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GL. HOLTE 
KOMMUNESKOLE

1./8. 1952—31./7 1953

ötatens pædagogisk© Studiesamling 
København



Skolekommissionen:
Valgt direkte af sognerådet:

Fuldmægtig Rosenørn, Solvej 15, Holte, formand.
Bankkasserer frk. Marie Jensen, Rundforbi, Nærum, næstfor

mand.
Gartner H. P. Andersen, Sandbjergvej 91, Nyvang pr. Vedbæk.
Cykelhandler S. O. Andersen, Stationsvej 12, Vedbæk.
Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.
Fru Mølsted Jürgensen, Grünersvej 30, Holte.

Valgt blandt de af forældrekredsene indstillede:
Fru Birthe Helms, Pileallé 10, Holte.
Fru Agnes Nielsen, Egebækvej 50, GI. Holte.
Fabrikleder H. Bøye Larsen, 0. Paradisvej 15, Holte.
Disponent Wassard Jørgensen, Bredland 14, Nærum.
Bankbestyrer Poul Pedersen, Stationsvej 21, Vedbæk.

Skoleudvalget:
Bankkasserer frk. Marie Jensen, Rundforbi, Nærum, formand.
Gartner H. P. Andersen, Sandbjergvej 91, Nyvang pr. Vedbæk.
Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.
Skræddermester Carl Petersen, Strandvej 151, Skodsborg.
Fuldmægtig Rosenørn, Solvej 15, Holte.

Lærerrådsf ormand:
Kommunelærer P. Thygesen, Mariehøjvej 7, 1, Skoleparken.

Skoleinspektøren:
Træffes som regel på skolens kontor hver skoledag kl. 13—14, und

tagen lørdag. Telefon Trørød 281.



Skolens ordning og område.
Skolen består af:

1. En 5-årig grundskole, hvorfra alle elever går over i en af de to 
mellemskoleafdelinger. Skoledistrikt: GI. Holte, Skoleparken, Bu
skehøj, Trørød og Nyvang.

2. En eksamensfri mellemskole, som har 3 fortløbende klasser, hvor 
emneundervisning spiller en fremtrædende rolle. Den sidste klasse 
er frivillig for elever over den skolepligtige alder. Antallet af til
meldte elever samt pladsforholdene på kommuneskolerne bliver 
hvert år afgørende for, hvor der skal oprettes 3. fm-klasser.

3. Eksamensmellemskolen, som er 4-årig og efterfølges af en 1-årig 
realklasse. Adgang til eksamensmellemskolen har elever fra GI. 
Holte, Vedbæk og Øverød, når de har bestået den fastsatte opta
gelsesprøve. I realklassen optages elever, som har bestået mellem
skoleeksamen, og som af skolen anses for egnede til at læse 
videre. Kravene til mellemskole- og realeksamen er de af under
visningsministeriet fastsatte.

Kalenderåret 1952.
Klasse- og elevtal den 31. december 1952: 
Grundskolen ................................  12 klasser med 153 drenge 153 piger
Eksamensfri mellemskole ........ 2 — - 33 — 23 •—
Eksamensmellemskolen ............ 5 — - 38 — 56 —
Realklassen .................................. 1 — - 5 — 10 —

Tilsammen ... 20 klasser med 229 drenge 242 piger

Forsømmelser:
På grund af sygdom ..................
Anden lovlig grund ....................
Uden lovlig grund ......................

7874 (5283) dage
1327 ( 448) —
109 ( 58) —

Tilsammen ... 9310 (5789) dage

Paranteserne rummer tallene fra det foregående år, og det ses, at 
forsømmelsernes antal har været usædvanlig høje i 1952. Det skyldes 
væsentlig den langvarige børnelammelsesepidemi, som ikke alene gav 
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mange sygedage, men også medførte, at de syges søskende på grund 
af smittefaren skulle holdes hjemme, hvorved antallet af lovlige for
sømmelser voksede stærkt.

Da antallet af ulovlige forsømmelser imidlertid også er steget unor
malt, er der grund til at understrege, at ifølge skoleloven er lovlig 
grund til forsømmelse kun elevens sygdom, smitsom sygdom i hjem
met, dårligt vejr og ufremkommelige veje samt forud given tilladelse, 
hvorom skriftlig eller personlig henvendelse fra hjemmet så vidt mu
ligt må ske dagen før med opgivelse af grunden, hvorfor eleven øn
skes fritaget.

