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RUGBAKKENS SKOLE

MEDDELELSER FOR 1960-61
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen tirsdag d. 20. og onsdag d. 21. juni indbydes
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen.

Skoleefterretninger.
Årets tal og navne.
Da Rugbakkens skole ikke har et egentlig distrikt kan en oversigt over de „til
hørende“ gader ikke gives, men det kan i almindelighed siges, at skolen dækker
Christianshavn og den øvrige københavnske del af Amager.
Der må dog i denne forbindelse lægges mærke til udtrykket „i almindelighed“,
idet skolens fremtid for tiden overvejes i skoledirektionen. Man finder, at skolens
bygningsmæssige forhold er så forældede og primitive, at der må ske en forandring,
hvorfor en afvikling over fire år blev indledet med det nu forløbne skoleår.
Endelige planer for specialundervisningen på Amager inden for vort særlige felt
er ikke lagt, så indtil videre må man se i øjnene, at nye hjælpeklasser må oprettes
på skoler, hvor de kan finde plads.
På grund af den nævnte afvikling er skolens klasseantal i 1960/61 kun 14. Af
disse er 2 drenge-, 3 pige- og 9 blandede klasser. Elevantallet var pr. 1. marts
1961 : 198, nemlig 96 drenge og 102 piger.

Skolens personale består af undertegnede inspektør, viceinspektør frk. Ellen Sjelborg, overlærerne hr. Otto Hansen, hr. V. Frank Heinsen, hr. J. Thomsen, fru R.
Andersen, frk. A. Grøngaard, frk. B. Haastrup, frk. E. E. Mygind, fru R. Vest
Nielsen, fru Th. Skotte Nielsen samt lærerne hr. H. H. Brøns-Poulsen, hr. R.
Østrup Olsen, hr. Bent Sylvest, fru Jytte Jensen og fru R. Brynskov (vakance
lærer) .
Siden en skemaomlægning pr. 1. oktober 1960 har timerne i skolekøkken
været læst som vakante med husholdningslærerinde frk. Jytte Jacobsen som vikar.
Nedgangen i elevtallet har medført, at skolen har måttet tage afsked med
vakancelærerinderne fru H. Rose og fru Skovhave Sørensen, ligesom hr. kommune
lærer Kragsskjold har måttet forflyttes, men dog har bevaret ganske få sangtimer
her ved skolen.
Pr. 1. oktober 1960 forflyttedes overlærer A. N. Christensen efter eget ønske,
hvilket medførte den ovenfor nævnte skemaomlægning.
Skolen takker de bortdragne for interesseret og godt virke her på stedet.
Endnu kan være at notere, at skolen i dette skoleår for første gang i flere år
har kunnet få skolekøkkenundervisning samlet på ét sted. Dette må ses som en væ
sentlig forbedring af undervisningens kår.
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At årets dagbog.
8.-16. maj 1960 9a i lejrskole på Læsø.
11. maj 1960 Møde for udgående elever og deres forældre.
17. maj 1960 En klasse på Frederiksborgmuseet.
18. maj 1960 En klasse på Frederiksborgmuseet.
20. maj 1960 En klasse i Roskilde.
25. maj 1960 En klasse på Frederiksborgmuseet.
31. maj 1960 En klasse i Zoologisk Have.
15. juni 1960 6 ældste klasser i Odense.
16. juni 1960 Afslutning og præmieuddeling.
18.aug.1960 En klasse på skovtur (Rågeleje).
26. aug. 1960 Arbejder-samaritternes indsamling.
17. sep. 1960 To klasser på Frederiksborgmuseet.
24. sep. 1960 To klasser på Frilandsmuseet.
28. sep. 1960 En klasse i Roskilde.
8.-9. nov. 1960 Besøgsdage (forældreugen).
9. nov. 1960 Aftenmøde med foredrag af politiinspektør Jersild.
19. dec. 1960 Julehjertesalg (1369,99 kr.).
8. marts 1961 : Møde for udgående elever med forældre.
20. april 1961 : To klassers gymnastikopvisning.

Af skolens 14 klasser deltager i indeværende år de 10 i svømmeundervisningen
i Øbrohallen. Der kan som tidligere noteres gode resultater herfra.

