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SKOLEKOMMISSIONEN:

Valgt direkte af kommunalbestyrelsen:

Fuldmægtig P. E. Rosenørn, Solvej 15, Holte, formand. 
Bankkasserer frk. Marie Jensen, Rundforbi, Nærum.
Konsulent Alf Lund, Vestre Paradisvej 51, Holte.
Værkfører Peter Andersen, Hegnsvej 12, Nærum.
Fru Mariane Nielsen, Øverødvej 14, Holte.
Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.

Valgt efter indstilling fra forældrekredsene:

Direktør Alex Wassard Jørgensen, Bredland 14, Nærum.
Kasserer Knuth Parsager, Mariehøj vej 1, Holte.
Kartograf Viggo Rex-Olsen, Landsebakken 18, Holte. 
Bankbestyrer Poul Pedersen, Frydenlundsvej 81, Skodsborg.
Fabriksleder Hans Bøye Larsen, Østre Paradisvej 15, Holte.

SKOLEUDVALGET:
Bankkasserer frk. Marie Jensen, Rundforbi, Nærum, formand.
Fuldmægtig P. E. Rosenørn, Solvej 15, Holte.
Konsulent Alf Lund, Vestre Paradisvej 51, Holte.
Gartner H. P. Andersen, Sandbjergvej 91, Nyvang pr. Vedbæk.
Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.

STADSSKOLEINSPEKTØR:
Aksel Jensen, GI. Holte skole.

LÆRERRÅDSFORMAND:
Kommunelærer Aage Gøting.

SKOLEBIBLIOTEKAR:
Kommunelærer Th. Basland.

SKOLEINSPEKTØREN:
Træffes som regel på Nærumgårdskolens kontor hver skoledag kl. 13-14, 
lørdag dog fra 12-13. Telefon Nærum 516.
Viceinspektøren på Nærum gi. skole træffes som regel hver skoledag 
kl. 13-14, lørdag 12,10-13,20. Telefon Nærum 584.

LÆRERPERSONALET:
Telefon Nærum 570 (Nærumgårdskolen).
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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 1955—56 
vil der i lighed med de foregående år findes en 3. fm. klasse på Nærum
gårdskolen.

b) eksamensmellemskolen, som er 4-årig og efterfølges af en
c) 1-årig realklasse.

Adgang til eksamensmellemskolen har elever, som har bestået den fast
satte optagelsesprøve. I eksamensterminen maj-juni 1955 afholdtes for 
første gang realeksamen ved Nærumgårdskolen, og skolen er nu helt 
udbygget.
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 undervisningsministe
riet fastsatte.
Skolens distrikt er: Nærum til Attemosevej. Desuden Skodsborg for 

elever fra 3. kl. og opefter.
Elever, der har bestået mellemskoleeksamen (evt. realeksamen) med et 

godt resultat, kan søge optagelse i 1. gymnasieklasse.

Elevantallet var den 1. juni 1955:
Elevantallet var den 1. juni 1955: 756.
Grundskolen: Nærum skole......... 12 kl. med 183

Nærumgårdskolen. . 8 kl. med 102
Hele grundskolen..........................
Eksamensfri mellemskole...............
Eksamensmellemskolen ...............
Realklassen ....................................
Tilsammen i hele skolen...............

drenge og 145 piger 
drenge og 120 piger 

20 kl. med 285 drenge og 265 piger
5 kl. med 52 drenge og 41 piger
4 kl. med 44 drenge og 54 piger
1 kl. med 10 drenge og 5 piger

30 kl. med 391 drenge og 365 piger

På grund af de mange tilflyttere vokser skolens elevtal i disse år så 
stærkt, at eleverne ikke kan rummes på Nærumgårdskolen alene. Allerede 
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for 3 år siden måtte man tage Nærum gi. skole i brug igen. Da skolen i 
skoleåret 1955—56 får ialt 32 klasser, vil første-, anden- og tredjeklasserne 
blive undervist på Nærum gi. skole.

Ordningen med de 2 skoler medfører naturligvis en del ulemper — i 
særdeleshed for lærerne, som må køre frem og tilbage mellem skolerne; 
men samtidig rummer ordningen den fordel, at de små får deres egen lille 
skole og deres egen legeplads, hvor de får mere plads til at tumle sig.

Desværre må flere klasser i år dele klasselokaler, hvoraf følger, at klas
serne må møde sent flere gange om ugen.

Forhåbentlig vil både forældrene og børnene tage denne ordning med 
godt humør.

Skolens ferieplan.
Juleferie 23. december—3. januar 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.
Efterårsferie: 6 dage i ugen med oktober flyttedag.
Til andre fridage 1 å 2 dage efter nærmere bestemmelse.

Forsømmelser i kalenderåret 1954.
På grund af sygdom................... 9001 dage
Anden lovlig grund................... 1011 dage
Uden lovlig grund...................... 56 dage
Tilsammen ................................ 10068 dage

Ifølge skoleloven er lovlig grund til forsømmelse kun elevens sygdom, 
smitsom sygdom i hjemmet, dårligt vejr og ufremkommelige veje samt forud 
given tilladelse, hvorom skriftlig eller personlig henvendelse fra hjemmet 
såvidt muligt må ske dagen før med opgivelse af grunden, hvorfor eleven 
ønskes fritaget.
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Om det skolepsykologiske arbejde skriver psykologen følgende:
I skoleåret 1954/55 har der været 54 elever på de forskellige hjælpe- 

og læsehold på de 2 skoler tilsammen. Imidlertid er ekspektancelisten, ikke 
mindst p. gr. af det voksende elevtal i underskolen, svulmet op, således at 
særundervisningen i det kommende år må lægges om.

På Nærumgårdskolen bliver der 2 hjælpehold (dansk og regning) ho
vedsagelig for de tungere elever med et elevtal på ca. 2X10. — Desuden 
bliver der 3 læsehold å 7 elever og — som et forsøg på at rationalisere — 
et »stavehold« på ca. en halv snes elever.

Det har nemlig vist sig, at et betydeligt antal børn er gået så godt 
frem i læsning, at man kan forsvare at lade dem følge den alm. undervis
ning heri i deres klasse. Imidlertid er der et så stort svælg mellem deres 
læse- og stavefærdighed, at det ikke kan skønnes forsvarligt at lade dem 
klare sig selv. Disse elever vil skolen nu prøve at hjælpe på et »stavehold«; 
dog må forældrekredsen ikke forvente, at disse elevers stavefærdighed bliver 
bragt op til uanede højder, thi erfaringen viser, at dette er meget svært for 
ikke at sige umuligt for de børn, der har haft læsebesværligheder, men for
håbentlig kan det værste blive rettet op.