Angående bypladser bemærkes, at skoleloven forbyder anvendelse 
af skolepligtige børn til erhvervsmæssigt arbejde såvel i skoletiden 
som forud for skoledagens begyndelse.

Lokalemangel og lærermangel.
Lokaleforholdene på skolen strammes mere og mere, eftersom klas

setallet stiger. Skolens bibliotek har i adskillige år været beslaglagt 
til klasselokale, og skønt man de senere år har søgt at bøde på man
gelen ved at ombygge et par små magasiner til undervisningsbrug, vil 
forholdene næste år yderligere forværres, idet der da må forventes 
en ny forøgelse i klassetallet.

Da skolen kun har een gymnastiksal, er der langtfra plads til det 
antal gymnastiktimer, som er fastsat i undervisningsplanen, og antal
let af gymnastiktimer pr. klasse må derfor stadig formindskes, skønt 
salen er i brug hver eneste time i skoletiden. I det forløbne år bort
faldt således ikke mindre end 22 ugentlige gymnastiktimer.

Den udvidelse af skolen, som har været på tale siden 1939, er der
for nu mere påkrævet end nogen sinde.

Lærermangelen har også været følelig det sidste år. Ikke blot har 
det været vanskeligt at skaffe det fornødne antal sygevikarer, men 
det kneb også at få de to embeder besat, som blev ledige 1. august 
og 1. oktober 1952 ved hr. Rydams udnævnelse til skoleinspektør i 
Øverød og hr. Weises udnævnelse til viceinspektør i Nærum. Det 
lykkedes først henholdsvis 1. marts og 1. april 1953, efter at det ene 
embede havde været opslået 2 og det andet 3 gange.

Skolepsykolog.
Gennem flere år har skolepsykologen for Københavns amt, hr. Thue- 

slev, Charlottenlund, foretaget undersøgelserne ved samtlige kom
muneskoler i Søllerød, hvor alle værdsatte hans arbejde højt. Det var 
præget af ro, venlighed og fin forståelse, og børnene mødte ham med 
tillid. Vi takker hr. Thueslev for behageligt samarbejde, som vi gerne 
havde fortsat; men da Sollerød kommune den 1. oktober 1952 fik 
den såkaldte Gentofteordning, hvorefter vort skolevæsen ikke mere 
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sorterer under amtet, mistede vi retten til at benytte amtets skole
psykolog.

De lokale myndigheder vedtog derefter at ansætte en skolepsykolog 
ved kommunens skolevæsen, og den 1. august d. å. tiltræder lærer og 
cand. psyk. Sigurd Øhrstrøm denne nye stilling. Han kommer fra 
Gladsakse skolevæsen, hvor han i flere år har været medhjælper hos 
den derværende skolepsykolog.

Hr. Øhrstrøm skal foretage de fornødne undersøgelser ved alle 5 
kommuneskoler, og desuden skal han indtil videre undervise 24 timer 
ugentlig ved GI. Holte skole.

Vi byder hr. Øhrstrøm velkommen til sin gerning her og udtaler 
ønsket om, at han må få held til at give det skolepsykologiske arbejde 
en god, fast og fornuftig form til gavn og glæde for alle.

Særundervisning.

Efter amtsskolepsykologens undersøgelse og anbefaling har følgende 
antal elever fået særundervisning i det forløbne skoleår:

Fordelt på 3 hold har 27 elever modtaget hjælpeundervisning i 
dansk og regning. Hvert hold har fået 2 timers særundervisning dag
lig.

Ligeledes fordelt på 3 hold har 19 ordblinde elever daglig fået 1 
times særlig undervisning i dansk.

Særundervisningen gives i den ordinære skoletid og afpasses efter 
de enkelte elevers standpunkt. I de øvrige timer følger eleverne deres 
klasser.

Som sædvanlig har eleverne med glæde taget mod den hjælp, som 
særundervisningen byder dem. De føler, at den yder dem bistand til 
at klare de vanskeligheder, som de har med nævnte fag. Samtidig med, 
at den faglige dygtighed fremmes, vokser arbejdsglæden.

Skolebespisning.

