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NÆRUMGÅRD- 
SKOLEN

tf

NÆRUM SKOLE

Skoleåret 1957-58



SKOLEKOMMISSIONEN:
Valgt direkte af kommunalbestyrelsen:

hr. borgmester P. E. Rosenørn, Solvej 15, Holte, formand.
bankkasserer, 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, (Nærum- 

gårdskolen).
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, Frydenlundsvej 10, Skodsborg, 
(Rundforbiskolen).
fru fabrikant Merry Ketty Flolm, Sandbjergvej 62, Trørød, 
(Vedbæk skole),

SKOLEUDVALGET:
Bankkasserer frk. Marie Jensen, Nærum (formand).
hr. borgmester 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.

LÆRERRADSFORMAND:
hr. kommunelærer H. Ibsen Knudsen.

SKOLEPSYKOLOG:
hr. Sigurd Øhrstrøm, GI. Holte skole.

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. 800516.
Viceinspektøren på Nærum gi. skole træffes som regel fra 13—14. Tlf. 
800584.

LÆRERPERSONALET:
Telefon 800570 (Nærumgårdskolen).

SKOLENS ORDNING OG OMRÅDE
Nærumgårdskolen (herunder Nærum skole) består af en 5-årig grund

skole, hvorfra eleverne går over i en af de to mellemskoleafdelinger: 
a) den eksamensfri mellemskole, hvor emneundervisningen spiller en frem

trædende rolle.
Den sidste klasse er frivillig for elever over den skolepligtige alder. 
Antallet af tilmeldte elever samt pladsforholdene bliver hvert år af
gørende for, om der skal oprettes en 3. fm. klasse. I skoleåret 1958-59 
vil der findes en 3. fm. klasse både på Nærumgårdskolen og Nærum 
skole samt en 4. fm. på Nærum skole.

b) eksamensmellemskolen, som er 4-årig og efterfølges af en
c) 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 gå videre.

Kravene til mellemskole- og realeksamen er de af undervisningsmini
steriet fastsatte.

Skolens distrikt er: Nærum til Attemosevej. Desuden Skodsb.org for ele
ver fra 3. kl. og opefter.

Elever, der har bestået mellemskoleeksamen (evt. realeksamen) med et 
godt resultat, kan søge optagelse i 1. gymnasieklasse.
På grund af de mange tilflyttere vokser skolens elevantal i disse år så 

stærkt, at eleverne ikke kan rummes på Nærumgårdskolen alene. Allerede 
i 1952 måtte man tage Nærum gi. skole i brug igen. Indtil 1957 husede 
man der de 5 yngste klassetrin, og en del af lærerne måtte undervise på 
begge skolerne, hvad der medførte en del ulemper og uro for begge skolers 
vedkommende.

Fra sidste skoleår foretog man en anden fordeling af klasserne på sko
lerne, for at man kunne skabe den størst mulige ro på disse. Nærum skole 
kom til at rumme en dobbelt grundskolerække samt en eksamensfri mel-
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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 kalenderåret 1957
Nærumgårdskolen:
På grund ar sygdom........................... 6566 dage
Af anden lovlig grund....................... 909 dage
Uden lovlig grund ........................... 68 dage

Tilsammen ........................................ 7543 dage

Nærumgårdsk. og Nærum sk.............. 10611 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 muligt må ske dagen før med opgivelse af grunden, hvor
for eleven ønskes fritaget. Hjemmene anmodes indtrængende om at sætte 
sig i forbindelse med skolen, når en elev har forsømt mere end 5 dage, 
og yderligere forsømmelse kan ventes.

Mælkedrikning
Fra november til 30. april fik skolens elever til og med 7. klassetrin 

en kvart liter sødmælk daglig til den medbragte frokost. Desuden fik 
hvert barn daglig en vitaminpille. Både børn og forældre sætter stor pris 
på denne foranstaltning.

Det bemærkes, at børnene kun kan blive fritaget for mælkedrikningen, 
dersom de har en skriftlig anmodning derom fra hjemmet. I modsat fald 
kan skolen ikke vide, hvor mange flasker mælk, der vil blive brug for, 
og som følge deraf vil en del flasker blive sendt retur og kommunen få 
en unødvendig udgift.

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 myndig
heder har fastlagt følgende regler, hvorefter der kan ydes fri befordring: 
1) Elever fra 1.—5. klasse kan befordres, når afstanden fra hjem til 

skole andrager mindst 2,5 km.
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Nærumgårdskolens skoletandpleje

Oversigt over vivksomheden i året fra 1/8 57 - 31/7 58

C F. Mering 
skoletandlæge

Systematisk behandling

Antal børn De forskellige behandlingers antal
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1ste års behandling 63 4 4 55 55 126 0 49 4 3 20 5 ,r 262

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

364 18 41 305 580 102 3 119 88 1 44 54 991

Tilsammen 427 22 45 360 635 228 3 168 92 4 64 59 1253



Kor og orkester
På begge skoler findes kor og orkester.
Korene og orkestrene ledes efter helt moderne principper og deltager i 

de forskellige arrangementer i årets løb.
Nærum skoles kor, blokfløjteorkester og rytmeorkester har i årets løb 

medvirket ved »Lurifax«-festen, juleafslutningen og ved årsafslutningen. 
Koret ledes af fru Gunder-Hansen.

