
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


SKOLEÅRET 1957=58

RUNDFORBISKOLEN



Rundforbiskolens årsberetning

Skoleåret 1957*58



Skolek ommissionen:
Valgt direkte af kommunalbestyrelsen:

Borgmester P. E. Rosenørn, Solvej 15, Holte, formand.
Bankkasserer frk. Marie Jensen, Bystykket 22, Nærum, næstformand.
Lærer, cand. jur. Krei Horn, Geelsvej 13, Holte.
Forstander L. Fridorf, Børnehjemmet Jae. Michaelsens Minde, Skodsbmg.
Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.
Fru fabrikant Agnete Andersen, Hegnsvej 45, Nærum.
Fru ingeniør Else Hvidt, Elnasvej 3, Holte.

Valgt efter indstilling af forældrekredsene:

GI. Holte skole: Fabriksbestyrer Ib Barth, Malmbergsvej 15, Holte.
Ny Holte skole: Kartograf V. Rex-Olsen, Landsebakken 18, Holte.
Nærumgårdskolen: Kontorchef E. Astrup. Bystykket 10, Nærum.
Rundforbiskolen: Overlæge, dr. med. K. Henningsen, Frydenlundsvej 10, Skodsborg.
Vedbæk skole: Fru M. K. Holm, Sandbjergvej 62, Vedbæk.
Øverød skole: Kontorassistent P. Sørensen, Østre Paradisvej 3, Holte.

Skoleudvalget:
Bankkasserer frk. Marie Jensen, Bystykket 22, Nærum, formand.
Borgmester P. E. Rosenørn, Solvej 15, Holte, næstformand.
Forstander L. Fridorf, Børnehjemmet Jac. Michaelsens Minde, Skodsborg.
Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.
Lærer, cand. jur. Krei Horn, Geelsvej 13, Holte.

Formand for fælleslærerrådet:
Skoleinspektør P. A. Selbo, Rundforbivej 104, Nærum.

Formand for lærerrådet ved Rundforbiskolen:
Overlærer fru Rigmor Jerris, Malmbergsvej 18, Holte.

Skoleinspektøren
træffes som regel på skolens kontor hver skoledag kl. 13—14, undtagen lørdag.
Telefon: 80 01 28.
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Skolens ordning og område
Skolen består af:
1. En femårig grundskole, hvorfra alle elever går over i en af de to 

mellemskoleafdelinger.
2. En eksamensfri mellemskole, som har tre fortløbende klasser. 

Den sidste klasse er frivillig for elever over den skolepligtige al
der. Antallet af tilmeldte elever samt pladsforholdene på skolerne 
bliver hvert år afgørende for, hvor der skal oprettes 3. fm-klasser.

3. Eksamensmellemskolen, som er 4-årig og efterfølges af en 1-årig 
realklasse. Adgang til eksamensmellemskolen har elever, som har 
bestået den fastsatte optagelsesprøve. I realklassen optages elever, 
som har bestået mellemskoleeksamen, og som af skolen anses for 
egnede til at læse videre. Kravene til mellemskole- og realeksamen 
er de af undervisningsministeriet fastsatte.

Skolens distrikt:
Skolepark II, og det meste af Trørød.
Ønskes et barn overflyttet til et andet skoledistrikt, skal dets for
ældre ansøge skolekommissionen herom.

Kalenderåret 1957
Ifølge skolens indberetning til ministeriet og kommunalbestyrel

sen var klasse og elevtal den 31. december 1957:
Grundskolen 9 klasser med 98 drenge og 91 piger.
Eksamensfri mellemskole: 2 klasser med 21 drenge og 19 piger.
Eksamensmellemskolen: 2 klasser med 27 drenge og 21 piger.
Ialt 13 klasser med 146 drenge og 131 piger.
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Forsømmelser:
På grund af sygdom .................................. 4151 dage.
Anden lovlig grund .................................... 378 dage.
Uden lovlig grund ...................................... 7 dage.