På »den lille skole« vil særundervisningen omfatte et dansk- og et regne- 
hold samt — som en nyhed ■— en hjælpeklasse. Erfaringen viser nemlig, 
at 6—8 ugentlige timer ikke er nok til at hjælpe de tungtbegavede frem 
i dansk og regning, ligesom den alm. undervisning i orienteringsfagene 
(historie, naturhistorie og geografi) i klasserne ikke ligger på et plan, der 
kan tilfredsstille netop disse elever.

Det må derfor hilses med glæde, at vi nu på Nærum skole får vores 
første hjælpeklasse. Forhåbentlig vil der snart følge flere spredt over kom
munen. Som navnet angiver, ligger der en smuk tanke bagved: at hjælpe, 
og det er der store chancer for i en klasse med ca. 10 elever. Der kan både 
gives faglig hjælp og »moralsk hjælp«, idet børnene får mulighed for at 
udfolde deres småtalenter og at få større selvtillid, så de kan finde deres 
plads og udfylde den i samfundet senere.

Også i år har der været foretaget skolemodenhedsprøver. Der var ind
budt 43 skolebegyndere. Ialt mødte 40. — Heraf blev de 30 fundet modne, 
medens det var nødvendigt at se nærmere på de 10’s forhold. — Af disse 
10 bliver 7 holdt hjemme, medens 3 møder op på forældrenes ansvar.

At så mange forældre har taget imod tilbudet og rettet sig efter vejled
ningen er meget glædeligt, og de 7 børn, der venter — sammen med de 
øvrige i kommunen — har langt større chancer for en god start i skolen 
om et år, hvilket er til glæde for hjemmene, dem selv og skolen.

S'. 0 hr strøm.
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Mælkedrikning.
Fra midt i november til 30. april fik skolens elever hver r/4 1 sødmælk 

daglig til deres medbragte frokost. Det var en fryd at se børnenes begej
string for mælken, og der tømtes i alt 88.500 flasker.

Det bemærkes, at børnene kun kan blive fritaget for mælkedrikningen, 
når de har en skriftlig anmodning derom med fra hjemmet.

I modsat fald kan skolen aldrig 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.

Nærumgårdskolens skoletandpleje 1954—55.
Der var indmeldt 355 børn til behandling på Nærumgårdskolen. Heraf 

blev 25 fundne fri for karies, og i alt 30 blev af anden grund ikke behand
lede, således at tallet på behandlede blev nøjagtig 300. Sidst i maj begyndte 
tandlægen behandlingen af eleverne på Nærum skole.

Der blev foretaget følgende behandlinger:
514 fyldninger af blivende tænder,
192 fyldninger af mælketænder,

2 udtrækninger af blivende tænder,
117 udtrækninger af mælketænder,
92 tandrensninger,

3 rodbehandlinger, 
50 andre behandlinger.

I alt udførte skoletandlæge C. F. Mering 980 behandlinger.
Behandlingen er gratis for eleverne, der undersøges grundigt een gang 

årligt, og hvis en elev får tandsmerter uden for den periode, hvor tand
lægen arbejder i Nærum, kan forældrene ved henvendelse på skolen få 
deres barn henvist til behandling på den skole, hvor tandlægen på da
værende tidspunkt arbejder.

De allerfleste forældre forstår værdien af dette gode og lader deres børn 
behandle. Kun ganske få ønsker børnene fritaget, men er det først sket 
een gang, har de dermed frasagt sig retten til at få børnene behandlet i de 
følgende klasser.

Svømning.
I sommerferien 1954 var der som sædvanlig gratis svømmeundervisning, 

hvortil elever fra 4. grundskoleklasse og opefter havde adgang.
Livredderprøven blev bestået af 2 piger og 4 drenge, frisvømmerprøven 

af 3 piger og 1 dreng, mens den lille prøve blev bestået af 3 piger og 
7 drenge.
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På grund af det dårlige sommervejr var der store forsømmelser. 11 til
meldte piger viste sig slet ikke på badeanstalten, men i alle tilfælde forelå 
meddelelse fra hjemmene om grunden til udeblivelsen.

For Nærumgårdskolens vedkommende foregår svømmeundervisningen 
i Vedbæk.

Skoleidrætsmærker.
I skoleåret 1954—55 er der uddelt følgende skoleidrætsmærker:

Bronzemærket er tildelt 23
Sølvraærket er tildelt 21
Guldmærket er tildelt 15
Sølv m/ emaille er tildelt 6
Guld m/emaille er tildelt 11

piger og 31 drenge, i alt 54 
piger og 18 drenge, i alt 39
piger og 9 drenge, i alt 24
piger og 8 drenge, i alt 14
piger og 3 drenge, i alt 14

Der er således i alt uddelt 145 skoleidrætsmærker ved skolen.
Endvidere har et meget stort antal elever forbedret deres resultater fra 

sidste år.

Skoleidrætsdagen 1954.
Skoleidrætsdagen blev begunstiget af et vejr, der — set på baggrund 

af »sommeren« — var fint.
Rundforbi stadion viste et billede, som et stadion skal vise på en skole

idrætsdag: et hav af piger og drenge, der er ivrigt optaget af at yde deres 
bedste for deres skole, lærerinder og lærere m. fl. i færd med at starte, 
kontrollere, måle op og notere, dømme og holde justits og meget mere, og 
så tilskuerne, der ivrigt søgte den »lille Peter« eller »Birthe«, som de netop 
anså det for deres hellige pligt at heppe til dåd, og over hele dette dejlige, 
kalejdoskopiske billede — vort smukke flag.

Det skal lige nævnes, at Nærumgårdskolen blev nr. 2 af de deltagende 
skoler, men det skal samtidig fremhæves, at det i og for sig er komplet 
ligegyldigt med det nummer, man får, det væsentlige ligger i at kunne 
kæmpe og yde sit bedste uden hensyn til, om man er foran eller bagefter. 
Det er ikke målene, der tæller, det er spillet. Det er ikke, om man kan 
springe længere end »ham den lange«, men at man springer alt det, man 
kan, og at man så bagefter er i stand til at trykke vinderen i hånden og 
sige til lykke uden at være sur — eller, hvis man skulle blive nr. 1, da at 
ranke sig »indvendig«, uden at det skinner mere igennem, end at kun ens 
nærmeste kan ane det — og det er måske det allersværeste.

Næste år skal stævnet foregå på Rudegård stadion og 1957 igen på 
Rundforbi, og så har vi det håb, at stadion i mellemtiden er blevet udvidet, 
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så endnu flere kan være med, formentlig er også omklædningsforholdene 
blevet bedre, jeg tænker her på den nye »Rundforbiskole«, og sidst, men 
ikke mindst, vil vi nok kunne byde en ny idrætsfælle velkommen. Men uden 
hensyn til, hvad fremtiden bringer eller ikke bringer, så vil tiden efter 
sommerferien være optaget af træningen til den kommende skoleidrætsdag, 
og her er aUe 100 % med. Aa. Gøting.