På Nærumgårdskolen har kor og orkester — under Kjeld Jensens le
delse — deltaget i juleafslutningen, skolekomedien, børnehjælpsdagen og 
årsafslutningén.

Skolesparekassen
Skolesparekassen, der på Nærum skole forestås af viceinsp. P. Ketil-Han- 

sen, har i det år, der er gået, haft 142 små sparere, der tilsammen har op
sparet 3628,— kr. På Nærumgårdskolen, hvor overlærer H. Sørensen fore
står opsparingen, blev der opsparet ialt 3490 kr.

Skolebladet og Lurifax-fonden
Skolebladet har atter haft en god sæson. Abonnenttallet er nu steget til 

387. Den 7. og 8. december afholdtes store Lurifaxfester, som gav et over
skud på 798 kr. til Lurifaxfonden. Redaktionen håber, at eleverne og deres 
forældre også vil tage godt imod den nye årgang af bladet.

Skolescenen
Årets repertoire bestod af følgende forestillinger:
Glasmenageriet, Jeg vil være en anden, Den indbildt syge og balletten 

Coppelia. IV.em opnåede på gr. af biluheld ikke at se Den indbildt syge, 
men fik til gengæld Manden i Månen på Aveny Teatret.

Kontingentet var 11 kr., to eller flere søskende betalte dog kun 10 kr.
Flytter et medlem til en anden skole i løbet af sæsonen, bedes dette gen

nem klasselæreren meddelt Skolescenens tillidsmand (viceinspektør Kn. 
Weise,) der drager omsorg for det videre fornødne.

Der deltog i alt 275 børn. Befordringen skete i rutebiler.

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

til at se 4 særlig udvalgte film i Skodsborg bio.

Skolepsykologens årsberetning
Fra de to Nærumskoler har der i år været indstillet 31 elever til under

søgelse; i alt er der foretaget 28 undersøgelser, men da der henlå nogle 
indstillinger fra det foregående skoleår, resterer der — desværre — 8
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Som afslutning vistes erhvervsvejledende films og en sketch.
Emnevalget var sket på grundlag af elevernes ønsker. Som afslutning på 

hver aften var der lejlighed til at stille spørgsmål til foredragsholderne.
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.

Lærerpersonalet den 1. juni 1958
1. Nærumgårdskolen

Skoleinspektør: ansat i kommunen tj.alder
frk. Harriet Clasen ............................. ........ 1. 12. 34. 1. 8. 51

Viceskoleinspektør:
hr. Knud Weise..................................... .......... 1. 6. 45 1. 8. 48

Overlærere:
fru Elise Halsteen ............................... .......... 1. 8. 31 1. 4. 43
fru Ellen Bjørndahl ........................... .......... 1. 8. 48 1. 8. 50
hr. Helge Sørensen ............................... .......... 1. 2. 45 1. 8. 50
hr Boe Boesen ................................ .......... 1. 8. 40 1. 8. 52
hr. Thorkild Basland ........................... .......... 1. 8. 50 1. 8. 54

Faste lærere og lærerinder:
hr. Johs. Bendtsen ............................... .......... 1. 8. 56 1. 8. 38
hr. Kaj Knutstad ............................... .......... 1. 8. 55 1. 9. 48
hr. Ib Borch Andersen ....................... .......... 1. 8. 53 1. 11. 44
hr. Ibsen Knudsen ............................... .......... 1. 8. 51 1. 6. 49
hr. Arne Ravn........................................ .......... 1. 8. 53 1. 8. 50
hr. Kjeld Jensen .................................... .......... 1. 2. 50 1. 11. 50
hr. H. Møller Nielsen ....................... ■ ........... 1. 8. 52 1. 12. 53
hr. Jørgen B. Nielsen ........................... .......... 1. 8. 57
hr. Isak Visti (aspirant) ....................... ........  1. 8. 56
hr. Jørgen Ole Knudsen (aspirant) . . . ........... 1. 1. 57
fru Ruth Kristensen Elsøe................... ........... 1. 8. 56 1. 8. 53
fru Anna Grethe Blume....................... .......... 1. 8. 56 1. 8. 54
fru Inge Sørensen ............................... .......... 1. 8. 54 1. 8. 56
fru Margrethe Andersen..............   . . . . ............. 1. 8. 57 1. 8. 56
fru Kirsten Lund.................................... .......... 1. 1. 56 1. 1. 58
fru Inge Håhr (aspirant)....................... ........... 1. 1. 57
fru . Margrethe Sorring (timelæreri) . ......... .. . 1. 8. 57
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Flidspræmierne, der var skænket af Søllerød Kommune, uddeltes til 
følgende elever:

Åse Sloth Petersen, 2. fm. a.
Kjeld Suhr, 2. fm. a.
Anita Corfitzen, 2. fm. b.
Ralf Billekop, 2. fm. b.
Otto Petersen, 3. fm.
Birgit Ottosen, 3. fm.
Birthe Machon, 4. em.
Jan Erik Mathiesen, realklassen
Rita Terp, realklassen

To bøger, som var skænket af Sønderjysk Forening til elever, som havde 
udvist interesse og flid for historie, uddeltes til:

Margrethe Weise, 3. fm. og 
Lis Andersson, 4. em.

