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RUGBAKKENS SKOLE

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen 
torsdag d. 20. juni og fredag d. 21. juni indbydes forældre eller værger 

samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Skoleefterretninger.

Årets tal og navne.

Rugbakkens skoles for et par år siden påbegyndte afvikling i den nuværende 
bygning er fortsat ved, at ny tilgang ikke har fundet sted. Som følge heraf har 
skolen i 1962/63 kun 9 klasser. Af disse er 4 drenge-, 2 pige- og 3 blandede klas
ser. Elevtallet var pr. 1. marts 1963 121, nemlig 68 drenge og 53 piger.

Foreløbig står det fast, at skolen fortsætter næste skoleår under de hidtidige 
former. Hvad der derefter vil ske med hjælpeskoleundervisningen på Amager står 
stadig hen i det uvisse.

Skolens personale består af undertegnede kst. inspektør, overlærerne hr. V. 
Frank Heinsen (kst. viceinspektør), hr. H. H. Brøns-Poulsen, hr. Østrup Olsen, 
hr. J. Thomsen, fru R. Andersen, frk. A. Grøngaard, frk. E. E. Mygind samt 
lærerne hr. Bent Sylvest, og fru R. Brynskov (vakancelærer).

2 vakante skemaer læses p. t. ved vikarer, fru Søe Jensen og fru Wassard 
Jørgensen.

På grund af de konstitueringer, som fulgte efter skoleinspektør Poul Stranges 
afgang med pension, er siden 4. marts 1963 yderligere et skema læst ved vikar 
hr. Opstrup.

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

Skolens sundhedsplejerske er fru Grimmig Kristensen.
Hr. Karsten Schunck afløste den 1. november 1962 hr. Viggo Jørgensen som 

skolebetjent.

3



Årets gang.

Den nye skolelovs indflydelse på specialundervisningen er endnu ikke slået 
igennem, således at undervisningen i de store træk er foregået i de vante baner. 
Sandsynligheden taler dog for, at skemaerne for det næste år vil blive lagt ud fra 
den nye undervisningsplan for specialundervisningen, som nu synes at være ved 
sin færdiggørelse.

Trods den noget usikre fremtid, skolens forskellige medarbejdere må imødese, 
er arbejdet gået med godt og frisk humør, så de endnu tilbageværende børn får et 
lige så levende og positivt skoleliv som tidligere årganges elever.

Dette er der grund til at takke hver enkelt medarbejder for.
Siden sidste årsberetning bør omtales, at skolens 7. og 8. klasser umiddelbart 

inden sommerferien foretog en udflugt til Odense med domkirken og H. C. An
dersens hus som de kulturelle og pædagogiske indslag og Zoo-Tivoli som et festligt 
punktum for et godt Odense-besøg - som sædvanlig eksemplarisk arrangeret af 
Odense Turistforening.

Ved et beskedent traktement i gymnastiksalen den sidste egentlige skoledag 
tog vi afsked med de udgående elever.

Den 1. november tog vi ved en lille festlighed afsked med skolebetjent Viggo 
Jørgensen, der efter ansøgning var blevet forflyttet til Amagerbro-skolen.

En af de sidste dage inden juleferien arrangerede skolesundhedsplejerske fru 
Grimmig en særdeles vellykket „Mælke-pop“ i gymnastiksalen, hvor eleverne fik 
de sunde og vitaminrige mælkeprodukter serveret både i form af mad og af slik. 
Pauserne udfyldtes med sanglege og familiedans. Et frisk og lyst initiativ i en mørk 
tid.

Juleafslutningen foregik i forrige års spor ved en stemningsfyldt julegudstje
neste i Sundby Kirke, forrettet af pastor Skov Thomsen.

Ved en officiel højtidelighed den 2. marts 1963 tog vi afsked med vor inspektør, 
hr. Poul Strange, som efter ansøgning trådte tilbage i pensionisternes rækker. In
den den officielle festlighed mødtes inspektøren for sidste gang med skolens elever, 
som klassevis bragte ham deres hyldest og overrakte ham små erindringsgaver. 
Ved en mere formløs og tvangfri sammenkomst tog endelig skolenævnet og lærer
personalet den 16. marts afsked med inspektøren.