Skolesparekassen.
Opsparingen er ligesom de foregående år sket gennem A/S Dansk Spare- 

mærkekasse i samarbejde med Nærum Sparekasse.
Hvert barn i 1. klasse får i begyndelsen af skoleåret udleveret et spare- 

hefte med 5 sparemærker. Barnet kan derefter på skolen — evt. i spare
kassen — købe 5-øres sparemærker til indklæbning i heftet eller 5 kr.s 
sparekort. Et eller flere kort eller fyldte hefter afleveres så på skolen, der 
sørger for, at pengene bliver indsat i sparekassen. Der kan oprettes spare- 
mærkekonto enten på almindelige vilkår — d. v. s. at barnet kan hæve af 
sine sparepenge, når det har sparet sammen til et af sine ønsker: fodbold, 
cykel e. 1., eller som tidligere på opsigelse, så at pengene ikke kan hæves, 
før barnet er fyldt 14 år eller lige før konfirmationen til konfirmations
udstyr. Denne sidste opsparingskonto giver naturligvis den højeste rente 
og bliver oprettet, hvis der ikke udtrykkelig bliver ønsket andet.

Sparekassen udbetaler hvert år til skolen 3 % af det beløb, skolen har 
solgt mærker for. Disse penge skal efter lærerrådets skøn anvendes til for
mål, der er til gavn for børnene.

Ved Nærumgårdskolen forestås skolesparekassen af hr. Helge Sørensen.

Skolescenen.
Repertoiret bestod i år af følgende forestillinger:

1. 6 Kammerater, skuespil i 5 akter af John Patrick.
2. Erasmus Montanus, komedie i 5 akter af Ludvig Holberg.
3. Eventyr på Fodrejsen, af C. Hostrup.

Kontingentet var 7,50 kr. for alle tre forestillinger, ■— to eller flere 
søskende betalte dog kun 6,50 kr. hver.

Der deltog i alt 198 børn (de to foregående år 119 og 146) fra begge 
mellemskoleafdelinger. Befordringen skete i rutebiler.

Da realklassen og 4. em sidste år havde set Eventyr på Fodrejsen på 
Nørrebro teater, så de i stedet for Jeppe på Bjerget med Osvald Helmuth 
i titelrollen på Det kgl. Teater.
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Ferierejser i sommeren 1955.
Til sommerferien i år har et antal elever fra forskellige klasser søgt og 

fået fribilletter til ferierejsen.
For at undgå misforståelser skal man gøre opmærksom på, at børnene 

skal rejse med ganske bestemte tog (de såkaldte børnetog) og på ganske 
bestemte dage. De kan altså ikke rejse sammen med deres forældre eller 
vende tilbage på andet tidspunkt end det, billetten lyder på.

Om 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 — og det gælder både Nærumgård
skolen og Nærum skole.

Alle børn, der ønsker at køre i skole, må rette henvendelse herom til 
hr. viceinspektør K. Weise på Nærumgårdskolen og hr. viceinspektør P. 
Ketil-Hansen på Nærum skole, og de elever, som får cykletilladelsen, må 
forsyne deres cykel med det af viceinspektøren udleverede cyklenummer.

N.B. Cyklerne må være forsynede med cyklelås. Skolen har intet ansvar 
for de i cyklestalden parkerede cykler.

Ordensreglernes »lille tabel«.
1. Vær høflig og hensynsfuld.
2. Vær proper med dig selv og dine bøger.
3. Mød rettidigt og godt forberedt.
4. Medbring kun, hvad der er brug for. Lad legetøj og værdigenstande 

blive hjemme.
5. Sæt navn på dine ejendele og husk omslag om bøgerne.
6. Overhold færdselsreglerne til og fra skole.
7. Ophold dig kun, hvor det er lovligt.
8. Værn om skolens orden og skolens materiel.
9- Husk dine ting og mød med spidsede blyanter.

10. Spørg straks efter bortkomne sager.
11. Overhold skoleloven.
12. Glæd dit hjem og din skole ved god opførsel.
N.B. Se løvrigt heftet med ordensreglerne.

Skolen beder indtrængende forældrene være os behjælpelige med at 
sørge for, at børnene overholder disse ordensregler.
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Kor og orkester.
Skolens kor og orkester ledes af hr. Kjeld Jensen og består af elever fra 

4. kl. og opefter.
Koret ledes — ligesom sangundervisningen — efter helt moderne prin

cipper, idet lederen også benytter sig af et rytmeorkester.
Skolen har været i stand til at købe en del instrumenter for overskuddet 

fra en tidligere afholdt skolekoncert og fra årets skolekomedie.
De børn, der udtages til skolekor og orkester, ofrer en time om ugen 

til gavn og glæde for dem selv og skolen, og det forlanges, at de kun for
sømmer prøverne med gyldig grund.

Orkester og kor har i årets løb medvirket ved indvielsen af alderdoms
hjemmet »Hegnsgården«, ved juleafslutningen, ved H. C. Andersen-festen 
og ved årsafslutningen, og det er altid en fornøjelse at høre de udmærkede 
præstationer.

Forældredage og klassemøder.
Forældre og værger til elever på Nærumgårdskolen og Nærum gi. skole 

indbydes til at overvære undervisningen i deres børns klasser
den første skoledag i hver måned.

Ordningen har hidtil virket udmærket, og skolen har haft den glæde, 
at besøget har været godt — navnlig i de små klasser.

Medens årsprøven nødvendigvis i nogen grad må få karakter af over
høring, giver forældredagene et bedre indtryk af den daglige undervisning.

Under besøget på skolerne vil der også blive lejlighed til evt. drøftelse 
med lærerne.

Det henstilles til forældrene, at man ikke tager andre born med ind 
i klasserne.

Torsdag den 11. november afholdtes et forældremøde i Nærumgård- 
skolens morgensangsal for forældrene til eleverne i første- og andenklas
serne og 3 . c.

Skoleinspektøren bød velkommen og gav ordet til hr. kommunelærer, 
stud. psyk. Kaj Giørtz-Laursen, som talte om

Skolemodenhedsproblemer.
Senere samledes hver klasses forældre med deres børns regne- og dansk

lærer, som fortalte om arbejdet i klassen. Aftenen sluttede med fælles kaffe
bord.

Torsdag den 25. november afholdtes klasse-forældremøde for femte
klasserne. Skoleinspektøren gjorde rede for de to mellemskoleformer samt 
den nye form for optagelsesprøve til mellemskolen.

Efter foredraget mødtes forældrene med deres børns lærere i klasserne.
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Torsdag den 27. januar afholdtes forældremøde for III e og III fm.
Skoleinspektør frk. Clasen redegjorde for undervisningen i forplant

ningslære, som med skolekommissionens tilladelse skal gives i enkelte gym
nastiktimer i III e og III fm.

Derefter fremlagde skoleinspektøren planerne om dette års erhvervsvej
ledning. Nærumgårdskolen indførte sidste år erhvervsvejledning, og det er 
meningen at fortsætte i år.

