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NÆ RUM GÅRD 
SKOLEN

tf

NÆRUM SKOLE

Ved skoleinspektør frk. H. Clasen

Skoleåret 1938-59



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 fabrikant Agnete Andersen, Hegnsvej 45, Nærum.
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, Fiolte 

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

(GI. Holte skole)
hr. overlæge Klavs Henningsen, Frydenlundsvej 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. kommunelærer H. Ibsen Knudsen.

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

SKOLEBIBLIOTEKAR:
hr. kommunelærer H. Ibsen Knudsen.
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SKOLEINSPEKTØREN:
Træffes som regel på Nærumgårdskolens kontor hver skoledag kl. 13
—14, lørdag dog fra 12—13. Tlf. 80 05 16.
Viceinspektøren på Nærum gi. skole træffes som regel fra 13—14. 
Tlf. 80 05 84.

LÆRERPERSONALET:
Tlf. 80 05 70 (Nærumgårdskolen).

SKOLENS OMRÅDE
I disse år er skolens elevantal vokset så stærkt, at man i 1952 måtte ind

rette Nærum gamle skole som annexskole til Nærumgårdskolen ■— fore
løbig til brug for første- og andenklasserne.

Den rivende udvikling af byggeriet i Nærum fortsatte imidlertid i de 
følgende år, så man var tvunget til stadig at flytte flere klasser ned på 
Nærum Skole.

Fra 1957 kom annexskolen til at rumme en dobbelt grundskolerække 
samt en eksamensfri mellemskoleafdeling med et elevantal på 354. Nærum 
Skole var altså nu større end de to mindste skoler i kommunen.

Da begge Nærum-skolerne har været fyldt til bristepunktet, er det ind
lysende, at det har været vanskeligt at administrere de to skoler i fællesskab.

Man må derfor hilse med glæde, at skolemyndighederne har vedtaget 
at gøre Nærum Skole selvstændig fra næste skoleår med eget skoledistrikt 
og egen skoleinspektør, som dog ikke er udnævnt endnu.

Nærum Skoles distrikt:
Den gamle bydel og Nærumgårdsvej og Hegnsvej til Alléen samt Skods

borgvej til Nærum Vænge.

Nærumgårdskolens distrikt:
Den ny bydel med Alléen som grænse til Nærum Skole og Motorvejen 

som grænse til Vangeboskolens distrikter.
Eleverne fra Skodsborg fra 3-kl. og opefter bliver fordelt mellem de to 

skoler.
Fra det nye skoleår overflyttes de tre Vangeboklasser, som Nærumgård

skolen har huset, medens Vangeboskolen blev opført, til deres nye fine 
skole.

Nærumgårdskolen ønsker held og lykke med det nye arbejdssted for 
såvel eleverne i Vangeboklasserne som for deres lærere, hr. Boesen og 
hr. Knutstad, som følger med dem derover, og takker dem alle for den 
tid, de har været på Nærumgårdskolen.
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Den 4. fm, man sidste år forsøgsvis oprettede på Nærum Skole, blev 
en så afgjort succes, at der i år har meldt sig så mange elever til dette 
frivillige 9. skoleår, at man må etablere 2 parallelklasser på dette klassetrin.

I 4. fm lægger man undervisningen tilrette med henblik på det praktiske 
erhverv, eleverne sandsynligvis skal ud i efter endt skolegang.

Den ny skolestruktur:

I år oprettes der såvel 6. almene som 6. boglige klasser på begge skolerne.
Delingen efter 5. klasse foretages efter skolens skøn under hensyntagen 

til forældrenes ønsker.
Skolens skøn baseres på det almindelige indtryk af det enkelte barns 

evner og daglige arbejde, herunder skriftlige prøver i dansk og regning, 
som er ens for kommunens skoler.

Det bemærkes, at der undervises i samme fag i samme antal timer i 6. A 
og 6. B, således at der bliver mulighed for overgang fra den ene afdeling 
til den anden.
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Elevtallet: 930 elever

1. Nærumgårdsskolen:

grundskolen .............................. 9
eksamensfri mellemskole......... 3
eksamensmellemskolen............. 11 
realklassen ................................ 1
Nærumgård i alt...................... 24
heraf Vangeboklasser:
I. ec., II. ec., III. ec...................... 3

kl. med 113 drenge og 100 piger
kl. med 25 drenge og 37 piger
kl. med 145 drenge og 148 piger
kl. med 7 drenge og 9 piger
kl. med 290 drenge og 294 piger

kl. med 45 drenge og 38 piger

2. Nærum skole:

grundskolen .............................. 11
hjælpeklasser ........................... 2
eksamensfri mellemskole .... 5
Nærum skole i alt.................. 18

kl. med 114 drenge og 130 piger
kl. med 12 drenge og 7 piger
kl. med 37 drenge og 46 piger
kl. med 163 drenge og 183 piger