Om fritagelser og forsømmelser henvises til »Ordensregler og andre 
bestemmelser for Søllerød kommunes skoler«, som i ny revideret ud
gave er uddelt til samtlige elever.

Lokaleforhold
1 det forløbne år er seks nye lokaler taget i brug plus tegne

lokalet. Faglokalerne for fysik, geografi og naturhistorie er så langt 
fremme, at de vil kunne anvendes efter sommerferien, således at en 
rationel undervisning med elevforsøg for fysikkens vedkommende nu 
vil kunne påbegyndes. To halve klasselokaler står til rådighed for 
særundervisningen og den nye hjælpeklasse, som er oprettet fra det 
nye skoleårs begyndelse. Endvidere er der indrettet et kontor til den 
nye skolepsykolog, som skal undervise 24 timer her ved skolen. Lo
kalemæssigt må Rundforbiskolen således kunne siges at være godt 
dækket for øjeblikket, men med det tempo, der for tiden er indenfor 
skoledistriktet med hensyn til boligbyggeri, må man ønske, at skolens 
tredie etape snart sættes i gang, og at man løser problemerne an
gående skolens anden gymnastiksal. Udendørs er udvidelsen af lege
pladsen sat i gang, planeringen af arealet nord for skolen er på
begyndt og parkeringspladsen vil antagelig også blive færdig i løbet 
af efteråret.

Skolens personale 
ansat i kommunen

Skoleinspektør P. A. Selbo .................................................. 1.—11.—33
Overlærer R. Jerris .................................................................. 1.—4.—50
Lærer A. Bredsdorff-Larsen .................................................. L—8.—56
Lærer E. Westermann .......................................................... 1.—8,—53
Lærer N. Ä. Christensen ...................................................... 1.—1.—55
Lærer J. Berg .......................................................................... L—8.—56
Lærer J. Kristensen-Elsøe  ..................................................... 1.—8.—55
Lærer B. Wåhlin Andersen .................................................. L—8.—58
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Lærerinde E. Nielsen .............................................................. I.—6.—51
Lærerinde 1. Nymann .......................................................... L—8.—55
Lærerinde B. Scharff .............................................................. 1.—8.—55
Lærerinde A. Bauch .............................................................. L—8.—55
Aspirant E. Deigård .............................................................. L—8.—57
Timelærerinde A. Clausen .................................................. 1.—8.—57
Timelærerinde B. Hage ...................................................... 1.—8.—58
Skolepsykolog, cand. psyk. Annie Rørdam .......................... 1.—8.—58
Skolelæge Vidar Jacobsen ...................................................... 1.—6.—45
Sundhedsplejerske K. Makwarth .......................................... L—8.—56
Skoletandlæge G. Fock .......................................................... 1.—9.—57
Skolebetjent Rob. Jensen ...................................................... 1.—IL—55

Lærerpersonalets deltagelse i kursus 1957—58: 
Lærerinde I. Nymann. Naturhistorie. 
Lærerinde B. Scharff. Dansk.
Timelærerinde A. Clausen. Psykologi.
Lærer J. Kristensen-Elsøe. Sløjdlærereksamen.

Skolelægen
Alle børn er vejet og målt, og alle har været til syns- og høreprøve. 

Ved den almindelige lægeundersøgelse er 34 elever henvist til egen 
læge for forskellige lidelser. Alle er tuberculinprøvet og 65 elever har 
været til gennemlysning ved røntgenvognens besøg på skolen. Der 
er taget 128 urinprøver, og der er taget blodprøver på de børn, hvor 
det skønnedes nødvendigt.

Såvel lærerpersonalet som rengøringspersonalet har været til den 
årlige undersøgelse på tuberculosestationen i Lyngby.

Skoletandlægen
Der er nu indrettet en tidsvarende klinik på skolen, og kom

munen har ansat så mange assistenter, at man vil være i stand til at 
give børnenes tænder to årlige eftersyn. På Rundforbiskolen er ansat 
tandlæge fru G. Fock, som allerede i det forløbne år har gjort en 
energisk indsats for at indhente det forsømte.

