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NÆRUMGÅRD-

SKOLEN

Skoleåret 1959-60



SKOLEKOMMISSIONEN
Valgt direkte af kommunalbestyrelsen:

hr. fuldmægtig P. E. Rosenørn, Solvej 15, Holte, formand.
viceborgmester, frk. Marie Jensen, Bystykket 22, Nærum.
hr. lærer, cand. jur. Krei Horn, Geelsvej 13, Holte.
hr. forstander L. Fridorf, Jac. Michaelsensminde, Aggershvile.
hr. inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.
fru Ingeniør Else Hvidt, Elnasvej 3, Holte.

Valgt efter indstilling af forældrekredsene:
hr. kontorchef Erik Astrup, Bystykket 10, Nærum 

(Nærumgårdskolen).
hr. kartograf Viggo Rex-Olsen, Landsebakken 18, Holte

(Ny Holte skole).
hr. kontorassistent Poul Sørensen, Østre Paradisvej 3, Holte

(Øverød skole).
hr. fabriksbestyrer Ib Barth, Malmbergsvej 15, GI. Holte 

(GI. Holte skole).
hr. overlæge Klavs Henningsen, Frydenlundsvei 10, Skodsborg 

(Rundforbiskolen).
fru fabrikant Merry Ketty Holm, Sandbjergvej 62, Trørød 

(Vedbæk skole).
SKOLEUDVALGET:

viceborgmester, frk. Marie Jensen, Nærum (formand).
hr. fuldmægtig P. E. Rosenørn, Holte.
hr. lærer, cand. jur. Krei Horn, Holte.
hr. inspektør Ivar Hansen, Holte.
hr. forstander L. Fridorf, Skodsborg.

STADSSKOLEINSPEKTØR:
hr. Erik Rydam, Øverød skole.

LÆRERRÅDSFORMAND: hr. Arne Ravn.
SKOLEPSYKOLOG:

hr. Sigurd Ohrstrbm, Vangeboskolen pr. Holte.
Træffetider: tirsdag 8—9, fredag 14—15. Tlf. 80 24 06.

SKOLEBIBLIOTEKAR:
hr. kommunelærer H. Ibsen Knudsen.

SKOLEINSPEKTØREN:
Træffes som regel på Nærumgårdskolens kontor hver skoledag kl. 13 
—14, lørdag dog fra 12—13. Tlf. 80 05 16.

LÆRERPERSONALET:
Tlf. 80 05 70 (Lærerværelset).
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drenge og piger, 5) sløjd for piger, 6) barnepieje og skolekøkken for piger, 
og 7) geometrisk tegning for drenge og 8) andre fag.

Efter afstemningen blandt eleverne og deres forældre blev resultatet, at 
følgende hold bliver oprettet næste år: 1) udvidet håndgerning for piger, 
2) udvidet skolekøkken og barnepieje for piger, 3) skolekøkken for drenge, 
4) udvidet sløjd for drenge, 5) tysk og 6) matematik (nogle fag måtte 
udgå p. gr. af for ringe tilslutning).

Skolestrukturen:

Elevtallet den 1. juni 1960
hovedskolen ....................... 12
eksamensmellemskolen ... 6
eksamensfri afd................... 2
realklassen .......................... 2
Hele skolen ....................... 22

klasser med 125 drenge og 116 piger
klasser med 66 drenge og 73 piger
klasser med 17 drenge og 18 piger
klasser med 11 drenge og 20 piger
klasser med 219 drenge og 227 piger
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Skolens ferieplan (1960—61)
Fridag: Onsdag d. 14. september.
Efterårsferie: Ugen fra 17. oktober til 22. oktober, begge dage ind.
Fridag: Fredag d. 18. november.
Halv fridag: Fredag d. 9. december.
Juleferie: 23. december—3. januar, begge dage incl.
Fastelavns mandag.
Kongens fødselsdag.
Dronningens fødselsdag.
Påskeferie: Onsdag før til tirsdag efter påske, begge dage incl.
St. Bededag med efterfølgende lørdag.
Kristi Himmelfartsdag.
Pinseferie: Lørdag før til tirsdag efter pinse, begge dage incl.
Grundlovsdag.
Sommerferien begynder 24. juni og varer 7 uger.