De fremmødte forældre var meget tilfredse med, at skolen påtog sig 
disse opgaver.

Juleafslutningen.
Den 21. december havde 1., 2. og 3. klasserne juleafslutning på Nærum-, 

gårdskolen. De så først et hyrdespil, skolekoret sang, hvorefter børnene 
legede og dansede omkring juletræet. Viceinspektør P. Ketil-Hansen slut
tede med en juletale.

Den 22. holdtes en smuk afslutning på Nærumgårdskolen, først for 
mellemskolens elever og derefter for 4. og 5. klasserne. Der opførtes et 
hyrdespil, man sang nogle julesalmer, skolekoret sang smukt og gribende, 
og inspektøren sluttede med en juletale.

Da vi har så kneben plads, kan skolen desværre ikke indbyde forældrene 
til at overvære afslutningen.

Erhvervsvejledning.
I skoleåret 1953—54 fik skolen tilladelse til at give de ældste elever 

erhvervsvejledning. Forsøget faldt så heldigt ud, at der ikke var tvivl om, 
at der burde fortsættes.

For at orientere eleverne i de forskellige erhverv arbejder de først med 
Ahm arbejdshefter: »Jeg vælger en livsstilling« og med erhvervskartoteket. 
De større klasser har desuden i radioen fulgt en udsendelsesrække om 
erhvervsvejledning, ligesom de har set film om emnet. Herigennem håber 
man, at børnene får klarhed over, hvilket eller hvilke fag de kunne tænke 
sig at vælge, og skolen bliver klar over behovet for evt. foredragsholdere 
fra erhvervene.

Torsdag den 24. februar påbegyndtes erhvervsvejledningen under stor 
tilslutning både af forældre og elever. I flere tilfælde var der ikke til
strækkelig plads i bespisningslokalet, så mødet måtte forlægges til morgen
sangsalen. I alt deltog omkring 700 personer, heri indbefattet en del elever 
fra andre af kommunens skoler.

Skoleudvalgets formand, frk. Marie Jensen, gav udtryk for myndig
hedernes glæde over det initiativ, skolen havde vist på dette punkt, og tak
kede skolen, fordi den havde påtaget sig dette store og nyttige arbejde.

1 1



Erhvervsvejledningen blev givet efter følgende plan:
Torsdag den 24. februar.

Bankkasserer, frk. Marie Jensen, Nærum: I en bank.
Forstanderinde, frk. C. Guldager, Nærum: Barneplejerske.
Beskæftigelsesterapeut, frk. I. Balslev, Søllerød: Beskæftigelsesterapeut.

Onsdag den 2. marts.
Hr. statsskovfoged N. F. Nielsen, Nærum: Skovfogeduddannelsen.
Konst. overbibliotekar, fru A.-L. Børresen, Nærum: Bibliotekar.
Hr. fuldmægtig, cand. oecon. B. Andersson, Nærum: Kontorvejen.

Tirsdag den 15. marts.
Plejemoder, frk. A. M. Sørensen, Lyngby: Sygeplejerske.
Hr. boghandler M. Funch, Holte: Bag disken.
Hr. kontorchef H. A. Sommer, 0. K.: I 0. K.

Mandag den 21. marts.
Hr. arkitekt J. W. Storm, Søllerød kommune: Bygningshåndværk (tøm
rer, murer, bygnings- og møbelsnedker, elektriker, blikkenslager, maler, 
smed osv.) og videregående tekniker-uddannelse til arkitekt, konstruktør 
osv. på grundlag af ovennævnte uddannelse.
Hr. afdelingsingeniør Sv. Åge Thomsen, Søllerød kommune: Ingeniør- 
og teknikum-uddannelsen (herunder radio og elektroteknik).

Tirsdag den 29. marts.
Husholdningslærerinde fru E. Smith, Nærum: I huset og husholdnings
lærerinde.
Skoleinspektør frk. Clasen, Nærum: Læreruddannelsen.
Hr. kommunelærer Kaj Giørtz-Laursen: Psykolog-uddannelsen.

Torsdag den 14. april.
Hr. bagermester K. V. Becker, Nærum: Bager- og konditorfaget.
Hr. bogtrykker P. Uttenthal, Holte: Typograffaget.
Damefrisør, fru Minna Velser: Damefrisør.
Landinspektør, hr. Bresson, Nærum: De forskellige uddannelsesgrene 
på Landbohøjskolen.

Torsdag den 21. april.
Hr. dyrlæge Kinslev, Holte: Dyrlæge.
Hr. fuldmægtig, erhvervsvejleder fra centralarbejdsanvisningen Søegård- 
Jørgensen, København: De unges overgang fra skolen til arbejdslivet. 
Praktiske oplysninger, lærekontrakter osv. Anvisning af lærepladser fra 
arbejdsanvisningskontoret. Omtale af psykotekniske prøver.)
En del elever fra den eksamensfri afdeling har senere haft lejlighed til 

at deltage i arbejdet på forskellige arbejdspladser for at sætte sig ind i deres 
fremtidige arbejde.
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Desuden var nogle af eleverne fra eksamensskolen så interesserede i at 
følge arbejdet i praksis, at de benyttede deres skolefridage til dette formål.

Skolen takker myndighederne for al velvilje i denne sag og alle de 
mange foredragsholdere, der stillede sig til rådighed for skolen trods stor 
optagethed. Ligeledes tak til de arbejdspladser, som har modtaget vore 
elever.

3. FM’s lejrskoleophold i Søllerødlejren på Sjællands Odde
24. august—-30. august 1954.
Hvad er egentlig lejrskole?

Det er læreren, der for en tid flytter med sin klasse bort fra skolestuen 
og bøgerne ud til det levende liv og den håndgribelige verden. Det er ikke 
noget nyt fag, men simpelthen det at føre eleverne ud i naturen, sætte dem 
i berøring med virkeligheden og derved give læreren midler i hænde til 
at sætte børnene på sporet af meget af det, som de ellers slet ikke ville få 
øje på.
Mødet med virkeligheden.

Eleverne iagttager omgivelserne, bearbejder iagttagelserne gennem stil
skrivning på grundlag af arbejdsopgaver, desuden tegnes og beregnes der; 
bøgerne trænges tilbage og bliver kun hjælpemidler. Mødet med virkelig
heden bliver det egentlige.
Forståelse af andres miljø.

Endnu vigtigere end mødet med naturen og tingene er dog sikkert mødet 
med menneskene. Vore børn afslører meget ofte et ganske forbavsende 
ukendskab til arbejdende menneskers forhold og vilkår; de ved intet om, 
hvad deres egen far bestiller, og langt mindre, hvor lang hans arbejdstid er, 
og hvad han tjener. Her har lejrskolen sikkert en meget stor betydning ved 
at bringe børnene i direkte kontakt med livet uden for skolen, sådan som 
det leves på landet, i landsbyen, i købstaden, på teglværket, i fabrikken og 
på bondegården. Denne kontakt med mennesker, hvis levevis på mange 
måder adskiller sig fra, hvad vore børn er vant til, betyder uhyre meget for 
forståelsen af vort samfunds forgrenethed og den betydning, enhver har 
ved at øve sin arbejdsindsats på den plads, hvor vedkommende er sat — 
til fordel for helheden.
Det værdifuldeste.

