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Bestyrerinde: Søster Sidonie.

Kontortid: 13,00—13,^5 (undtagen lørdag). 
Torsdag tillige 17,00—18,00.

Telefon: 2526.
Postkonto nr. 69906.

Adresse: Frederiksborgvej 10.



Gangen i stueetagen efter ombygningen

1. Ledelse og mål.
Skolen ledes af „Les filles de la Sagesse" og bygger som så

dan sin virksomhed på et afgjort kristeligt grundlag. Den ser 
det som sin opgave at gøre sine elever til samvittighedsfulde, 
dygtige borgere og kristne personligheder gennem en solid tids
svarende undervisning og en omhyggelig opdragelse. Religions
undervisningen indgår som et led i den almindelige undervis
ning, for de protestantiske elevers vedkommende varetages den 
af folkekirkens præster.

2. Undervisningsplan.
Skt. Josefs skoles undervisning bygger på skoleloven af 1903 

med en 4-årig mellemskole og en 1-årig realklasse.
Mellemskolen og realklassen afsluttes med en af ministeriet 

kontrolleret årsprøve — henholdsvis
MELLEMSKOLEEKSAMEN og REALEKSAMEN

Foruden disse to afsluttende prøver afholdes der i slutnin
gen af hvert skoleår en af skolen kontrolleret årsprøve for de 
enkelte klasser, der er bestemmende for elevernes oprykning.
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3. Skolen og hjemmene.
Skolen anser et godt samarbejde med hjemmene for at være 

en vigtig betingelse til opnåelse af et godt resultat og ser der
for gerne, at forældrene af og til kommer på skolen for at tale 
med lærerne om børnenes skolearbejde.

Ordensbogen er det daglige bindeled mellem skole og hjem, 
hvori alle meddelelser til og fra skolen opføres. Den skal der
for medbringes hver dag.

Gennem månedsprøver på skolen følges elevernes standpunkt 
i de forskellige fag, og hjemmene underrettes, såfremt resul
tatet ikke er tilfredsstillende.

Ved klasse for ældremøder orienteres forældrene om skolens 
arbejde.

4. Optagelse og udskrivning.
Skt. Josefs skole optager børn uden hensyn til konfession.
Dåbs- og vaccinationsattester medbringes ved indskrivning.
Optagelsesprøve afholdes hvert forår efter nærmere med

delelse. Fordringerne ved optagelsesprøven er nøje fastslået af 
ministeriet. Elever fra Skt. Laurentii skole samt katolske ele
ver har fortrinsret, såfremt de besidder alle kvalifikationer.

Enhver indmeldelse er bindende for et skoleår. Af hensyn til 
tilrettelæggelsen af arbejdet i det nye skoleår bedes udmeldelse 
meddelt skolen inden 1. maj. Ifølge skolelovens paragraf 43 kan 
en elev ikke udskrives af skolen før ved udgangen af det skole
år, eleven fylder 14 år.

5. Skolepenge.
Iudskrivning s gebyr et er 10 kr.
Skolepengene er en fast sum og betales forud i 12 månedlige 

rater, idet der dog pr. 1. september betales for både august og 
september, og pr. 1. juni for juni og juli. Der betales for hele 
måneden, selv om eleven begynder eller slutter skolegangen 
midt i måneden. Elever, der udmeldes af skolen efter 1. maj, 
skal betale skolepenge hele skoleåret ud, d. v. s. juli måned inci. 
For søskende ydes moderation.
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Den månedlige rate for de forskellige klasser er:
1. barn 2. barn 3. barn

I mellem ... .......... kr. 30,00 kr. 25,00 kr. 20,00
II mellem ... .......... kr. 30,00 kr. 25,00 kr. 20,00

III mellem ... .......... kr. 35,00 kr. 30,00 kr. 25,00
IV mellem ... .......... kr. 40,00 kr. 35,00 kr. 30,00
Realen .......... .......... kr. 40,00 kr. 35,00 kr. 30,00

Fjerde barn og følgende går frit.

Brændselspenge betales for tiden med 40 kr. årlig. Beløbet 
betales i to rater å 20 kr. Beløbet reguleres efter brændselspri
serne. Brændselspenge betales af alle elever.

Eksamensafgift.
15 kr. i IV mellem, 
20 kr. i realklassen, 
betales i april måned.

Friplads. Elever af mindrebemidlede forældre kan der gives 
hel- eller halv friplads, såfremt de ved flid, opførsel og orden 
fortjener en sådan støtte. Blanketter fås på skolen.

Indbetaling kan også ske på skolens postkonto, nr. 69906.

6. Bøger og skolerekvisitter.
Skolen udleverer hvert år til eleverne en bogliste, hvori alle 

bøger, der skal anvendes i det kommende skoleår, er opført. 
Bøgerne fås hos byens boghandlere, men kan også lånes på 
skolen.