Skolens samarbejde med institutioner og foreninger.
En oversigt over årets gang i skolen bør som sædvanligt nævne samarbejdet
med de forskellige institutioner og foreninger, som virker i nær tilknytning til skolen
eller støtter skolen på væsentlige områder.
Det gælder f. eks. skolens daglige „makker“ Fritidshjemmet, der aflaster mange
hårdt anspændte hjem ved at tage børnene om eftermiddagen.
Her finder de anledning til afspænding efter formiddagens arbejde og får til
lige lejlighed til at dyrke én eller anden hobby i selskab og samvær under friere
former med ligesindede kammerater.
Et nært samarbejde drives også med Foreningen „Kallehave Strand“, hvis re
præsentant på skolen har givet følgende beretning:
Skolens svagbørnskoloni „Kallehave Strand“ har i skoleåret 1960/61 været
besøgt af 26 børn her fra skolen (14 piger og 12 drenge).
Det ville måske her være på sin plads at give de forældre, der ikke kender
noget til „Kallehave Strand“, nogle få oplysninger om, hvorledes de skal forholde
sig, dersom de ønsker at ansøge om et ophold til deres barn: Giv barnet en skriftlig
meddelelse med til klasselæreren, og De vil modtage et ansøgningsskema, som
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efter at være omhyggeligt udfyldt sendes med barnet tilbage til klasselæreren. Denne
og skolelægen påtegnet ansøgningen, som derefter sendes til svagbørnskoloniens
sekretær. - Det er ikke sikkert, at Deres barn kommer af sted med det først af
gående hold, men da ansøgningen gælder for hele skoleåret, kommer barnet ud
på et af de efterfølgende hold, vel at mærke hvis ansøgningen er anbefalet af klasse
læreren og skolelægen.
Opholdet varer ca. 6 uger, og at det er til stor gavn for børnene er hævet
over enhver tvivl.
Ønsker man sit barn på koloni i sommerferien (3 uger), skal der sendes skrift
lig anmodning herom til klasselæreren senest i maj måned. Det er dog langfra sikkert,
at alle ønsker om koloniophold i sommerferien kan opfyldes.
Sidste år var 36 piger og 34 drenge på koloni i ferien.

(sign.) H. H. Brøns-Poulsen

Foreningen af 1915 er en anden af de foreninger, hvis direkte formål er at
virke til bedste for hjælpeskolernes elever, men i modsætning til de foran nævnte
tager denne forening først fat, når skolen skal til at slippe børnene. Allerede i de
sidste måneder inden udskrivningen møder den børn og hjem med tilbud om råd
givning ved det forestående erhvervsvalg ved bistand af foreningens sekretær og
erhvervsvejledere.
Foreningen nøjes dog ikke med rådgivende virksomhed alene, men har selv
mulighed for at give et ikke ringe antal unge piger et års praktisk husholdnings
uddannelse — et gode, der ikke kan vurderes højt nok, hvad enten den unge pige
senere vil fortsætte ad huslig vej, eller hun blot i almindelighed vil rustes til de
opgaver, livet sædvanligvis lægger på en kvinde.
Endelig driver foreningen et værksted med det formål at optræne et mindre
antal sent modnede drenge til at møde de krav, det at passe et regelmæssigt arbejde
dag ud og dag ind stiller til dem.
Foreningens sekretær og rådgiver er skolepsykolog, cand. psyk. Finn Lambert,
bistået af medarbejder ved Psykoteknisk Institut fru Palle Petersen som pigernes
særlige sagkyndige.
Sekretæren træffes hver onsdag aften kl. 173"-1830 på én af hjælpeskolerne
efter en bestemt turnus, som gerne meddeles ved henvendelse på skolens kontor
(telefonisk bedst kl. 12-13, AM 2208).
Her på skolen træffes sekretæren den anden onsdag i hver måned - dog ikke
hvis dagen er fridag.
Sekretæren har desuden ugentlig træffetid fredag kl. 13‘“’—16 på Maria Kirke
plads skole og har her telefon Vester 3193.
En særlig gren af Foreningen af 1915’s virke er klubberne for skolens ud
gåede unge. Disse klubber har lokaler på skolerne, og her mødes de unge to gange
om ugen til fornøjeligt samvær om fælles interesser, hvad enten man mødes om en
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„hobby“ eller til et spil skak, en bordtennisturnering, et parti billard eller til filmsog danseaftener.
Endelig har den kommunale aftenskole ved foreningens tilskyndelse i de senere
år indbudt til aftenundervisning på hold, hvor vore skolers unge kan uddanne
sig videre ud fra det grundlag, som skolen har givet dem. Det har været os — deres
tidligere lærere - en glæde at se disse hold vinde god tilslutning, og vi henleder
gerne forældrenes opmærksomhed på denne mulighed’for de unges yderligere dyg
tiggørelse til livet.