Skolens ferieplan (1958—59)

Efterårsferie: Ugen fra 19. oktober til 24. oktober, begge dage incl.
Fridag: I november — meddeles senere.
Halv fridag i 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 dag incl.
Grundlovsdag.
Sommerferien begynder 24. juni og varer 7 uger.

Forsømmelser i kalenderåret 1958

Nærumgårdskolen:
På grund af sygdom ........................... 5951 dage
Af anden lovlig grund ....................... 951 dage
Uden lovlig grund................................ 51 dage
Tilsammen ............................................ 6953 dage
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Nærumgårdskolens skoletandpleje
Oversigt over virksomheden i året fra 1 8-58—31/7-59

Systematisk behandling
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Isfe års behandling 43 *5 1 37 24 108 0 42 2 *1 16 7 200

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

421 074 1 346 641 171 9 132 107 °2 40 53 1155

Tilsammen 464 79 2 383 665 279 9 174 109 3 56 60 1355

* 2 intakte Tænder
0 17 — —

* på Mælketand
0 på 1 blivende Tand

C. F. diering, .skoletandlæge



strukturering. Disse to forhold bl. a. er fremført som vægtige argumenter 
i diskussionen om mulighederne for at kunne dispensere ved de 6-åriges 
optagelse i 1. kl. på kommuneskolerne. Der er således håb om, at vi herude 
fra næste skoleår igen kan gennemføre en lignende ordning, som nogle af 
de større omegnskommuner har — forhåbentlig til gavn for en del af for
årsbørnene. 5. O hr stram.

Skolebioen
Eleverne fra 5. klasse og opefter har i løbet af skoleåret haft lejlighed til 

at se 4 særlig udvalgte film i Skodsborg bio.

Skolelægen beretter

Alle børn er vejet og målt, syns- og høreprøvet og undersøgt ved den 
obligatoriske lægeundersøgelse. 228 elever er blevet henvist til egen læge for 
forskellige lidelser. Alle børnene er tuberkulinprøvet, og 250 er gennem
lyst ved røntgenvognen. Ved samme lejlighed blev lærerpersonalet, tand
lægen og klinikassistenten samt rengøringspersonalet gennemlyst. Der er 
desuden foretaget 210 urinanalyser.

K. Makwarth, skolesygeplejerske.

Forældredage

Forældre og værger til eleverne på Nærumgårdskolen og Nærum skole 
indbydes til at overvære undervisningen i deres børns klasser

den første skoledag i hver måned.

Gaver til skolen

Helle Ryge Petersen har foræret skolen lava fra Island.
Allan Haase: en alk.
Stig N. Hansen: Et rokkekranium.
Vi siger tak for disse gaver, som har glædet os meget.

Erhvervsvejledning

Allerede i skoleåret 1953—54 indførte Nærumgårdskolen som den før
ste af kommunens skoler erhvervsvejledning for de ældste elever. Forældre 
myndigheder og børnene har været meget glade for den hjælp de herigen
nem har fået ved valget af erhverv.

I modsætning til tidligere år afvikledes erhvervsvejledningen i år på een 
aften — tirsdag den 14. april — idet repræsentanter for de erhverv, ele
verne ønskede at høre om, var kommet til stede for at fortælle om deres 
fag.
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Erhvervsvejleder fra Centralarbejdsanvisningskontoret i København, hr. 
overlærer Kaj Sørensen fortalte oplagt og fængslende om alle de mulighe
der, der var for en vågen, flittig og energisk ungdom.

Efter den strålende indledning spilledes en lille sketch, og der vistes et 
par erhvervsvejledende film.

Derefter tog erhvervenes repræsentanter plads ved små borde i gymnastik
salen, parat til at besvare elevernes mange spørgsmål.

Der var muligheder for at få oplysninger om følgende fag:

Civilingeniør: Afdelingsingeniør Sv. Åge Thomsen, Holte.

Teknikumingeniør: Ingeniør O. Olsen, Nærum.
Arkitekt: Arkitekt Erling Paludan, Holte.
Tømrer: Tømrer Helmuth Larsen, Nærum.