Skoleinspektøren fastslog derefter betydningen af det gode forhold mel
lem de ældste og yngste elever og manede de store til at vise hensyn til de 
små. For at understrege den værdi, skolen tillægger det gode kammerat
skab, uddeltes 2 bøger »for godt kammeratskab« til:

Lilian Hansen, 3. fm. og 
Arne Hansen, realklassen.

Derefter tog skoleinspektøren afsked med de elever, som nu forlod 
skolen , og gav dem et par gode ord med på vejen ud i livet.

Hun formanede dem til først at gøre deres pligt — ja, og mere end 
den, så kunne de lære arbejdets velsignelse at kende. Derefter kunne de så 
— imod, hvad der er sædvane i tiden — stille deres krav.

Skoleinspektøren henvendte sig dernæst til de elever, som nu går over 
i 1. G, og ønskede dem nogle gode og udbytterige gymnasieår.

Til slut rettede skoleinspektøren en tak dels til forældre og myndigheder 
for den interesse og velvilje, de havde vist skolen i det forløbne år, og 
dels til lærerne for det udmærkede arbejde, de havde udført, såvel i skole
tiden som uden for denne, til gavn for børnene på Nærumgårdskolen.

1 elev fra realklassen, Kirsten Schionning, må på grund af sygdom gå op til 
sygeeksamen, og af samme årsag må 2 elever fra IV. mellem: Lis Andersson 
og Vagn Andersen gøre deres eksamen færdig ved sygeprøven.

2 af eleverne med realeksamen og 10 med mellemskoleksamen fort
sætter i 1. gymnasieklasse. 3 elever afslutter deres skolegang med mellem
skoleeksamen.
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Det nye skoleår begynder tirsdag den 12. august 1958.
På Nærumgårdskolen møder:
kl. 10: Il.fmc, II.em abc, III.fmb, IILem abc, IV.em og realklassen 
kl. 11: 2.c, 3.cd, 4.cd, 5.cd, l.fmb, l.em abc.
kl. 12: l.d og 1.e.

På Nærum skole møder:
kl. 10: 3.a, 3-b, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, I.fma, Il.fm ab,
III.fma og IV.fm.
kl. 11: 2.a og 2.b
kl. 13: 1.a, l.b, og 1.c.
Den første dag møder eleverne kun til skemaskrivning og evt. ud

levering af bøger.
Harriet Clasen.

Nærumgårdskolen 1. aug. 1958.
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Ordensregler for eleverne

1. Vær præcis.
2. Sørg for at færdes på passende måde til og fra skole.
3. Gå stilfærdigt på trapper og gange ■— løb ikke.
4. Sørg for tydeligt navn (øverst og bagerst) på overtøj, gymna

stiktøj o. lign. — glem ikke tøjet efter skoletid.
5. Læg de rigtige bøger frem, når fagordnerne skal samle dem, 

og kun, hvad der skal bruges.
6. Hold dine bøger i orden: rent omslag — tydeligt navn og 

klasse — ingen mishandling.
7. Meld adresseforandring til skolens kontor og til klasselæ

reren.
8. Tilbagelever karakterbogen til klasselæreren senest den 3. 

skoledag efter udleveringsdagen.

Det er forbudt:
1. at cykle på skolens grund.
2. at forlade skolen i skoletiden uden tilladelse.
3. at blive på skolen efter skoletid uden tilladelse fra skole og 

hjem.
4. at beskadige skolens materiel.
5. at indsamle penge uden skolens tilladelse.
6. at handle på skolen.
7. at bære skarpe redskaber o. lign.
8. at medbringe chokolade, bolcher, tyggegummi o. 1.
9. at lade penge og værdigenstande henligge i lommer på over

tøjet på gangen. Skolen påtager sig intet ansvar hverken for 
sådanne sager eller for cykler.

10. at spille håndbold eller fodbold på legepladsen.

/ frikvartererne er det forbudt:
11. at færdes i skolebygningen uden tilladelse.
12. at færdes uden for de til elevernes færdsel bestemte områ

der.
13. at lege farlige lege.
14. at lege på toiletter og ved drikkekummer.
15. at kaste madpapir og andet affald på legepladsen.
16. at læse lektier.