Dansk Skolescene har som sædvanlig haft god tilslutning såvel til teater som
til Skolescenens Bio.

Beretningen sluttes med en hjertelig tak til Børnenes Kontor og til Foreningen
til Børns Fodbeklædning for velvillig og tiltrængt støtte til adskillige af skolens
elever i årets løb.
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Praktiske oplysninger.
Sporvejskortene skulle gerne kunne holde et år ad gangen. Vi minder om, at
bortkomne eller ødelagte kort volder både hjem og skole megen ulejlighed og unødig
udgift.
Af denne grund beder vi hjemmene hjælpe til, at kortene behandles bedst muligt.
Skoledirektionen har bestemt, at smykker af enhver art er forbudt på skolerne
i København.
Man har ikke villet forbyde, at ure, fyldepenne, pencils og lignende med
bringes, men de betragtes som skolen uvedkommende, og erstatning kan ikke ydes
ved ødelæggelse eller bortkomst af sådanne ting.
Andre erstatningsspørgsmål afgøres i hvert enkelt tilfælde efter ansøgning gen
nem skolens kontor til Skoledirektionen.

Vi har alt for mange glemte sager! Hjælp os til at undgå dem, f. eks. ved,
tydelig mærkning af „løse dele“.
Kræv Deres barn til regnskab for manglende ting og efterlys dem snarest muligt
(mens barnet kan kende tingen igen).
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 unødvendige 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.
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 voksen, eller pr. telefon Am. 2208.

Fritagelse uden for sygdomstilfælde kan bevilges, men sådan fritagelse
må søges (skriftligt eller ved en voksens henvendelse) i så god tid at skolen ikke
sættes i en tvangssituation, men står frit, når den skal skønne over rimeligheden
i det enkelte tilfælde.
„Problemer“ . Ofte ønsker forældrene 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 kendska
bet til barnet eller sagen er bedst.
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Badning. Skolen lader hver klasse få lejlighed til at få et varmt bad med sæbe
og træuld hver fjortende dag. Såfremt et hjem ønsker at fritage et barn for deltagelse
i bad, må dette ske skriftligt til barnets klasselærer.
Fra 4. klasse er et kort brusebad efter gymnastiktimerne obligatorisk, og der
kræves lægeattest, hvis et barn skal fritages mere end 8 dage. Fritagelse nogle
enkelte gange må meddeles gymnastiklæreren skriftligt.

Udskrivning. Den almindelige regel for udskrivning er, at et barn tidligst
kan udskrives ved skoleårets udgang, når det

1) ved skoleårets slutning har gået i skole i 7 år, og
2) fylder 14 år senest den 31. januar året efter.
Såfremt barnet går i 8. klasse (3. FM), kan det kun med skolenævnets tilladelse
udskrives af skolen før denne undervisnings slutning.

Ved den forestående årsafslutning fremlægges sløjdarbejder, tegninger og
håndarbejder i gymnastiksalen, medens skriftlige arbejder fremlægges i klassen,
hvor besøget finder sted.
De udstillede arbejder må ikke fjernes før onsdag den 21. juni kl. 14.

Mandag den 19. juni har børnene fri.
Tirsdag den 20 juni og onsdag den 21. 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.
Torsdag den 22. juni er omflytningsdag og sidste skoledag.
Sommerferien begynder fredag den 23. juni og varer til og med lørdag den
12. august.

Mandag den 14. august begynder det nye skoleår.
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13. Onsdag tillige kl. 1730—18;!0.
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
og skolelægens: Asta 2480.
Gem dette hæfte — måske får De brug for det på een eller anden måde
en anden dag!
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Skolenævnets beretning.
Nævnet har takket være den gode forståelse mellem hjem og skole kun haft
få sager af kedelig art til behandling, og de er som regel endt med forståelse mellem
parterne.
Nævnet har også kunnet glæde sig over god tilslutning til sine og skolens
fællesarrangementer.
På et møde i skoledirektionen den 27. april 1960 vedtoges det uden henven
delse til nævnet at afvikle Rugbakkens Skole over en periode af 4 år.
Nævnet har ved gentagne henvendelser til skoledirektionen forsøgt at få at vide,
hvad der efter dette skal ske med særundervisningen på Amager — dog foreløbig
uden resultat.
På nævnets vegne
W. Jensen.