Murer: Murermester Kaj Bigum Larsen, Nærum.
Pin- og elektroteknik: Direktør Holger Nielsen, Nærum.

Automekaniker: Værkfører N. Knudsen, Holte.

Kunstindustri og tegnefag: Forstander Juul Nielsen, København.

Hæren, søværnet og flyvevåbnet: Oberstløjtn. W. G. Hartmann, Holte.

Handelsfaget: Købmand Poul Rasmussen, Søllerød Park.
Kontorfaget: Personalechef Brendstrup, København.
Læreruddannelsen: Kommunelærer Jørgen O. Knudsen, Nærum.

Husholdningslærerinde — 1 huset: Lærerinde fru Elly Smith, Nærum.
Sygeplejerske: Plejemoder, frk. A. M. Sørensen, Lyngby.

Beskæftigelsesterapeut: Beskæftigelsesterapeut, frk. I. Balslev, Nærum.
Damefrisør: Damefrisør, fru M. Velser, Søllerød Park.

Barneplejerske: Frk. A. M. Nielsen, Nærumgårds børnehjem.

Emnevalget var sket på grundlag af elevernes ønsker.

En del elever — især fra den eksamensfri mellemskole — har haft 
lejlighed til at deltage i det praktiske arbejde indenfor de fag, de ønskede 
at lære at kende.

Skolen er meget interesseret i, at børnenes forældre deltager i disse 
møder. Skolen retter en varm tak til foredragsholderne og til de virk
somheder, der har haft elever i erhvervspraktik.
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Lærerpersonalet den 1. juni 1959

1. Nærumgårdskolen

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. Boe Boesen ................................................ 1. 8. 40
hr. Thorkild Basland ........................................ 1. 8. 50
hr. Johs. Bendtsen ............................................ 1. 8. 56

Lærere, lærerinder og aspiranter: 
hr. Ib Borch Andersen ................................ 1. 8. 53
hr. Kaj Knutstad............................................... 1. 8. 55
hr. Henning Ibsen Knudsen ........................... 1. 8. 51
hr. Arne Ravn ................................................ 1. 8. 53
hr. Kjeld Jensen................................................ 1. 2. 50
fru Ruth Kristensen-Elsøe ................................ 1. 8. 56
hr. Henning Møller Nielsen ........................... 1. 8. 52
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

2. Nærum skole

Viceskoleinspektør: 
hr. Poul KetiLHansen .................................... 1. 7. 41
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Overlærer: 
frk. Vibeke Lollesgård ................................ 1. 3. 51

Lærere, lærerinder og aspiranter: 
hr. Ernst Hildebrandt Pedersen ............... 1. 8. 57
hr. Leif Elmo Andersen ............................... 1. 8. 54
fru M. L. Gunder-Hansen ........................... 1. 8. 55
fru Esther Knudsgård........................................ 1. 8. 55
hr. Poul Carl Thomsen .................................... 1. 1. 56
hr. Preben Edelvang ........................................ 1. 10. 56
frk. Anna Maria Christophersen ................... 1. 8. 57
hr. Ib Jensen ..................................................... 1. 8. 57
fru Elly Smith ................................................ 1. 8. 58
frk. Thora Glen Sørensen ............................... 1. 8. 58
fru Meinert Jørgensen...................................... 1. 8. 58
frk. Kirsten Stampe Andersen ....................... 1. 8. 58
frk. Anna Elisabeth Kølbæk ........................... 1. 8. 58
frk. Helen Nielsen ........................................ 1. 8. 58
hr. Palle Nielsen ............................................ 1. 8. 58

Dødsfald
Atter i dette skoleår ramtes skolen af et sørgeligt dødsfald, idet Kjeld 

Jalving, realklassen, efter nogen tids sygdom måtte bukke under.
Den 5. februar samledes skolens elever for at høre det sørgelige budskab, 

at en af deres store kammerater var gået bort.
Søndagen derefter bisattes Kjeld fra Adventistkirken i Nærum ved en 

meget smuk højtidelighed. Kjelds kammerater fra realklassen bar båren det 
sidste stykke vej til graven på Vedbæk kirkegård, ledsaget af skolens fane.

Vi vil alle mindes Kjeld som den stilfærdige elev og gode kammerat.

Dagbogen
Første skoledag samledes lærerpersonalet fra begge skolens afdelinger til 

lærerrådsmøde på Nærumgårdskolen. Skoleinspektøren bød velkommen til 
arbejdet og rettede en særlig velkomst til de lærere og lærerinder, der fra 
dette skoleår skulle begynde deres virke her.