Virksomheds-, institutions- og museumsbesøg har givet afveksling i det daglige 
skoleliv og nye inspirationer.
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Ved gymnastikinspektørernes velvilje er det atter i år lykkedes at skaffe vore 
elever adgang til svømmeundervisning i Østerbro Svømmehal. Eleverne kvitterer 
ved at tage mange guld-, sølv- og broncemærker. Ikke mindst nu, hvor Amager 
Helgoland er lukket, er denne svømning et uvurderligt gode for vore elever.

Samarbejdet med de til hjælpeskolerne knyttede særlige sociale institutioner 
er i det forløbne år fortsat til gavn for såvel nuværende som tidligere elever. Særlig 
må fremhæves „Kallehave Strand“s omsorg for svagbørn og feriebørn samt „For
eningen af 1915“s bistand og arrangementer for udgåede elever.
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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. og 9. klasse, 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 fredag den 21. juni kl. 14.

Onsdag den 19. juni har børnene fri.

Torsdag den 20. juni og fredag 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.

Lørdag den 22. juni er omflytningsdag og sidste skoledag.

Sommerferien begynder mandag den 24. juni og varer til og med lørdag den 
10. august.

Mandag den 12. august begynder det nye skoleår.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13. Onsdag tillige kl. 173U-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!
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Skoleinspektør Poul Strange.

Den 31. marts — på hans sidste dag som inspektør ved Rugbakkens Skole - døde 
skoleinspektør Poul Strange pludselig og uden forudgående sygdom. Et par dage 
forinden havde han været glad og vital og tilsyneladende rask og frisk iblandt os.

Poul Strange vil blandt minderne om den nu snart hendøende Rugbakkens 
skole huskes som skolens eneste inspektør. Da de enkelte hjælpeskoler i 1946 blev 
selvstændige administrationsområder, var det en naturlig ting, at skoledirektionen 
udnævnte viceskoleinspektøren, som under en fælles skoleinspektørs overhøjhed 
havde forestået den daglige ledelse, til skoleinspektør. Og hr. Strange havde be
klædt posten som skolens daglige leder fra september 1936. Han kunne godt have 
fortsat til skolens endelige afvikling, og der er derfor grund til at formode, at be
slutningen om at gå nu for en del skyldtes skuffelse og bitterhed over nederlaget for 
de tanker, han havde viet sit pædagogiske liv.
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Ved de forskellige festligheder i forbindelse med hans tilbagetræden under
stregedes hans store administrative indsigt, hans hjælpsomhed over for børn, for
ældre og kolleger og hans venlige væsen. Ikke mindst indløb der mange tilkendegi
velser for forældrenes taknemmelighed ved siden af den officielle hyldest.

Æret være hans minde.

Skolenævnets beretning.

Der har været en del forsømmelser, som nævnet har måttet tage sig af ved be
søg i hjemmene. Vi har delvis mødt god forståelse og fået et godt resultat.

En del sager har været behandlet angående elever fra 8. klasser, som ville 
udskrives midt i skoleåret. Da forældrenes underskrift er bindende, kan det ikke 
tillades.

Nævnet tog afsked med inspektør Strange og udtalte sin tak for godt samar
bejde og god forståelse med forældrene.

Skolenævnet vil her benytte lejligheden til at takke alle skolens medarbej
dere.

I den løbende periode består skolenævnet af nedennævnte:

Hr. snedker Poul Sonne, (formand), Artillerivej 622, S.
Fru Rosa Henriksen, Tyrolsgade 174, S.
Fru Ruth Lauridsen, Jemtelandsgade 7, S.
Hr. forvalter Anker Sørensen, Gunløgsgade 45, S.
Hr. værkfører P. G. Madsen, Wibrandtsvej 51, S.

På skolenævnets vegne, 
Poul Sonne.
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Få dage før sin død tilsendte skoleinspektør Poul Strange os nedenstående af
skedshilsen til årsberetningen:

Tilbageblik.

Ved min fratræden efter 45 års skolegerning har man givet mig lejlighed til 
at fremsætte nogle betragtninger, og lad da disse begynde med en tak for mange 
års glædefyldt arbejde.