Skolenævnet har for tiden følgende medlemmer:

Hr.
Fru
Hr.
Hr.
Hr.

maskinarbejder Wichard Jensen (formand), Øresundsvej 62'!, S.
Ruth Lauridsen, Jemtelandsgade 7, S.
forvalter Anker Sørensen, Gunløgsgade 45, S.
snedker Poul Sonne, Artillerivej 622, S.
repræsentant H. Siering, Polensgade 482, S.
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Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI
3 a
4 v

5 u

6 A

7 A

7 a

8 u

(nr. 3) kl.
(nr. 8) kl.
(nr. 1) kl.
(nr. 14) kl.
kl.
(nr. 9)
(nr. 5) kl.
(nr. 2) kl.
-

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

Lærer.
dansk
|frk. A. Grøngaard
regning
regning .............
dansk . ................ 'hr. J. Thomsen
mundti. fag .......
dansk . ...............i
mundti. fag ....... >fru Vest Nielsen
regning ..............1
mundti. fag ........]
regning .............. ;hr. Brøns-Poulsen
dansk . ............... I
regning .............
dansk .............. - V. Fr. Heinsen
mundti. fag .......
,
dansk . ............... L
[■fru Skotte Nielsen
.............
J
regning
mundti. fag ....... - R. Andersen
„
mundti. fag ....... K , „
} frk. E. Stelborg
dansk . .............. 1
regning ............. hr. B. Sylvest

Gæstelærer.

fru Jytte Jensen
hr. Otto Hansen
frk. E. E. Mygind
frk. Jacobsen
- B. Haastrup
- E. Sjelborg

hr. Sylvest
frk. Jytte Jacobsen
hr. Østrup Olsen
- Østrup Olsen
frk. E. E. Mygind
fru Skotte Nielsen
frk. E. E. Mygind
fru R. Andersen
- Jytte Jensen
hr. Otto Hansen
- Østrup Olsen
frk. Jytte Jacobsen

Der holdes frikvarter kl. 85"-9 og kl. 9;’“-10.
De ikke nævnte klasser har fri.

På omflytningsdagen, torsdag den 22. juni, møder alle klasser kl. 8.
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ONSDAG DEN 21. JUNI
Lærer.

9-10 regning .............
hr. Østrup Olsen
- 10-11 dansk ...............
(nr. 4) kl. 8- 9 dansk ...............
9-10 regning > .............
- B. Sylvest
- 10-11 mundti. fag.......
kl. 8- 9 mundti. fag....... - J. Thomsen
9-10 dansk ...............
■fru Jytte Jensen
- 10-11 regning .............
kl. 8-9 regning .............
frk. B. Haastrup
9-10 mundti. fag.......
- 10-11 dansk ...............
kl. 8- 9 regning ............. fru Jytte Jensen
9-10 dansk ...............
'frk. E. E. Mygind
- 10—11 mundti. fag .......
(nr. 7) kl. 8- 9 dansk ...............
hr. Otto Hansen
9-10 mundti. fag .......
- 10-11 regning .............
12) kl. 8- 9 mundti. fag .......
R. Andersen
9-10 dansk •fru
...............
- 10-11 regning .............

Gæstelærer.

3/4 x (nr. 13) kl.
4 u

5 v

(nr. 10)

6 u

(nr. 11)

7 b

(nr. 6)

7

8

u

v

(nr.

fru R. Brynskov
frk. A. Grøngaard
- Jytte Jacobsen
fru Vest Nielsen
hr. J. Thomsen
fru R. Brynskov
- Skotte Nielsen
- Vest Nielsen
hr. V. Er. Heinsen
- Brøns-Poulsen
- V. Fr. Heinsen
fru Vest Nielsen
frk. Jytte Jacobsen
fru R. Brynskov
frk.A. Grøngaard
- A. Grøngaard.
fru Skotte Nielsen
hr. Brøns-Poulsen

Der holdes frikvarter kl. 850-9 og kl. 95“-10.
De ikke nævnte klasser har fri.

På omflytningsdagen, torsdag den 22. juni, møder alle klasser kl. 8.

Rugbakkens skole, marts 1961.

P. Strange.
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