Frk. Oasen mindedes lærer Jørgen B. Nielsen, som i løbet af sommerfe
rien var afgået ved døden. Hun mindedes hans rige gaver som lærer. ■— 
Selv om hans virke ved skolen havde været meget kort, havde han dog 
nået at gøre sig ualmindelig afholdt af de elever, han havde undervist. Jør
gen B. Nielsen havde ikke villet give op for den sygdom, han led af — 
han ønskede at leve og gennemføre den lærergerning, som var hans et og
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26. —28. februar. Leck Fischers »I Porten« opføres ved 4 forestillinger.
2. marts. Der afholdtes et godt besøgt forældremøde for forældre til ele

ver i I.emb. Eleverne opførte først »et skolespil«, en dramatisering af 
Wessels »Smeden og bageren«, som Bent Sørensen havde indstuderet. 
Efter denne fornøjelige optakt gik forældrene op i klasseværelserne, hvor 
de havde en samtale med faglærerne om deres børn. Den hyggelige aften 
sluttede med kaffebord.

3. marts opførte I.emb »Smeden og bageren« ved 2 forestillinger for de 
øvrige elever på skolen.

24. marts Hr. Borch Andersen på tur til Akvariet med III.emb.
13. —14. maj. Det årlige svenskebesøg. Fru Rose-May Andersen og hr. Uno 

Persson fra Ystad underviser i svensk i de større klasser på begge skolens 
afdelinger.

29. maj. S.P.erne på tur til Næstved m. m. Som medhjælper deltog frk. A. 
M. Christophersen og fru Ketil-Hansen.

3. juni. 5.a og 5.b besøger sammen med fru Gunder-Hansen og hr. Ernst H. 
Pedersen Frilandsmuseet.

9. juni. 4.a besøger med fru Gunder-Hansen Rosenborg slot.
10. juni. Nærumgårdskolens 1.—3. klasser i Zoologisk have.
12. juni. III.fm med hr. J. O. Knudsen på en vellykket Sveriges-tur med 

Lunds domkirke som mål.
12. juni. 4.c på tur til Eremitagesletten sammen med fru Bjørndahl og hr. 

Basland.

Afslutningen
Den 23. juni samledes de ældste klasser i den smukt pyntede gymnastik

sal. Efter at skolens kor havde sunget tog skoleinspektøren ordet og ind- 
prentede eleverne at vise stadig flid igennem hele skoletiden; for i mod
sætning til eksamenslæsningen er det dette arbejde, der giver udbytte for 
livet.

Til elever, der havde udvist særlig flid og påpasselighed, uddeltes flids
præmier, som var skænket af Søllerød kommune. Bogpræmierne blev over
rakt til følgende elever fra afgangsklasserne:

Bente Christensen, II.fm.
Anita Corfixsen, III.fm.
Elisabeth Bendtsen, 4ea.
Jonna Møldrup, 4.eb.
Irene Jellum, 4.eb.
Inge-Lise Hansen, 4.eb.
Sven Vardil, R.
Kirsten Bach, R.
Jonna Lund, Nielsen, R.
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Lis Sig Dall
Bent Danneskjold-Samsøe
Kaj Fridorf
Kirsten Hancke
John Henriksen

Lone Bigum Larsen
Jane Larsen
Steen Ludvigsen
Lisbeth Melchiorsen
Mogens Skjold Nielsen

Alice Therkildsen
Gitta Warth 
Jytte Wengberg

Det nye skoleår.
Nærumgårdskolen

Onsdag den 12. august 1959-
Kl. 8: Lærerrådsmøde.
Kl. 10: møder II.fm, III.fm, II.em, III.em, IV.em og realklasserne.
Kl. 11 møder: 2.—5. kl. og 6.A og 6.B. (Dog møder 5.C kl. 10).
Kl. 12 møder de nye førsteklasser.

Nærum skole

Onsdag den 12. august 1959.
Lærerrådsmøde kl. 8.
Følgende klasser møder kl. 10: IV.fm.a, IV.fm.b, III.fm, Il.fm., 6.a, 5.a, 
5.b, 4.a, 4.b, 3.a, 2.a, 2.b.
Følgende klasser møder kl. 12: 6.b, 3.b, 2.c og den nye klasse.
Skemaskrivning og nye bøger udleveres.



PAULUTTENTHAL . HOLTE 1304