Lejrskole er også det, at læreren i de 7 dage, lejrskoleopholdet som 
regel varer, er både far og mor for sine elever. Læreren bringer det offer 
i en sådan periode at afskrive alt familie- og privatliv. Det er døgntjeneste 
at være på lejrskole og der fuldt og helt dele vilkår med børnene; det er 
på mange måder et stort ansvar at tage sig på, men det bærer lønnen i sig 
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selv, derved at vort kendskab til børnene bliver dybere og baggrunden for 
vor bedømmelse klarere, idet sider af børnenes væsen og væremåde kommer 
frem, dels i forholdet til os lærere, dels i forholdet til arbejdet og kamme
raterne. Det er forbløffende, så vort syn på en elev kan ændres i løbet af 
et lejrskoleophold og det både til den ene og til den anden side. Denne 
side af lejrskolen, der lader os trænge helt ind på livet af vore elever og 
derved giver os en mulighed for den helt rigtige vurdering samtidig med, 
at eleverne kommer til at stå på en mere fortrolig fod med deres lærere, er 
måske det allerværdifuldeste ved et lejrskoleophold.
Vort lejrskoleophold.

De 7 dage, lejrskolen varede, var meget travle dage, idet vi i den korte 
tid skulle samle en mængde indtryk fra lejrens omegn. For at give eleverne 
disse indtryk var vi hver dag på tur for at besøge særprægede steder og 
nogle af egnens virksomheder.

Ekskursionerne gik til følgende steder:
Ålemose minkfarm i Højby.
Højby kirke med de middelalderlige kalkmalerier.
Besøg på en bondegård, Bokjærgård.
Odden havn (fiskerflåde, redningsstation og silderøgeri).
Odden mejeri.
Stenværket på Sjællands Odde.
Odden kirke med mindesmærket for Willemoes og de engelske flyvere. 
Jættestuen Troldhøj ved Stenstrup.
Eleverne kunne ikke nå at skrive om alle disse emner på lejrskolen, 

men vi havde fået stof til at arbejde videre med efter hjemkomsten til 
skolen.

Lejrskolen blev ledet af lærerinde fru Greenfort og hr lærer Ibsen Knud
sen. Fru Tock og fru Hansen sørgede for forplejningen. Lejren var udlånt 
gratis af »Søllerød Sommerlejrforening«. Søllerød kommune ydede som 
tidligere tilskud til forplejningen samt transport af cykler og bagage til og 
fra lejren. Børnene betalte selv 2 kr. pr. dag for opholdet.

SøIIerødlejren.
-Alle skolebørn i kommunen har adgang til et ophold på ca. 10 dage 

i SøIIerødlejren på Sjællands Odde.
I løbet af foråret uddeles ansøgningsblanketter i 4. klasserne og opefter. 

På blanketten kan søges om hel eller delvis friplads. Det har hidtil været 
muligt at tildele friplads til alle, for hvem koloniudvalget har skønnet det 
nødvendigt. De øvrige børn betaler f. t. 30 kr. for opholdet.

Lejren ejes af Søllerød Sommerlejrforening, som i sommerferien stiller 
den til rådighed for koloniudvalget, som består af 4 medlemmer, 2 valgt 
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af Kommunelærerforeningen og 2 valgt af Søllerød Sommerlejrforening. 
Koloniudvalget, som fremskaffer de nødvendige midler til holdenes drift, 
består for tiden af lærerne Kabel, Holm, Påske og Worsøe.

Fra Nærumgårdskolen deltog i 1954 i alt 70 børn, og fru Greenfort, 
hr. Ketil-Hansen, hr. Ibsen Knudsen og hr. Weise som lejrledere.

Papirindsamlingen til fordel for lejren.
Kreds 3. F af Danmarks Lærerforening (Søllerød Kommunelærerfor

ening) arrangerede den 2. og 3. maj en papirindsamling på skolerne for at 
skaffe midler til fripladser. Det lykkedes at indsamle 30 tons papir — et 
overmåde flot resultat. Nærumgårdskolen tegnede sig for 1/4 af dette 
kvantum.

Skolekomedien 1955.
Der er travlhed på skolen, når årets skolekomedie skal løbe af stabelen. 

Alle de mange enkeltheder, som lærere, lærerinder, elever og gode venner 
i forældrekredsen har arbejdet på gennem lang tid, skal samles til en helhed.

Det var igen i år eleverne på 8. klassetrin: III em og III fm, som skulle 
i ilden under ledelse af deres klasselærere og skoleinspektøren.

Der herskede stor spænding i år, fordi skolen havde valgt et moderne 
stykke, nemlig Leck Fischers »Syndebukken«. Ville eleverne være i stand 
til at klare de krævende roller, ville publikum synes om et stykke af denne 
art? Vi vil lade en udenforstående fortælle om sit indtryk af aftenen: 
En virkelig festlig aften.

Nærumgårdskolen havde i år på en måde forladt traditionen. Forstået 
således, at man for en gangs skyld havde valgt at lade eleverne opføre et 
moderne stykke som årets skolekomedie, nemlig Leck Fischers »Synde
bukken«. Et stykke, der ganske afgjort stiller større krav til de unge skue
spillere end f. eks. en eventyrkomedie.

Stykket blev opført 3 aftener, og 2 forskellige hold skuespillere var 
i ilden, således at alle eleverne i III em og III fm på.den måde kom til at 
medvirke. Vi så ikke begge holdene, men det hold, der opførte stykket 
lørdag aften, var i alt fald en oplevelse noget ud over det sædvanlige. Vi 
har sjældent set en skolekomedie, hvor samtlige skuespillere i den grad 
»gik til sagen« med virkelig ildhu og alvor. Og een ting virkede særlig 
imponerende: de unge skuespillere kunne alle deres roller perfekt. Der var 
intet steds så meget som et sekunds tøven. Der var for en gangs skyld ikke 
brug for suffløren.

Man skal normalt ikke fremhæve enkelte præstationer ved en skole
komedie, men vi vil dog i dette tilfælde gerne have lov til endnu engang 
at trække stykkets hovedperson Georg frem i lyset. Han spillede sin store
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og faktisk krævende rolle på en måde, så vi andre virkelig gang på gang 
følte os grebet. Men så må det også tilføjes, at han blev ypperligt støttet 
af alle sine medspillere. Det var virkelig en opførelse »af klasse«, og efter 
sigende har det andet hold været lige så godt. Børnenes instruktør havde 
stor ære af sine skuespillere.