Angående tandbehandling bemærkes det, at såfremt behandling 
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ikke ønskes, eller hvis ønsket om behandling tages tilbage, mister 
barnet sin ret til fremtidig behandling. Der er dog mulighed for, ved 
ansøgning til skoleudvalget, atter at få tilladelse til optagelse i den 
regelmæssige tandpleje, såfremt forsørgeren skriftligt tager nægtelsen 
tilbage og udtaler ønske om barnets behandling på klinikken. Der 
kræves da, at hjemmet for egen regning lader tænderne fuldstændigt 
istandsætte, inden behandlingen overtages af skoletandklinikken, og 
i så fald udfærdiget cheftandlægen et diagram over istandsættelsens 
omfang. Tilflyttede børn fra kommuner med skoletandpleje optages 
på senere klassetrin end 1. klasse, forsåvidt deltagelsen i tandplejen 
har været kontinuerlig.

Skolepsykologens beretning
På Rundforbiskolen sker der to store skolepsykologiske frem

skridt i det kommende år. Der bliver ansat en skolepsykolog og op
rettet en hjælpeklasse. Skolekommissionen har indstillet som nr. 1 
cand. psyk. frk. Annie Rørdam. Frk. Rørdam har arbejdet en del år 
i hjælpeskolen, og da vore hjælpeklasser herude er under opbygning, 
glæder vi os til at nyde godt af frk. Rørdams erfaringer inden for 
dette specielle område. Det er meningen, at den nye skolepsykolog 
skal have 24 undervisningstimer på skolen samt tage sig af det skole
psykologiske her og på en af naboskolerne. Der skal lyde et »hjertelig 
velkommen« sammen med forvisningen om et godt samarbejde 
fremover.

Det andet fremskridt er oprettelsen af en hjælpeklasse med fru 
Jerris som klasselærer. Jeg vil blot her minde om den smukke tanke, 
der ligger bag ved ordet »hjælpe«, for det er ment som en hjælp og 
støtte for de elever, der er »kørt fast« af begavelsesmæssige eller an
dre årsager. Klassekvotienten er sat til ca. 10, for at hver elev kan ar
bejde i sit eget tempo og samtidig få den fornødne hjælp.

Da særundervisningen med oprettelsen af hjælpeklassen beslag
lægger en del timer, er det glædeligt, at fru E. Nielsen, der er vant 
til denne undervisning, efter eget ønske har søgt Rundforbiskolen, 
således at hun kan overtage et hjælpehold efter ferien.

Særundervisningen
Som det fremgår af ovenstående beretning, gøres der fra skole
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autoriteternes side en særlig indsats for at hjælpe elever, der af en 
eller anden grund ikke følger så godt med i hovedfagene dansk og 
regning. Forældre til sådanne elever er særdeles velkomne til at 
overvære særundervisningen, hvor der som regel arbejdes individuelt 
med eleverne og med specielt undervisningsmateriale. Da det ikke 
fremgår af børnenes skema, hvor særtimerne ligger, bedes eventuelle 
forældrebesøg i forvejen aftalt med overlærer fru Jerris. Et samar
bejde på dette område mellem hjem og skole er af stor betydning for 
disse børns dygtiggørelse.

Skoleidrætsdagen 1957
Der måtte en aflysning til, inden skoleidrætsdagen 1957 kunne 

løbe af stabelen, og så var det endda lige ved, at den heller ikke i an
den omgang var blevet til noget — det var vejret der gjorde knuder 
— men det gik. Som det har været nødvendigt i de senere år, var en 
del af boldspilkampene afviklet i ugerne før stævnet, og de reste
rende blev gennemført på selve stævnedagen. Den nye ordning, efter 
hvilken der er indbyrdes konkurrence mellem de forskellige klasse
trin, har vist sig at være god, og kampene om diplomer og faneplader 
er lige så spændende, som det tidligere var, da vi havde femkampen 
mellem skolerne. Det, der for øjeblikket volder de største kvaler, er, 
at såvel Rundforbi som Rudegård stadion er ved at være for små til 
det store stævne. Det vil sikkert fremover være nødvendigt enten at 
nedskære deltagerantallet eller eventuelt holde stævne for drengene 
på det ene sted og for pigerne på det andet. Rundforbiskolen deltog 
i år med ca. 100 elever og opnåede mange gode placeringer, men vi 
hører jo stadigvæk til de små skoler, til gengæld en af de små skoler, 
der er ved at virke generende for de store.