Forsømmelser i 1959
På grund af sygdom ................... 6761 dage
Af anden lovlig grund ............... 946 dage
Uden lovlig grund ....................... 24 dage
Samtlige forsømmelser................. 7737 dage

Ifølge skoleloven er lovlig grund til forsømmelse kun elevernes sygdom, 
smitsom sygdom i hjemmet, dårligt vejr og ufremkommelige veje samt forud 
given tilladelse, hvorom skriftlig eller personlig henvendelse fra hjemmet 
så vidt mulig må ske dagen før med opgivelse af grunden, hvorfor eleven 
ønskes fritaget. Hjemmene anmodes indtrængende om at sætte sig i for
bindelse med skolen, når en elev har forsømt mere end 5 dage, og yderligere 
forsømmelser kan ventes.

Om buskørsel
Der bliver ofte rettet henvendelse til skolen m. h. t. transport af børn, der 

har lang skolevej. Det skal derfor oplyses, at de kommunale myndigheder 
har fastsat følgende regler, hvorefter der kan ydes fri befordring:
1) Elever fra 1.—3. klasse kan befordres, når afstanden fra hjem til skole 

andrager mindst 3,5 km.
2) Elever fra og med 4. kl. kan befordres, når afstanden fra hjem til skole 

andrager mindst 5 km.
3) Elever fra kommunale skoler uden eksamensafdeling, der henvises af 

skolekommissionen til en kommunal skole i et skoledistrikt, i hvilket 
eleven ikke har bopæl, kan befordres efter ovenstående regler.
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Eventuelle tvivlstilfælde bør forelægges skoleudvalget til afgørelse. Op
lysning om den nøjagtige afstand fra elevernes hjem til skolerne kan ind
hentes på skolernes kontor.

Cykleparkeringen
Med det stadig stigende børnetal er det efterhånden blevet vanskeligt 

at skaffe plads til alle cyklerne. Det -vil derfor kun være muligt at give de 
fjernest boende børn cykletilladelse.

Alle børn, der ønsker at køre i skole, må rette henvendelse herom til 
hr. viceinspektør K. Weise, og de elever, som får cykletilladelse, må forsyne 
deres cykel med det af viceinspektøren udleverede cyklenummer.

NB. Cyklerne må være forsynet med cyklelås. Skolen har intet ansvar for 
de i cyklestalden parkerede cykler.

Skolefærdselspatruljerne
Patruljerne har arbejdet godt i det forløbne år. Flere børn er blevet ud

dannet af hr. overbetjent Poul Rasmussen, Holte.
Leder: hr. Jørgen Knudsen.

Svømning
Eleverne på Nærumgårdskolen kan i sommerferien få gratis svømme

undervisning på badeanstalten i Vedbæk. Elever i 4. kl. og opefter har ad
gang.

I sommerferien 1959 bestod på Nærumgårdskolen 5 drenge og 8 piger 
svømmeprøven, 2 drenge og 2 piger bestod frisvømmerprøven, medens 
2 drenge og 5 piger aflagde livredderprøven.

44 drenge bestod 200 m prøven.
Undervisningen lededes af hr. K. Jenster og frk. G. Vandborg.

Skoleidrætsmærket
I skoleåret 1959/60 er der uddelt følgende antal skoleidrætsmærker ved

Bronzemærket .......... 8 drenge og 5 piger, ialt 33
Sølvmærket ............... 12 drenge og 11 piger, ialt 23
Guldmærket........... 10 drenge og 0 piger, ialt 10
Sølv m. emaille .... 8 drenge og 1 pige , ialt 9
Guld m. emaille .... 5 drenge og 2 piger, ialt 7

Der er således uddelt ialt 82 skoleidrætsmærker ved skolen.
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Dansk skolescene og Landsskolescenens bio
Til skolescenens forestillinger var der i alt 201 deltagere.
Realklasserne (31 elever) overværede følgende forestillinger:
1) Knickerbocker Holiday, en musical af Maxwell Anderson og Kurt 

Weill i Tivoli Koncertsal,
2) Trold kan tæmmes af Shakespeare på Det ny Teater og
3) lO/.r£y, vodka og kærlighed af Peter Ustinov på Folketeatret.
4. mellem (33 elever) så:

foruden de 2 første af realklassens stykker
Gulddåsen af Chr. Olufsen på Folketeatret.

Yngste hold (137 elever), 6. kl.—3-mellem, så:
1) Gulddåsen af Chr. Olufsen på Folketeatret,
2) Knickerbocker Holiday i Tivoli Koncertsal og
3) Seks Kammerater af John Patrick på Folketeatret.
Kontingentet er kr. 11 for tre forestillinger, to eller flere søskende betaler 

dog kun 10 kr. hver.
Skolen arrangerer buskørsel til forestillingerne. For sæsonen 1960/61 

x il prisen for transport blive 2,50 kr. En af busserne vil afhente og bringe 
de elever, der bor i Trørød, Vedbæk og Skodsborg.