Før tæppet gik, fik man et par numre af Nærumgårdskolens kor. Dette 
kor, der er relativt nyt, har, uden at forklejne andre sangkor herude, efter
hånden udviklet sig til et af de fineste skolekor her på egnen. Der er en 
meget fin disciplin over dette kor, og stemmerne klinger ualmindeligt klare 
og rene. Det er en nydelse at høre dette børnekor.

Det var helt igennem en dejlig aften. HM.

Svenskebesøget.
Lørdag den 21. og søndag den 22. maj havde vi premiere på vores ud

veksling med Ystads folkskolor.
Besøget blev en strålende succes. Trods det kolde og blæsende vejr blev 

de to venskabs-matcher afviklede lørdag eftermiddag, og resultatet blev 
heldigt nok, at de svenske drenge vandt fodboldkampen, mens vore piger 
gik af med sejren i håndbold.

Festen om aftenen forløb hyggeligt og fornøjeligt. Skoleinspektøren bød 
gæsterne velkommen og udtrykte ønsket om, at dette første besøg af 7. og
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8. klasse fra vor venskabsby Ystad må blive efterfulgt af en række af sam
menkomster, som må resultere i, at venskabsbåndet mellem de to brødre
folk må knyttes endnu stærkere og inderligere.

Distriktsoverlåraren (stadsskoleinspektør) hr. Osten Persson fra Ystad 
takkede for den pæne modtagelse og udtrykte håbet om, at fællesskabet mel
lem vore to venskabsbyer må styrkes, og som minde om det første af en lang 
række venskabsbesøg overrakte han skolen et meget smukt svensk bordflag, 
forsynet med inskription og Ystads våben, en gave, som vi modtog med 
taknemmelighed og i ærbødighed.

Efter forskellige konkurrencer sluttede aftenen med en lille svingom.
Om søndagen havde vi en hyggelig dag sammen med vore svenske 

gæster i Zoologisk have og Tivoli.
Selv om vejret var køligt, var vort samvær til gengæld præget af varm 

hjertelighed og samhørighedsfølelse — vi havde fornemmelsen af, at vi 
havde kendt hinanden i mange år.

I begyndelsen kneb det måske lidt for vore små svenske gæster og deres 
værter at forstå hinanden, men det gik efterhånden ganske godt. Men vi 
var alle — såvel svenskere som danskere — enige om, at besøget var for 
kort, så vi glæder os til igen at træffe vore svenske venner i Ystad.

H. C. Andersens fødselsdag.
Den 2. april fejrede skolen 150 årsdagen for H. C. Andersens fødsel. 

Festen fandt sted i gymnastiksalen og foregik i to omgange, først for ele
verne fra Nærum skole, derefter for Nærumgårdskolens elever.

Skoleinspektør frk. Oasen indledte med at fortælle børnene lidt om 
den store eventyrdigter, hvorpå alle sang »I Danmark er jeg født«. Der
efter gik tæppet for en H. C. Andersen forestilling. Denne var delt i to 
afdelinger. Først læste og fortalte syv elever fra II em — en af dem var 
klædt ud som H. C. Andersen — uddrag af »Mit livs eventyr«. Under og 
efter dette blev der, dels af skolekoret, dels af tre elever, der var klædt 
i gamle dragter, sunget H. C. Andersen sange. Til sangen »Danse, danse, 
dukke min« dansede tre småpiger klædt ud som dukker.

Næste afdeling var en opførelse af »Svinedrengen« •—■ morsomt drama
tiseret og iscenesat af hr. Boesen. Stykket blev spillet af elever fra I em, 
suppleret af en elev fra II em. De optrædende gik op i deres roller med 
fyr og flamme og fik stærkt bifald for den muntre fremførelse. Den led
sagende musik, dekorationerne og ikke mindst de smukke dragter var med
virkende til stykkets succes.
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Skolens lærerpersonale den 1. juni 1955.
Skoleinspektør: ansat i kommunen tj.alder

frk. Harriet Oasen............... ........ 1. 12. 34 1. 8. 51
Viceinspektør på Nærumgårdskolen:

hr. Knud Weise .............................. ........ 1. 6. 45 1. 8. 48
Viceinspektør på Nærum skole:

hr. P. Ketil-Hansen......................... ........ 1. 7. 41 1. 7. 50
Overlærere:

fru Elise Halsteen............................ ........ 1. 8. 31 1. 4. 43
hr. Helge Sørensen ......................... ........ 1. 2. 45 1. 8. 50
fru Ellen Bork Andersen................. ........ 1. 8. 48 1. 8. 50

Faste lærere og lærerinder:
hr. Boe Boesen.................................. ........ 1. 5. 42 1. 5. 42
hr. Åge Gøting................................ ........ 1. 3. 47 1. 9. 45
hr. Kjeld Jensen .............................. ........ 1. 2. 50 1. 11. 50
hr. Thorkild Basland ..................... ........ 1. 8. 50 1. 11. 43
hr. Ib Moustgård............................. ........ 1. 12. 50 1. 8. 51
frk. Vibeke Lollesgård..................... ........ 1. 3. 51 1. 3. 34
frk. Elisabeth Dahl ......................... ........ 1. 8. 51 1. 8. 44
hr. Henning Ibsen Knudsen........... ........ 1. 8. 51 1. 6. 49
hr. Valdemar Påske......................... ........ 1. 8. 52 1. 8. 47
hr. Jørn Ksetzschmar ..................... ........ 1. 8. 52 1. 1. 48
fru Annelise Greenfort.................... ........ 1. 8. 52 1. 8. 50
fru Karen Åbo Kretzschmar........... ........ 1. 8. 52 1. 1. 54
hr. Henning Møller Nielsen ........ ........ 1. 8. 52 1. 12. 53
hr. Kaj Giørtz-Laursen.................... ........ 1. 9. 52 1. 9- 46
hr. Ib Borch Andersen.................... ........ 1. 8. 53 1. 11. 44
hr. Arne Ravn .................................. ........ 1. 8. 53 1. 8. 50
fru Ida Giørtz-Laursen.................... ........ 1. 8. 53 1. 8. 52
hr. Arne Høyby .............................. ........ 1. 12. 53 1. 6. 52
fru Inge Sørensen (aspirant) ........ ........ 1. 8. 54
hr. L. Elmo Andersen (aspirant) . ........ 1. 8. 54

Timelærerinder:
fru Tove Borch Andersen ............. ........ 1. 8. 53
fru Engvang Andersen.................... ........ 1. 8. 54
frk. Agnes Knudsen........................ ........ 1. 8. 54

Ændringer i lærerpersonalet.
Med udgangen af skoleåret 1953—54 tog lærerinde frk. Jutta Jørgensen 

sin afsked fra skolevæsenet efter 2 års tjeneste ved Nærumgårdskolen.
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Kort tid efter rejste frk. Jørgensen til Holland for at indgå ægteskab med 
en hollandsk lærer.