Svedalabesøget efteråret 1957
Den 21. september ankom ca. 60 svenske elever og 11 lærere og 

lærerinder til Holte station, hvor de danske værtsfolk var samlet for 
at modtage gæsterne. Lørdag aften samledes alle i Rundforbiskolens 
smukt pyntede gymnastiksal, hvor P. Selbo bød velkommen, og hvor 
underholdningen og de mange konkurrencer snart satte stemningen 
i vejret. Kl. ca. 10 sluttede festlighederne med de to landes national
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sange, og man begav sig hjem for at få sovet ordentlig ud til søn
dagens strabadser på idrætspladsen.

Søndag formiddag på slaget 10 marcherede så de to hold ind på 
Rundforbi stadion, og »tävlingerne« kunne begynde. Det blev en 
meget spændende formiddag, for da de forskellige øvelser indenfor 
fri idræt var færdige, var stillingen den, at svenskerne havde 101% 
point mod danskernes 100% point. Det viste sig imidlertid, at de dan
ske drenge og piger var bedst i boldkampe, og slutresultatet blev en 
dansk sejr med 130% point mod 116% point. Skoleudvalgets formand, 
bankkasserer frk. Marie Jensen afsluttede stævnet og overrakte det 
vindende hold vandrepokalen.

Efter stævnet samledes de svenske og danske lærere til eftermid
dagskaffe på lærerværelset, og kl. 18.00 var alle mand mødt op på 
Holte station for at vinke farvel og på gensyn til vore gode venner 
»från hinsidan«.

Svedalabesøget foråret 1958
Den 10. maj rejste ca. 70 elever og 10 lærere og lærerinder fra GI. 

Holte og Rundforbi til Svedala. Allerede i Malmø blev vi budt 
hjertelig velkommen, og snart gik turen i den traditionelle bus af 
sted til venskabsbyen. Lørdag aften i gymnastiksalen var som sæd
vanlig en strålende oplevelse, især det store sangkor og orkestret var 
imponerende.

Søndag morgen kl. 9,00, da idrætskampene på stadion skulle tage 
deres begyndelse, var vejret så dårligt, at vi måtte stryge indmarchen, 
men regnen havde ikke forhindret, at en talrig forældrekreds var 
mødt op for at overvære konkurrencerne. Svenskerne lagde sig straks 
i spidsen, og der blev de hele tiden, så resultatet blev en solid svensk 
sejr, der aldrig på noget tidspunkt var i fare. Stillingen om den ud
satte vandrepokal er nu den, at danskerne har vundet den 4 gange og 
svenskerne 3 gange. Efter nogle hyggelige timer søndag eftermiddag 
hos kvarterværterne, vendte de slagne kæmper så atter hjem med fær
gen, og trods nederlaget var alle enige om, at det havde været en 
glimrende tur.

Svømning
Til den gratis svømmeundervisning i sommerferien 1957 på bade- 
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anstalten i Vedbæk har der været indmeldt 26 drenge og 35 piger. 
Eleverne har her haft lejlighed til at aflægge de tre svømmeprøver, 
og det ville være ønskeligt, om forældrene ville opmuntre deres børn 
til at deltage, så vi kan få alle lært at svømme. At børnene i en del 
af ferien er bortrejst, forhindrer ikke, at de kan deltage i den øvrige 
del.