Det har været en berigelse at få lov til at komme til at lede en skole, der som 
Rugbakkens var præget af et godt arbejdsklima for både børn og medarbejdere. Det 
er min tro, at det er lykkedes at bevare og befæste den gode atmosfære omkring 
Amager-hjælpeskolens arbejde, takket være medarbejdernes forståelse for deres 
opgave blandt børn, som ofte havde kunnet føle sig som stedbørn. Vor færden 
mellem børnene og arbejdet i klasserne har været præget af sådan forståelse, og 
jeg tror at kunne sige, at mange glæder er groet frem deraf, glæden over at føle 
børnenes hengivenhed, glæden over ofte at gense gamle elever i god og stabil til
stand og ikke mindst glæden over at møde udtryk for forældrenes tillid til arbejdet 
for deres børn.

Det ville være forkert at lægge skjul på, at man også oplever skuffelser i 
vort arbejde, men også i skuffelserne kan der ligge noget positivt — de har ofte 
været udtryk for, at skolen ikke er stagneret i rutine, men snarere i optimisme har 
sat sig mål, der ikke kunne nås. Det tjener de kolleger til ære, som trofast og ihær
digt har fortsat et tilsyneladende „sisyfosarbejde“.

Det er ved min gernings afslutning en sorg at måtte konstatere, at der ikke 
synes at blive skabt mulighed for den skoles fortsatte beståen, i hvilken så mange 
kolleger - trods rammens uimodsigelige mangler - har holdt fanen højt.

Lad mig slutte med en tak til medarbejdere fra kælder til kvist samt til elever 
og forældre gennem årene for overbærenhed med fejl, for usvigeligt humør i ar
bejdet og for samsindethed om målet: Forberedelsen af de unges fremtid.

P. Strange.
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Arsafslutningen 1963.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 20. JUNI

8/9 u (nr. 12) kl. 8-9 dansk ...............
9-10 regning .............

- 10-11 orientering .......
7 a (nr. 1) kl. 8- 9 dansk ...............

9—10 regning .............
- 10-11 orientering .......

6 A (nr. 14) kl. 8- 9 orientering .......
9-10 regning .............

Lærer. Gæstelærer,
hr. Brøns-Poulsen 

hr. V. Fr. Heinsen - J. Thomsen
frk. E. E. Mygind

„ „ , . fru Søe Jensen(fru R. Andersen
fru Wassard Jørgensen

- R. Brynskov hr. A. N. Christensen
fru Wassard Jørgensen 

’hr. Østrup Olsen frk. E. E. Mygind
fru R. Andersen

_ hr. A. N. Christensen- E. Opstrup fru R. Brynskov
fru Søe Jensen hr. B. Sylvest

, a . frk. E- Mygind?frk. A. Grøngaard fru Søe Jensen
fru Wassard Jørgensen hr. E. Opstrup

- 10-11 dansk ...............
6 v (nr. 3) kl. 8-9 regning .............

9-10 dansk ...............
- 10-11 orientering .......

4 a (nr. 4) kl. 8- 9 dansk ...............
9—10 regning .............

- 10-11 orientering .......

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

De ikke nævnte klasser har fri.

På omflytningsdagen, lørdag den 22. juni, møder alle klasser kl. 8.
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FREDAG DEN 21. JUNI

8 A (nr. 11) kl. 8- 9
- 9-10

dansk ...............
regning ............. hr.

Lærer.

Brøns-Poulsen
fru 
hr.

Gæstelærer.
Wassard Jørgensen
E. Opstrup

7 A (nr. 8)
- 10-11 

kl. 8- 9
- 9-10

orientering .......
orientering .......
regning ............. J. Thomsen

frk 
fru

A. Grøngaard
Søe Jensen
Wassard Jørgensen

- 10-11 dansk ............... hr. E. Opstrup
E. Opstrup
A. N. Christensen
Søe Jensen
E. E. Mygind
Søe Jensen
Wassard Jørgensen

6 u (nr. 7) kl. 8-9 dansk ...............
- 9-10
- 10-11

orientering .......
regning .............

> - B. Sylvest
fru

5 A (nr. 9) kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

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

A. N. Christensen
R. Østrup Olsen 
R. Andersen

frk 
fru

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

De ikke nævnte klasser har fri.

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

Rugbakkens skole, april 1963.

E. Sj elborg.
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