Fra skoleårets begyndelse ansattes timelærer Henning Møller Nielsen 
i et fast lærerembede, mens fru Inge Sørensen og hr. Leif Elmo Andersen 
blev aspiranter.

Samtidig blev fru Engvang Andersen og frk. Agnes Knudsen time
lærerinder ved skolen.

Årskursus på Danmarks Lærerhøjskole i skoleåret 1954—55.
Hr. A. Høyby: Engelsk.
Hr. B. Boesen: Oplæsning med stemmedannelse. 

Svensk.
Hr. Ibsen Knudsen: Botanik II.
Hr. J. Kretzchmar: Psykologi.
Hr. V. Påske: Psykologi.
Fru E. Bork Andersen: Tysk.
Frk. E. Dahl: Historie.

Lærerpersonalets deltagelse i andre kursus 1954—55.
Hr. H. Sørensen:
Hr. K. Gjørtz-Laursen:
Hr. Ib Moustgård:

Fysikkursus i Gøttingen.
Psykologi. Nordisk sommeruniversitet, Oslo.
Psykologi.

Af skolens dagbog.
I løbet af sommerferien var frk. Clasen og hr. Gøting med 4. em på 

en strålende god 10-dages tur til Norge.
Turen gik fra Oslo — over Jotunheimen til Sognefjord. Den største 

oplevelse undervejs var bestigningen af Galdhøpiggen.
Det var 10 dejlige dage, som eleverne længe havde sparet sammen til. 

24. august: III fm rejste på lejrskoleophold på Sjællands Odde med fru 
Greenfort og hr. Ibsen Knudsen.

27. august: Skoleskovtur for 5. og 6. klassetrin.
Vi fik dejligt vejr midt i den triste regnperiode. Der deltog 152 børn, 
og turen gik til Roskilde. Som ekstra oplevelse fik vi på Hovedbane
gården den internationale stemning, der hersker, når de store eksprestog 
afgår. I Roskilde gik vi straks til havnen og sejlede til Vigen — et gan
ske ideelt sted for børn. I Roskilde så vi Domkirken under kyndig og 
fornøjelig ledelse af kirkebetjent Thomsen og frk. Gråe fra Turistfor
eningen.
Samme dag var 7. klassetrin — realen i Sorø. Der var tidlig start, så vi 
var allerede i Sorø ved 9-tiden. Der deltog ca. 150 børn, som med inter
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esse beså Sorø kirke, Akademihaven med Ingemanns grav. Derefter sej
lede vi til Parnas, hvor resten af dagen tilbragtes med leg og dans. 
Hjemkomst til Nærum kl. 18.

8. september deltog skolen i idrætsdagen på Rundforbi stadion.
23. september: II fmb var med hr. Påske på besøg i Nationalmuseets etno

grafiske afdeling.
25. september: II fma og III em besøgte Statens Museum for Kunst og 

væksthusene i Botanisk have under ledelse af hr. Borch Andersen og hr. 
Moustgård. Til illustrering af en gennemgang af billedkunstens historie 
beså man med megen interesse udvalgte værker fra forskellige tids
afsnit. I Botanisk have fik man velvillig assistance fra personalets side 
ved en omvisning, der lagde vægten på de fremmede kulturplanter.

7. oktober: II fmb under ledelse af hr. Påske til instruktion i biblioteks
kundskab på hovedbiblioteket i Nærum.

26. oktober: I anledning af FN dagen den 24. oktober forsamledes børnene 
i morgensangsalen, hvor hr. Påske fortalte om FN’s arbejde. Senere 
vistes film: »Manden, der ikke kunne læse« og »Bjørnejagten«.

31. oktober: II em på historisk ekskursion med hr. Påske.
11. november: Forældremøde for 1. og 2. klasserne og 3. c.
25. november: Forældremøde for 5. klasserne.

8. december: Eleverne fra 7. klassetrin og opefter aflagde besøg på »Gene
ral Motors International A/S«. Besøget varede 2V2 time og omfattede: 
a) besøg på fabrikken, b) G. M.: Videnskab og fremskridt, c) instruk
tionsfilm. Besøget var en strålende oplevelse for deltagerne.

21. december: Juleafslutning for 1., 2. og 3. klasserne på Nærumgårdskolen.
22. december: Juleafslutning for de øvrige klasser.
27. januar: Forældremøde for III em og fm ang. forplantningslære og 

erhvervsvejledning.
24. februar: Skoleudvalgets formand, frk. Marie Jensen indledte erhvervs

vejledningens første møde.
2. marts: Erhvervsvejledning: Skovfoged, bibliotekar og kontoruddannel

sen.
15. marts: Erhvervsvejledning: Sygeplejerske, forretningsuddannelse og ØK.
17. marts: Premiere på Leck Fischers: Syndebukken.
18. marts: 2. teateraften.
19. marts: Sidste opførelse.
21. marts: Erhvervsvejledning: Bygningshåndværk og tekniker-uddannelse.
22. marts: Det festlige skolebal som afslutning på komedietiden — for em 

og fm.
29. marts: Erhvervsvejledning: I huset, lærer- og psykologuddannelsen.

2. april: H. C. Andersens 150-årsdag fejredes på skolen.
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14. april: Erhvervsvejledning: Bager og konditor, typograf og damefrisør, 
Landbohøj skolen.

21. april: Erhvervsvejledningens afslutning: Dyrlægestudiet og en oversigt 
over overgangen fra skole til erhvervsliv.

22. april: Begge I fm klasserne besøgte i anledning af 10-årsdagen for be
frielsen frihedsudstillingen i Nationalmuseet sammen med hr. Andersen 
og hr. L. Elmo Andersen. Samtidig beså man oldtidsafdelingen — spe
cielt stenalderen — og aflagde derefter besøg i Zoologisk have.

30. april: Ved velvillig assistance fra direktørerne H. C. Andersen og Erik 
Andersen, Nylonfabrikken, og hr. biograf direktør Lundberg, Skodsborg 
Bio, vistes Frihedsrådets dokumentarfilm for de to mellemskoleafde
linger.
Hr. kommunelærer K. Giørtz-Laursen, som var byleder i modstands
bevægelsen, holdt et instruktivt og interessant foredrag om baggrunden 
for filmen, før denne blev kørt. Filmsforevisningen blev en gribende 
og lærerig oplevelse for de unge tilskuere.

4. maj: I anledning af 10-årsdagen for befrielsen vandrede hele skolen — 
756 børn — til stævne på Rundforbi stadion sammen med eleverne fra 
Vedbæk, Skodsborg, GI. Holte og Adventistskolen. Viceborgmester Ro
senørn bød børnene velkommen. Så fulgte sangen: I Danmark er jeg 
født, hvorefter magister Hans Neerbeck talte til børnene. Magister 
Neerbeck sluttede sin tale med at mindes de, som faldt for Danmark, 
og efter en kort stilhed sang alle børnene »Altid frejdig«. Herefter blev 
der stillet om til Amalienborg slotsplads, hvorfra man hørte kongens 
tale til de mange børn, der var forsamlet derinde.