Af drengene har 8 bestået svømmeprøven, 4 frisvømmerprøven og 
2 livredderprøven. Herudover har 17 bestået 200 m-prøven.

Af pigerne har 4 bestået svømmeprøven, 1 frisvømmerprøven og 12 
piger har bestået 200 m-prøven.

Svømmeundervisningen har for drengenes vedkommende været le
det af lærer Søren Steen og for pigernes vedkommende af lærerinde 
frk. Dorte Kjær.

Frirejser
I sommerferien 1958 har ca. 20 elever søgt og fået fribillet til en 

ferierejse.

Søllerød sommerlejr
Søllerød sommerlejrforening sender årlig ca. 300 børn ud på et 10 

dages ophold i foreningens lejr på Sjællands Odde. Fra Rundforbi
skolen deltog i år ca. 35 elever.

I løbet af foråret bliver der på skolerne uddelt ansøgningsske
maer til børnene fra 4. klasse og opefter. Der oprettes i reglen 5 
hold, og man kan søge om hel eller halv friplads. Holdene ledes af 
lærere og lærerinder, og såkaldte »tanter« forestår forplejningen. Al 
arbejdskraft er frivillig og ulønnet.

Sommerlejrforeningen er en privat institution. Medlemsbidrag 
samt tilskud fra Søllerød kommune m. fl. mtdiggør vedligeholdelsen 
og driften af lejren.

Klasseudveksling
På initiativ af overlærer fru R. Jerris har i det forløbne år en 

klasse, 5. a., været udvekslet med en klasse fra Christiansø. Ud
vekslingen fandt sted fra 1.—10. juni, og alle børnene var privat 
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indkvarteret på øen. Eleverne fik tinder opholdet gennemgået føl
gende emner som gruppearbejde: 1. Øens fugle, 2. Fiskeriet, 3. Øens 
historie, 4. Fyr- og vagervæsen og 5. Øens planter. De fleste af disse 
emner har tilknytning til 5. klasses pensum. Det blev en strålende 
oplevelse for vore børn at komme over til denne fremmedartede 
natur, og de var genstand for en ganske enestående gæstfrihed fra 
beboernes side. For børnene fra Christiansø, som for størstepartens 
vedkommende var indkvarteret hos forældrene til vore elever, har 
det sikkert også været en oplevelse at komme til hovedstaden og til 
de mange smukke steder i Nordsjælland, som de besøgte under op
holdet her. Skolen takker de mange hjem, som ydede deres bidrag 
til, at denne udveksling kunne realiseres, og fru Jerris og fru Breds- 
dorff-Larsen for den gode ledelse.

Skolebespisning
Alle elever har i vintermånederne hver fået 14 1 sødmælk daglig. 

Endvidere er der i samme tidsrum uddelt vitaminpiller til eleverne.

Skolesparekassen
For at fremme opsparing og sparsommelighed hos børnene har 

skolen en ordning med A/S Dansk Sparemærke Kasse. Elvert barn 
på skolen får udleveret hefter til indklæbning af sparemærker, som 
sælges en gang om ugen. De indkomne beløb indsættes i Nærum 
Sparekasse. Sparemærkesalget forestås af lærerinde fru Inger Ny
mann.

Forældredage
Forældre til elever på Rundforbiskolen indbydes til at overvære 

undervisningen den første skoledag i hver måned.
Skolen har haft den glæde, at besøget, særlig i de små klasser, har 

været godt. Det er selvfølgelig underforstået, at forældre, som er for
hindret i at møde disse dage, også vil være velkomne på et hvilket 
som helst andet tidspunkt.
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Af skolens dagbog
12. august: Det nye skoleår begynder. Nyansat ved skolen er læ

rerinderne fru E. Deigård og frk. A. Clausen.
17. september: Skolen deltager med ca. 100 elever i skoleidræts

dagen på Rudegård stadion. Bedst placerede klasse: 4. kl.

21. september: Ca. 30 elever deltager i Svedalabesøget på Rund
forbi stadion. Danmark 1 BO W point, Sverrig 1I6L point.