Regler for boglån.
1. Kun .elever med skriftlig anmodning fra hjemmet kan deltage i 

boglånet.
2. Betalingen er 35 kr. årlig i mellemskoleklasserne og 40 kr. i real

klassen. Beløbet betales, når bøgerne udleveres den første skoledag.
3. De lånte bøger må behandles med stor omhu; bortkomne eller be

skadigede bøger skal erstattes med bøgernes fulde værdi.
4. Ved flytning fra skolen skal bogpakken omgående tilbageleveres, og 

boglånsgebyret vil ikke blive refunderet.
5. Den sidste skoledag afleveres alle de i det forløbne skoleål- benyt

tede bøger.
6. Udover nævnte bogpakke må eleven dog selv anskaffe geografiske 

kort og religionsbøger.

5



Stilehæfter, regnehæfter, tegneblokke o. lign, kan købes på 
skolen. Indkøbene opføres i ordensbogen og betales månedlig, 
men må betales tidligere, såfremt indkøbet overstiger 5 kr.

Til gymnastikundervisningen må hver elev anskaffe sko og 
dragt efter skolens bestemmelse.

Garn, stof m. m. til håndarbejdsundervisningen betales ef
terhånden, som det købes.

7. Lærerpersonalet.
Skolebestyrerinde :

Søster Sidonie.
Lærerinder: Søster Emerentia.

Lærere:

Søster Paula.
Frk. A. Bruhn.
Frk. O. Madsen.
Pastor H. Herberighs.
Hr. Vilh. Hjorth.
Hr. J. Holsting.
Hr. Hjorth-Olsen.
Hr. S. Rolvsen.
Pastor A. Varming.
Hr. Chr. Wolder.



Årsberetning 1956—57
1. Undervisningen.

Skt. Josef s skole har i det forløbne år haft 6 mellemskole
klasser og 1 realklasse med ialt 177 elever. Skolen havde gen
nemsnitlig 40 daglige undervisningstimer, — det bliver stærkt 
op imod de 10.000 timer i årets løb. Det er regnetimer, dansk
timer, historietimer, sprogtimer o. s.v. Der er i alle disse timer 
blevet ydet et arbejde; men umærkeligt føjer dansktime sig til 
dansktime, regnetime til regnetime. Fremskridtene er små fra 
time til time, ofte vanskelige at efterspore. Først når årets ar
bejde gøres op, kan facit konstateres.

2. Eksamenen.
Til den afsluttende mellemskole- og realeksamen indstilledes 

33 elever, der alle bestod.

REALEKSAMEN:
Bjergager, Karen
Dalsgaard, Kaj 
Jensen, Betty Boier 
Jebsen, Ole

Larsson, Hanne
Olsen, Inger Højer
Vilby, Lissa Klarskov

MELLEMSKOLEEKSAMEN:
Andres, Helga 
Bergstrøm, Ingrid

(med udmærkelse) 
Clausen, Helen 
Coester, Ingrid 
Dalsgaard, Grethe 
Hansen, Ole 
Højgaard, Jens 
Jacobsen, Inger 
Jensen, Anna Margrethe 
Jensen, Ebba Boier 
Jensen, Finn 
Knaack, Otto 
Koue, Christian

Nielsen, Alice 
Nielsen, Bent 
Pehrsson, Claus 
Pyskow, Bent 
Ramlov, Lili 
Rasmussen, Jørgen 
Schmidt, Finn 
Schnack, Anerikke 
Spanding, Vibeke 
Sørensen, Mogens B. 
Sørensen, Kate 
Topp, Hans Ulrich 
Westrup, Vagn



I censuren deltog som 
beskikkede censorer:

Skriftlig eksamen:
Dansk: Lektor Martin Larsen og Holmboe-Jensen, Hellerup. Over

lærer A. Erhardsen, Ålestrup.
Regning og matematik: Rektor K. Brudsig, Nykøbing Mors, og 

N. A. Jensen. Viceskoleinspektør Johs. Mortensen, Tåstrup.
Engelsk: Lektor Olaf Holst, Charlottenlund, og Erna Larsen.

Mundtlig eksamen:
Dansk: Lærer Jens O. Pedersen, Bjerringbro.
Naturhistorie: Lærer Juul Jensen, Dragør.
Naturlære: Lektor Nymand, Århus.
Tysk: Overlærer Poul Honoré, København.

I censuren deltog som 
indbudte censorer:

Dansk: Overlærer J. E. Madsen, Tåstrup.
Engelsk: cand. mag. P. Vinkelgaard, Tåstrup. Søster Paula, Roskilde.
Geografi: Overlærer H. Frederiksen, Roskilde.
Håndarbejde: Lærerinde, fru H. Dahlman-Olsen, Dragør.
Historie: Lærer P. V. Christensen, Roskilde. Lektor N. Christiansen, 

Roskilde.
Latin: Lektor, fru Smedegaard, Roskilde.
Naturhistorie: Viceinspektør P. Egede Andersen, København.
Regning og matematik: Lærerinde, frk. A. Hawranek, København. 