5. —9- maj (Bededagsferien) var III em på en Bornholms-tur med hr. og 
fru Borch og fru Edith Andersen. Trods det kølige vejr blev det en 
dejlig tur. Den første dag trak det op til en del forkølelser, navnlig for 
pigernes vedkommende, da flere af dem åbenbart mente, at det gode vejr 
ville komme, hvis de klædte sig let og luftigt. Vi cyklede det meste af 
øen rundt og overnattede på vandrerhjemmene i Hasle, Dueodde, Sva
neke og Gudhjem. Overalt blev vi mødt med den største venlighed og 
hjælpsomhed. Særlig begejstring vakte »Hammeren«, Johns Kapel og 
klitterne ved Dueodde; een ting gik vi dog glip af, nemlig friskrøgede 
sild, røgerierne var endnu ikke kommet rigtig i gang på dette tidspunkt. 
Vi traf i Svaneke en klasse på lejrskole; en vældig god idé at henlægge 
lejrskoleopholdet til en egn med så mange muligheder. Turen gennem
førtes uden nævneværdige uheld, men cykling på Nordbornholm er ikke 
ufarligt, især når man cykler i flok.

9. maj: Skriftlig eksamen begyndte.
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20. maj: II fma og I fma tog på heldagstur i turistbus sammen med hr. Ib 
Moustgård og hr. L. Elmo Andersen. Over Slangerup, hvor man beså 
kirken og mindestenene for henholdsvis kong Erik Ejegod og salme
digteren Th. Kingo, kørtes til Jægerspris. Her gik man tur i den sær
prægede slotspark, beså museet i slottet og legede i en nærliggende skov 
en times tid. Under legen »fandt« vi »Julianehøj«. Så gik turen mod 
dagens andet store mål: A/S »Det danske Stålvalseværk« i Frederiks
værk, som forevistes under kyndig vejledning. På hjemturen gjordes 
opholdt ved Æbelholt klosterruin og i Hillerød.

21. maj: Mundtlig realeksamen begyndte.
21. —22. maj: Skolen fik besøg fra vor venskabsby Ystad.
24. maj: Mellemskoleeksamen begyndte.
17. juni: III fm havde en vellykket tur til Møens klint. Den blev ledet af 

fru Halsteen, hr. Borch og hr. Ibsen Knudsen. Turen gik over Køge— 
Faxe til Præstø, hvor der blev holdt frokostpause, derfra direkte til 
Møens klint, så langt bussen kunne køre. Turen gik så videre på klinten 
fra Jydelejet til Store Klint, derfra videre til Sommerspiret, hvor vi gik 
ned på stranden, som vi fulgte til Store Klint.
Da klassen havde vundet 5 kr. pr. elev som præmie ved skolens papir
indsamling, blev det en forholdsvis billig tur for børnene, idet de hver 
betalte 4 kr.

16. juni: 1., 2. og 3. klasserne på den årlige tur til Zoologisk have. Der 
deltog i alt 315 børn.

18.—19. juni: I fb med hr. Møller Nielsen og hr. Borch på cykletur i Nord
sjælland. Turen gik til Helsingør og Fredensborg. Der overnattedes på 
vandrerhjemmet Laugsgården i Fredensborg. På hjemturen om søndagen 
besøgtes Hillerød, og vejen lagdes derefter om til Burre og Bastrup sø 
for at følge Mølleåens løb.

23. juni: Afslutning på Nærumgårdskolen.
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Realklassen 1955.

Afslutningen på Nærumgårdskolen.
I den smukt pyntede gymnastiksal holdt Nærumgårdskolen i torsdags 

sin afslutning, som fik et særlig festligt og højtideligt præg, fordi det var 
første gang, skolen dimitterede et hold realister.

Skoleinspektør, frk. Clasen udtrykte sin glæde over, at såvel real- som 
mellemskoleeksamen var forløbet så fint.

Derefter talte skoleinspektøren til de udgående elever og formanede 
dem til at gøre deres pligt fremfor at stille krav — til at yde mere end 
at nyde. Til slut ønskede hun for dem med Kaj Munks ord, at det, de ville, 
måtte være i pagt med lyset, og at de måtte have sejghed nok til at nå deres 
mål.

Derefter uddeltes flidspræmier, skænket af Søllerød kommune, til: 
Åse Olsen, III fm.
Knud Jacobsen, III fm.
Erling Jensen, IV em.
Jens Sørensen, IV em. 
Peter Nansen, real. 
Inger Sloth Petersen, real.

Efter at skoleudvalgets formand, frk. Marie Jensen, havde holdt en op
muntrende lille tale til eleverne, sluttede skoleinspektøren festligheden med 
en tak til børn, forældre og skoleautoriteter for det forløbne år.
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Dimittender 1955.
Realeksamen:

Frederiksen, Alice John Werner, Marie

Baier, Erling Hvalsum, John 2 bestod med ug-r-
Christensen, Birthe Nansen, Peter 1 bestod med mg+
Christensen, Kaj Nielsen, Gyda 4 bestod med mg
Christensen, Mogens Nielsen, Tomy Fin 4 bestod med mg--
Christensen, Palle Petersen, Bo 4 bestod med g+
Conradt-Eberlin, Peter Petersen, Inger Sloth

Hansen, Leif Louny

Mellemskoleeksamen:
Akselstad, Susanne Jørgensen, Hedda Wassard
Becker, Hanne Jørgensen, Tove
Borup, Lis Ketil-Hansen, Georg
Bryld, Else Marie Laursen, Lilian
Engelbrekt, Vibeke Magnussen, John
Fjørtoft, Kari Mortensen, Jens
Gudnitz, Birthe Møller, Flemming
Hansen, Elmer Nielsen, Birgit Witthøft
Hansen, Erik Briihl Rydam, Elisabeth 7 bestod med mg+
Hansen, Hanne Simonsen, Jørgen 8 bestod med mg
Hvalsum, Annie Sørensen, Jens 7 bestod med mg-H
Jensen, Erling Tersztyanszky, Pal 1 bestod med g+

Af disse 24 elever oprykkedes 4 i 1. G, 18 i realklassen, mens 2 gik ud 
af skolen. 1 elev mangler et enkelt fag, idet han blev syg under eksamen.

Det nye skoleår begynder fredag den 12. august 1955.
4. klasserne og opefter møder kl. 10 på Nærumgårdskolen til skema

skrivning og udlevering af bøger.
2. og 3. klasserne møder på Nærum skole kl. 11 til skemaskrivning og 

udlevering af bøger.
De nye første-klasser møder kl. 12 på Nærum skole.

Nærumgårdskolen, den 1. august 1955.
Harriet Clasen.