23. september: Papirindsamlingen til fordel for sommerlejr
foreningen slutter. Resultat 1912 kg. Største klasseresultat: 4. kl.

4. oktober: I em, Il em og I fm besøger med lærerne Berg og We
stermann Nationalmuseet og Glyptoteket.

22. oktober: 104 elever er indmeldt til Dansk Skolescene og ser 
Leck Fischers: »Jeg vil være en anden«.

24. oktober: FN-dagen højtideligholdes i de større klasser.
8. november: Entreprenør Stig Carstens viser filmsoptagelser fra 

Mellemamerika og Canada for fm-klasserne.

11. november: Lærerne Berg og Westermann ser med de store 
klasser Kongo-udstillingen på Frederiksberg Rådhus.

12. november: Anden forestilling på Dansk Skolescene. Molieres: 
»Den indbildt syge«.

4. december: Møde for 5. klasses forældre. Der bliver gjort rede 
for optagelsesprøven til mellemskolen, de to mellemskoleafdelinger 
og de videre uddannelsesmuligheder. Endvidere har forældrene lej
lighed til at tale med faglærerne i dansk og regning.

16. januar: Tredie forestilling på Dansk Skolescene. Balletten: 
»Coppelia«.
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19. januar: Skolens fødselsdag fejres i gymnastiksalen. Musik, sang
kor og optræden.

29. januar: Lærerinde fru A. Bauch er til optagelse i Radiohuset 
med sit sangkor fra de mindre klasser.

7. februar: 1. optagelsesprøve til mellemskolen.

/. marls: Skolen modtager tre praktikantelever fra Hellerup semi
narium. Disse elever skal overvære og deltage i undervisningen.

3. marts: 2. optagelsesprøve til mellemskolen. I prøven deltager 37 
elever fra 5. klasse og 1 elev fra I fm. Af disse består 22 elever.

11. marts. Lærer Kristensen-Elsøe forestår indsamlingen i anled
ning af »Barnets Dag«. Resultat: 360 kr.

22. marts: Sekretær Stig Andersen viser film fra Indien for fm- 
klasserne og fortæller om arbejdet i WHO. (World Health Organi
zation).

27. marts: Håndboldkampe med GI. Holte skole. II em taber 8— 
11 og lem vinder 21—9.

29. marts: Stig Andersen kommer atter på besøg og viser film fra 
arbejdet i Afrika.

25. april: Forældremøde for forældrene til elever i 1.—4. klasse. Fru 
R. Jerris redegør for særundervisningen og P. Selbo for skolevæse
nets udvikling her i kommunen og den nye strukturændring.

6. maj: Skriftlig årsprøve.

11. maj: Ca. 35 elever deltager i turen til venskabsbyen Svedala.

21. maj: Forældremøde for forældrene til elever i 5. klasse og de 
to mellemskoleafdelinger.

28. maj: De små klasser tager på skovtur. 1. og 2. klasse til Zoo
logisk Have og 3. og 4. klasse til Akvariet i Charlottenlund. Øsende 
regnvejr.

29. maj: De store klasser tager på skovtur til Parnas ved Sorø. 
Strålende solskin.

31. maj: Skolen deltager med en vogn, »Robin Hood og hans 
niænd«, i vogntoget i anledning af Børnehjælpsdagen i Nærum.

/. juni: Fru R. Jerris tager til Christiansø med 5. a.
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4. juni. Lærer J. Berg besøger med 1 fm Jagtmuseet i Hørsholm.

9. juni: Lærer N. Ä Christensen besøger med 5. b Frilandsmuseet 
i Lyngby.

19. juni: Mundtlig årsprøve.
23. juni: Lærer N. Å. Christensen tager på en uges cykletur rundt 

på Sjælland med elever fra 5. b.
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Ferieplan
Plan over ferier og fridage findes trykt i heftet »Ordensregler og 

andre bestemmelser«.

Rundforbiskolen, den 31. juli 1958.
P. A. Selb».
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