Lærerinde, fru H. Dahlman-Olsen, Dragør.
Skrivning: Lærerinde, fru H. Lund, Lillerød.
Tegning: Overlærer Johs. Holsting, Roskilde.
Tysk: Lærerinde, fro H. Lund, Lillerød.

3. Flidspræmier
blev ved afslutningsfesten overrakt til følgende elever:

Ole Jebsen, R.
Lili Ramlov, IV
Lene Pedersen, III
Inge Nygård Petersen, Ila
Søren Christensen, Hb
Kjeld Christiansen, la 
Alice Lindholm Hansen, Ib
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4. Årets særlige begivenheder.
I august måned foretoges den årlige skoleudflugt, der gik til Odense. 

Begunstiget af godt vejr tilbragte vi en dejlig dag med besøg i Domkir
ken, H. C. Andersens hus, byens nye rådhus og Zoologisk have.

I september måned afholdtes „Bogugen", der havde til opgave at hen
lede børnenes opmærksomhed på den gode litteratur. At den har frugtet, 
bekræfter byens boghandlere, der meddeler, at salget af den gode litte
ratur er steget mærkbart siden. Der er også grund til at henlede for
ældrenes opmærksomhed på de gode bøger, når de vil give børnene bog- 
gaver. Både skolen og boghandlerne kan give de nødvendige oplysninger. 
Det er meningen, at „Bogugen" skal gentages for til sidst at blive en fast 
institution i skolearbejdet.

De årlige cyklistprøver, som organiseres af „Rådet for større Færdsels
sikkerhed" for eleverne i Iml., afholdtes i begyndelsen af september og 
havde som sædvanlig stor tilslutning. 10 elever bestod og modtog diplom.

Ungarnsindsamlingen. Begivenhederne ude i verden satte også på for
skellig måde sine spor i årets arbejde — først og fremmest begivenhe
derne i Ungarn. De indtraf, netop som vi skulle afholde vore skolefester. 
Vi aflyste dem og foranstaltede i stedet for indsamling af penge og tøj. 
Resultatet blev et kontant beløb på 470 kr. og flere læs dejligt vintertøj, 
for hvilket vi bringer elever og forældre en tak. Betydningen af, at sko
len også påtager sig den slags opgaver, ligger deri, at børnene lærer selv
opofrelse og offervillighed, og vi fik i de dage mange eksempler på barn
lig offervilje.

I oktober fejredes „Nordens Bag", ved at eleverne samledes i salen, 
hvor bestyrerinden på grundlag af ministeriets redegørelse om formålet 
med „Nordens Dag“ fortalte om denne, og de enkelte landes nationalsange 
blev afsunget. De ældste elever påhørte endvidere radioens udsendelse i 
samme anledning, som vi havde optaget på bånd.

Under de vante former afholdtes en lille julehøjtidelighed før juleferien, 
hvor de gamle julesalmer blev afsunget, juleevangeliet oplæstes, og fe
sten sluttede med sang omkring træet og uddeling af godter.

Den årlige skolefest afholdtes i marts måned med den sædvanlige store 
tilslutning. Underholdningen leveredes helt af eleverne. Traditionen tro 
optrådte skolens ældste klasse som et led i uddannelsen på skolens scene. 
Man havde i år valgt Grundtvigs „Påskeliljen". Stykkets særlige karakter 
opfordrede ikke til bifaldstilkendegivelse; men den ro, hvormed forestil
lingen påhørtes, sammenholdt med udtalelser af fremmødte forældre viste, 
at forestillingen havde vakt almindelig interesse. Festens øvrige under
holdning ydedes af elever, der viste deres dygtighed på forskellige musik
instrumenter, violin, guitar, fløjte og harmonika. Festen sluttede med 
skoleballet.

Skoleseenens forestillinger har vore elever overværet to gange, hvor 
„Helligtrekongers aften" og „Du kan ikke tage det med dig" opførtes.

Eleverne fra de ældste klasser har i vinterhalvåret haft lejlighed til at 
høre skolekoncerter på Hotel Roar.
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Filmen har jo forlængst holdt sit indtog i skolens daglige arbejde. Ved 
hjælp af det tonefilmsanlæg, vi fik for et par år siden, påbegyndte vi i 
vinter nogle filmsaftener, som skal fortsættes, og hvor eleverne for en 
lille betaling får lejlighed til at se gode, underholdende og belærende film.

