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RUGBAKKENS SKOLE

MEDDELELSER FOR 1961-62
SAMT SKEMA OVER ÄRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen onsdag d. 20. og torsdag 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 skoleåret 60/61.

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 1961/62 kun 12. Af 
disse er 2 drenge-, 2 pige- og 8 blandede klasser. Elevantallet var pr. 1. marts 
1962: 156, nemlig 80 drenge og 76 piger.

Skolens personale består af undertegnede inspektør, viceinspektør frk. Ellen Sjel- 
borg, overlærerne hr. Otto Hansen, hr. V. Frank Heinsen, hr. Østrup Olsen, hr. 
J. Thomsen, fru R. Andersen, frk. A. Grøngaard, frk. B. Haastrup, frk. E. E. My
gind, fru R. Vest Nielsen, fru Th. Skotte Nielsen samt lærerne hr. H. H. Brøns- 
Poulsen, hr. Bent Sylvest, og fru R. Brynskov (vakancelærer).

Et vakant skema læses p.t. ved vikar (fru Søe Jensen), ligesom en del af ti
merne i skolekøkken har været læst som vakante af husholdningslærerinde fru Nina 
Hertel.

Skolelæge er fru Elin Fog, og som speciallæge (psykiater) virker fru Edel 
Lohse.

Skolens sundhedsplejerske er fru Grimmig Kristensen.

Skolebetjent er hr. Viggo Jørgensen.
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Arets gang.
Skolearbejdet er i det væsentlige gået sin vante gang, idet den nye skolelov 

endnu ikke har sat sit præg på specialundervisningen.
Nye undervisningsplaner er imidlertid nu så nær på vej, at vi må vente næste 

års skemaer præget af den nye tid.
Man har på skolen som sædvanligt søgt at skabe afveksling i den daglige ru

tine ved museumsbesøg, ved at gæste forskellige virksomheder og ved forskellige 
udflugter klassevis. Et enkelt brud på gammel tradition bør nævnes, nemlig for
søget med at skabe en samtidig juleafslutning for alle klasser ved at besøge en af 
nabolagets julesmykkede kirker. Det blev i år pastor Lauridsen ved Natanielskir- 
ken, der „lagde for“ på en så smuk måde, at der var almindelig enighed om, at man 
burde fortsætte i dette spor.

Med hensyn til skolearbejdet er der iøvrigt grund til at takke medarbejderne 
for, at de trods den stemning af resignation, der er fulgt efter indledningen af sko
lens afvikling uden sikkerhed for dens fortsættelse andetsteds, fortsætter deres ar
bejde på en sådan måde, at skolen tør betegnes som en smilets boplads!

Inden beretningen om året afsluttes, bør det nævnes, at samarbejdet med fore
ninger til støtte af forskellig art for skolens elever i og efter skoletiden naturligvis 
er fortsat som sædvanlig. I denne forbindelse må især fremhæves „Kallehave Strand.“s 
indsats for de værende elever og „Foreningen af 1915“s bistand til udgåede elever.

/ klassen.
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Udsnit af 
arbejdende klasse.

Metalsløjd.
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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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Boldspil i gården.

Svømning.

Formningsresultater.
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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 torsdag den 21. juni kl. 14.

Tirsdag den 19. juni har børnene fri.

Onsdag den 20. juni og torsdag 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.

Fredag den 22. juni er omflytningsdag og sidste skoledag.

Sommerferien begynder lørdag den 23. juni og varer til og med lørdag den 
11. august.

Mandag den 13. august begynder det nye skoleår.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13. Onsdag tillige kl. 1730-1830.

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 I
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Skolenævnets beretning.

Dette beretningsår er det sidste i det siddende skolenævns valgperiode. Året 
har ikke kunnet undgå at præges af skolens afvikling, som har givet anledning til 
forskellig tankeudveksling under møderne.

Der har været enkelte vanskelige og langvarige forsømmelsessager, som har 
krævet nævnets medvirken og aktive indsats.