Alle henvendelser ang. skolescenens forestillinger foretages til viceskole
inspektør Knud Weise.

Skolescenen bio ledes af overlærer Johs. Bendtsen, og forestillingerne 
finder sted i Center bio i Nærum.

I sidste skoleår har eleverne set:
1) Hurra for ungdommen, et engelsk musiklystspil i farver,
2) Støt star den danske sømand, om danske sømænd under krigen,
3) Bjergene kalder, med smukke naturbilleder fra Østrig, og
4) Kaptajnen fra Kopenick. om skomageren, der bliver kaptajn for nogle 

timer.

Skolepsykologens årsberetning
Rent talmæssigt ligger det således, at der for hele kommunen har været 

indstillet 197 børn til undersøgelse hos skolepsykologerne. Ialt er der fore
taget 158 undersøgelser samt genoptaget et antal »gamle sager«.

Enkelte børn er i mellemtiden fraflyttet kommunen, og 34 undersøgelser 
må vente til efter sommerferien.

For Nærumgårdskolens vedkommende har der været foretaget 34 under
søgelser, mens der resterer 4.

Rent talmæssigt vil det sige, at ca. 15 % af de ønskede undersøgelser må 
vente — til skade for børnene. Hertil kommer, at skolepsykologerne som
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Nærumgårdskolens skoletandpleje
Oversigt over virksomheden i aret fra 1/8-59—31/7-60

Anta børn De forskellige behandlingers antal

Systematisk behandling
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Første års behandling 32 *4 0 28 10 83 0 24 2 *2 13 2 136

Fortsat behandling af børn, 
der i tidligere år har været 
under systematisk behandling

318 °73 0 245 486 145 7 104 60 "2 21 30 855

Tilsammen 350 77 0 273 496 228 7 128 62 4 34 32 991

på mælketænder 

1 på mælketand
1 intakt tand

12 intakte tænder

C. F. Mering, skoletandlæge



Lærerpersonalet den 1. juni 1960
Skoleinspektør: ansat i kommunen

frk. Harriet Clasen ................................................ 1. 12. 34
Viceskoleinspektør: 

hr. Knud Weise .............................................. 1. 6. 45
Overlærere: 

fru Elise Halsteen .......................................... 1. 8. 31
fru Ellen Bjørndahl ............................................... 1. 8. 48
hr. Helge Sørensen ................................................ 1. 2. 45
hr. Thorkild Basland ............................................ 1. 8. 50
hr. Johs. Bendtsen ................................................ 1. 8. 56
hr. Ib Borch Andersen.......................................... 1. 8. 53

Lærere, lærerinder og aspiranter: 
hr. Henning Ibsen Knudsen ......................... 1. 8. 51
hr. Arne Ravn ......................................................... 1. 8. 53
hr. Kjeld Jensen ..................................................... 1. 2. 50
hr. Henning Møller Nielsen ............................... 1. 8. 52
fru Ruth Kristensen-Els,øe .................................... 1. 8. 56
fru Anna-Grethe Blume ........................................ 1. 8. 56
fru Margrethe Balle Andersen ........................... 1. 8. 57
hr. Bent Agerbech Sørensen ............................... 1. 8. 54
fru Inge Sørensen ................................................ 1. 8. 54
fru Kirsten Lund..................................................... 1. 1. 56
hr. E. Møller Nielsen ............................................ 1. 8. 56
hr. Jørgen Ole Knudsen ........................................ 1. 1. 57
fru Inge Haahr....................................................... 1. 1. 57
fru Bet Mering-Fritz ............................................ 1. 8. 57
fru Inger Sorring ................................................... 1. 8. 57
frk. Helle Callisen ................................................ 1. 8. 57
hr. Alan Jensen ..................................................... 1. .8. 58
hr. Niels Ole Haahr ............................................ 1. 3. 59

Ved skoleårets begyndelse forflyttedes overlærer Boe Boesen og kom
munelærer Kaj Knutstad efter eget ønske til Vangeboskolen. Med dette 
skoleårs afslutning forlader overlærer Th. Basland Nærumgårdskolen for 
at tiltræde en stilling ved Lyngby-Tårbæk skolevæsen. Her skal lyde en for
tjent tak for veludført arbejde, præget af præcision og energi og de deraf 
følgende arbejdsresultater til gavn for eleverne og til ære for skolen.

Udflugter og ekskursioner i skoleåret
I stedet for den traditionelle store skovtur tog man i år på udflugter, 

enten med klasserne enkeltvis eller med små grupper af klasser.
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Holte Bogtrykkeri . Holte 1304