5. Skolebygningerne m. m.
Den forbedring og modernisering af skolen, der påbegyndtes 

for ca. 2 år siden med bygning af ny indvendig trappe, indret
ning af filmslokale m. m., fortsattes i det sidst forløbne skoleår 
med bygning af en række nye toiletter. Endvidere anskaffedes 
250 nye stole til brug i salen ved fester og sammenkomster.
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Oplysninger for hjemmene

1. Forsømmelser er altid en uheldig afbrydelse i elevens ud
dannelse. Vi henstiller til hjemmene, at anmodning om 
ekstra fridage indskrænkes til det mindst mulige.

2. Konfirmationsforberedelsen. Da præstegangen falder i sko
letiden, er det af største betydning for eleverne, at den fore
går samtidig for alle i samme klasse. Hvis en enkelt elev i 
en længere periode forsømmer 4 ugentlige timer, er det 
indlysende, at standpunktet væsentlig forringes. Skolen an
moder derfor indtrængende forældrene om at henlægge kon
firmationsforberedelsen til vinterhalvåret i III ml., hvor 
skemaet er lagt til rette med henblik herpå. Skolen ønsker 
i hvert enkelt tilfælde samtale med forældrene.

3. Smitsomme sygdomme. Hvis der i et hjem er mæslinger, kig
hoste, skoldkopper, influenza, røde hunde, fåresyge eller hals
betændelse, må de skolesøgende børn fra hjemmet, der ikke 
er angrebet af sygdommen, gå i skole. — Hvis der er skar
lagensfeber, difteritis eller børnelammelse i et hjem, må 
de børn, der ikke er angrebet af sygdommen, ikke søge 
skole, før de medbringer lægeattest for, at de ikke kan ud
brede smitte. De børn, der selv har haft en af de 3 sidst
nævnte sygdomme, må ikke selv søge skole igen, før de med
bringer lægeattest derom.

4. Fritagelse for gymnastikundervisning kan kun finde sted, 
når skriftlig begæring fra hjemmet medbringes. Ud over en 
uge kan fritagelse kun meddeles efter lægeattest. Blanketter 
udleveres på skolen.
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5. Ferier og fridage i skoleåret 1957-58.

Mandag den 23/9.

Mandag den 14/10—lørdag den 19/10 (begge dage incl.) efterårsferie.

Fredag den 1/11 Allehelgensdag.

Mandag den 9/12 Jomfru Marias ubesmittede undfangelse.

Mandag den 23/12—mandag den 6/1 1958 (begge dage inel.) juleferie.

Mandag den 3/2 Kyndelmisse.

Mandag den 17.2 Fastelavnsmandag.

Tirsdag den 11/3 Kongens fødselsdag.

Fredag den 28/3 Dronningens fødselsdag.

Onsdag den 2/4—tirsdag den 8/4 (begge dage incl.) påskeferie.

Fredag den 2/5 og lørdag den 3/5 Store Bededagsferie.

Torsdag den 15'5 Kristi Himmelfartsdag.

Torsdag den 5(6 Grundlovsdag.

Lørdag den 24/5—tirsdag den 27/5 (begge dage incl.) Pinseferie.

6. Skolen er tilsluttet det kommunale skolelægetilsyn. Elever 
fra Roskilde kommune har tillige gratis skoletandpleje til 
det fyldte 14 år.
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Ordensregler

Skolen åbnes kl. 7,45.
Børnene skal møde i rette tid om morgenen, d. v. s. 5 minut

ter før skoletidens begyndelse.
Kun elever, som har lang vej til skole, må cykle.
Efter endt skoletid skal eleverne forlade skolen og må ikke 

blive tilbage i klasserne.
Intet må efterlades i klasserne efter endt skoletid.
Glemte sager kan afhentes i 12-frikvarteret ved henvendelse 

til pedellen. (Sagerne opbevares kun i 3 måneder).
Alle bøger skal være forsynet med omslag og navn.
Skolen er uden ansvar for penge, smykker, ure og andre vær

digenstande, som medbringes.
Knive og dolke må ikke medtages.
Bytten og handel mellem eleverne er forbudt.
Beskadigelse af inventar må erstattes af den elev, der har 

forårsaget skaden.
Hvis en elev møder uforberedt, må dette meddeles i ordens

bogen med angivelse af grunden.
Ingen elev må i skoletiden forlade skolen eller legepladsen 

uden tilladelse, som kun gives efter skriftlig anmodning 
fra forældrene i ordensbogen.

Ønskes et barn på grund af forkølelse el. lign, fritaget for at 
komme på legepladsen, bedes dette meddelt i ordens
bogen. Fritagelsen gælder kun for én uge ad gangen.

Det forventes, at eleverne er høflige, lydige og beskedne i de
res færden i og uden for skolen.



NIELSEN dc MØLLERS TRYK, ROSKILDE