Et par ønsker om afbrydelse af påbegyndt frivilligt ottende skoleår har været 
behandlet. Der er fremskaffet dokumentering for muligheden af at opnå særligt eg
nede lærepladser og i det ene tilfælde tillige af afgørende forandringer i de hjem
lige forhold. Sagerne er derefter ordnet ved tilståelse af en prøvetid på et par måne
der til sikkerhed for arbejdsforholdets holdbarhed før endelig udskrivning er blevet 
bevilget.

Skolenævnet har for tiden følgende medlemmer:

Hr. maskinarbejder Wichard Jensen (formand), Øresundsvej 623, S.
Fru Ruth Lauridsen, Jemtelandsgade 7, S.
Hr. forvalter Anker Sørensen, Gunløgsgade 45, S.
Hr. snedker Poul Sonne, Artillerivej 622, S.
Hr. repræsentant H. Siering, Polensgade 482, S.

Resultater.
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Ärsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
4 a (nr. 3) kl. 8- 9 dansk ................ ]

. ffrk. A. Grøngaard9-10 regning ............. J
fru R. Andersen
hr. Otto Hansen

- 10—11 orientering ....... fru Søe Jensen - J. Thomsen
5 u (nr. 4) kl. 8-9 orientering ....... - Søe Jensen - J. Thomsen

9-10 dansk .................i - V. Fr. Heinsen. (hr. Bent Sylvest- 10-11 regning .............. 1 frk. A. Grøngaard
5 x (nr. 2) kl. 8- 9 regning ............. frk. E. Sjelborg hr. V. Fr. Heinsen

9—10 orientering ....... fru Skotte Nielsen - J. Thomsen
- 10-11 dansk ................ frk. E. Sjelborg - Østrup Olsen

6 u (nr. 1) kl. 8- 9 dansk ................ - Østrup Olsen
9—10 regning ..............>fru Vest Nielsen

yfrk.B. Haastrup- 10-11 orientering .......
7 A (nr. 14) kl. 8- 9 regning ............. hr. Bent Sylvest

9—10 dansk ................ ^hr. Brøns-Poulsen - Østrup Olsen
- 10—11 orientering ....... frk. B. Haastrup

8 a (nr. 5) kl. 8— 9 regning ............. fru Skotte Nielsen hr. Otto Hansen
9-10 orientering ....... - Søe Jensen j fru R. Andersen

- 10-11 dansk ................ - Skotte Nielsen

Der holdes frikvarter kl. 850—9 og kl. 950—10.

De ikke nævnte klasser har fri.

På omflytningsdagen, fredag den 22. juni, møder alle klasser kl. 8.
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TORSDAG DEN 21. JUNI

Lærer.
4 u (nr. 13) kl. 8- 9

- 9-10
- 10-11

dansk ................
regning .............
orientering .......

hr. Østrup Olsen

5 v (nr. 8) kl. 8- 9 regning ............. hr. Bent Sylvest
- 9-10 orientering ....... J. Thomsen- 10-11 dansk ...............

6 v (nr. 6) kl. 8- 9 regning ............. fru R. Andersen- 9-10 dansk ................
- 10-11 orientering ....... - Søe Jensen

7 u (nr. 11) kl. 8-9 orientering .......
- 9-10 regning ............. >frk B. Haastrup
- 10-11 dansk ...

8/9 A (nr. 9) kl. 8-9 regning .............
- 9-10 dansk ............... hr. V. Fr. Heinsen
- 10-11 orientering .......

8/9 u (nr. 7) kl. 8- 9 dansk ...............
- 9-10 orientering ....... ■hr. Otto Hansen
- 10-11 regning .............

Gæstelærer.
fru Søe Jensen 

- Skotte Nielsen
hr. B. Sylvest
fru Hertel
hr. Brøns-Poulsen 
fru Vest Nielsen 
hr. J. Thomsen

frk. A. Grøngaard

frk. E. E. Mygind
fru 
hr.

fru 
fru 
fru

Vest Nielsen 
Brøns-Poulsen 
Brøns-Poulsen 
Søe Jensen 
Skotte Nielsen 
Vest Nielsen

frk. E. E. Mygind

Der holdes frikvarter kl. 850—9 og kl. 950—10.

De ikke nævnte klasser har fri.

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

Rugbakkens skole, april 1962.

P. Strange.
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Ekstra læsehjælp.
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