremtiden, der foreligger, når afgørel
sen skal tages.
Nævnet har med glæde noteret den gode mødedeltagelse og vil stadig søge at
afholde både de særlige møder og møder med emner af interesse for den samlede
forældrekreds.
Nævnet har for tiden følgende medlemmer:

Modelsnedker Kaj Henriksen, Tyrolsgade 94 (formand).
Malermester A. A. Iversen, Reberbanegade 8 st. (næstformand).
Pakhusmester Henry Klein, Brydes Allé 15 st. (sekretær).
Maskinarbejder Ejnar Christensen, Bjørneklovej 3 st.
Jord- og betonarb. H. Siering, Polensgade 483.

På skolenævnets vegne
Kaj Henriksen.
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Ärsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI
Gæstelærer.

Lærer.

2 u

3 A

3 v
4 A

5 a

6 A

6 a

7 A

7 a

8 a

(nr. 4) kl.
(nr. 3) kl.
(nr. 10) kl.
(nr. 6) kl.
(nr. 5) kl.
(nr. 1) kl.
(nr. 9) kl.
(nr. 7) kl.
(nr.12) kl.
(nr. 11) kl.
-

9—10
10—11
9—10
10—11
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11

dansk ................
regning .............
regning .............
dansk ................
dansk ................
regning .............
mundti. fag ......
dansk ................
regning .............
dansk ................
regning .............
mundti. fag ......
dansk ................
regning .............
mundti. fag ......
regning .............
dansk ................
mundti. fag .....
regning .............
dansk ................
mundti. fag ......
dansk ................
regning .............
mundti. fag ......
mundti. fag ......
regning .............
dansk ................

frk. E. Sjelborg

hr. Østrup Olsen
frk. E. E. Mygind
hr. Østrup Olsen

frk. E. E. Mygind

■ - C. N. Christiansen

fru Vest Nielsen
frk. E. Sjelborg

■frk. K. E. Pedersen

hr. A. N. Christensen
- 0. Andersen
- J. Thomsen
■frk. A. Rørdam

■hr. V. Fr. Heinsen

■fru Th. Skotte Nielsen

fru Bertram Larsen

hr.
-

J. Thomsen
0. Hansen
Brøns-Poulsen
0. Hansen
A. N. Christensen
0. Andersen
C. N. Christiansen

fru H. Fennet
hr. E. Kragsskjold

- 0. Hansen
■ - R. Andersen

- Brøns-Poulsen

- A. N. Christensen

Mellem timerne er der frikvarter å 10 minutter.
De ikke nævnte klasser har fri.
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FREDAG DEN 17. JUNI
Gæstelærer.

Lærer.

2 v
3 u
4 u

4 v

5 u
5 u/v
5 v
5 u/v
6 u

7 u/v
7 u

7 u/v
7 v

8 A

(nr.13) kl.
(nr. 3) kl.
(nr. 8) kl.
(nr. 6) kl.
(nr. 1) kl.
pg. (nr. 1) kl.
(nr. 5) kl.
dr. (nr. 5) kl.
(nr. 9) kl.
pg. (nr. 12) kl.
(nr. 12) kl.
dr. (nr. 7) kl.
(nr. 7) kl.
(nr. 11) kl.
-

9—10
10—11
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11

dansk .
j-hr. J. Thomsen
regning
regning
fru P. Bertram Larsen
dansk .
mundti. fag ...... - E. Lundberg
regning
frk. A. Grøngaard
dansk .
„ „
, ,
dansk . .............
hr. E. Kragsskjold
regning .............
mundti. fag ...... fru Th. Skotte Nielsen
regning .............
- R. Vest Nielsen
dansk . .............
mundti. fag ...... - R. Vest Nielsen
dansk .
Ihr. Otto Andersen
regning
mundti. fag ...... - Otto Andersen
mundti. fag ...... fru P. Bertram Larsen
dansk .
•frk. B. Haastrup
regning
mundti. fag ...... fru H. Fennet
regning .............
- H. Fennet
dansk . ..............
mundti. fag ...... hr. Østrup Olsen
dansk .
* - Brøns-Poulsen
regning
regning
> - 0. Hansen
dansk .
mundti. fag ......

hr. A. N. Christensen

frk. E. E. Mygind
frk. A. Rørdam
,
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hr. A. N. Christensen
frk. K. E. Pedersen
hr. J. Thomsen
„ . .
- C. N. Christiansen
- Østrup Olsen
fru R. Andersen
... „ „ „ ,
frk. K. E. Pedersen
fru E. Lundberg
frk. A. Grøngaard

- A. Rørdam
- K. E. Pedersen
fru E. Lundberg
hr. C. N. Christiansen
fru Th. Skotte Nielsen
- Th. Skotte Nielsen
„ , ,
- R. Andersen
frk. B. Haastrup
fru R. Andersen
frk. A. Rørdam

Mellem timerne er der frikvarter å 10 minutter.
De ikke nævnte klasser har fri.

På omflytningsdagen lørdag den 18. juni møder alle klasser kl. 8.

Rugbakkens skole, maj 1955.

P. Strange-Andersen.
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