Fra 1. november til 30. april har 153 elever hver dag fået et mål
tid varm mad og et æble. At maden smagte, var der mange tegn på, 
ikke mindst de mange portioner, som gled ned.

I samme tidsrum fik de øvrige elever hver % liter sødmælk daglig 
til deres medbragte frokost, og glæden herover var stor. I alt tømtes 
60.700 flasker.

Tandpleje fra 1. april 1952 til 31. marts 1953.

Skoletandlægen har udført følgende behandlinger:
414 plomber i blivende tænder.
185 plomber i mælketænder.
172 udtrækninger, heraf 3 blivende tænder.
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70 tandrensninger.
6 nervebehandlinger.

83 andre behandlinger, heraf 39 lokalbedøvelser.
29 elever havde fejlfri tænder, og af 76 elever i 1. grundskoleklasser 

havde 49 ingen caries i de blivende tænder.
Behandlingen er gratis for eleverne, der undersøges grundigt een 

gang årlig, og hvis en elev får tandsmerter uden for den periode, da 
tandlægen arbejder på GI. Holte skole, kan forældrene ved henven
delse til skolens leder få deres barn henvist til behandling på den 
skole, hvor tandlægen på daværende 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.

Lægeundersøgelser i skoleåret 1952—53.
Drenge Piger

Antal undersøgte elever ....................................................... 231 240
Henvisninger til læge ........................................................... 47 43
Tuberkulinpositive ................................................................ 4 10
Calmettevacc. før skolegangens begyndelse .................. 19 13
Calmettevacc. efter skolegangens begyndelse ................ 179 178
Tuberkulinnegative ............................................................... 29 33
Nykonstateret tuberkulose .................................................. 0 1
Ernæringstilstand over middel ......................................... 12 8
Ernæringstilstand under middel ...................................... 2 7
Sukkersyge ............................................................................... 1 0
Epilepsi ..................................................................................... 0 1
Følger efter børnelammelse ............................................... 2 0
Fodvorter ................................................................................. 2 6
Hudsygdomme ......................................................................... 0 1
Asthma ....................................................................................... 3 1
Svære psykiske lidelser ....................................................... 4 3
Talelidelser .............................................................................. 2 0
Synslidelser påvist hos øjenlæge ...................................... 15 17
Nedsat hørelse ....................................................................... 0 3
Usikker farvesans (12-årige) ............................................. 2 0
Andre kroniske sygelige tilstande ..................................... 2 0

Skolelægen har foretaget de obligatoriske undersøgelser på alle sko
lens elever; men da han ikke må behandle eleverne på skolen, er alle 
konstaterede lidelser henvist til behandling af hjemmenes egen læge. 
Urin- og blodprøver er foretaget på alle elever, hvor det skønnedes 
nødvendigt for at kunne konstatere eventuelle lidelser.

Alle elever er blevet tuberkulinprøvet, og alle tb-positive er rønt
genundersøgt på tb-stationen i Lyngby. Alle negative elever er til
budt calmettevaccination og er — med få undtagelser — blevet cal- 
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mettevaccineret.
Farvesansprøve er foretaget på alle elever i mellemskoleafdelin

gerne.
Lærerpersonalet såvel som bespisnings- og rengøringspersonalet og 

andre ved skolen ansatte er tuberkulinkontrolleret og røntgenunder
søgt i Lyngby i indeværende skoleår.

Svømning 1952.
Som sædvanlig havde eleverne fra 3. grundskoleklasse og opefter 

adgang til gratis svømmeundervisning i sommerferien. Det tilmeldte 
antal var følgende:

Til Vedbæk:
42 drenge (svømmelærer Søren Steen, København).
53 piger (svømmelærerinde fru Lehde Pedersen, Gentofte). 
Heraf tog

1 dreng og 2 piger livredningsprøven,
1 dreng og 8 piger frisvømmerprøven,
6 drenge og 8 piger svømmeprøven.

Til Furesøen:
2 drenge (adjunkt Theisen, Holte).
2 piger (svømmelærerinde frk. Tornhøj, København).

Idræt.
Antallet af idrætsmærker, som skolens elever har erhvervet i 1952, 

fordeler sig således:
Drenge: 6 bronze, Piger: 4 bronze,

13 sølv, 11 sølv,
6 guld, 4 guld.
3 sølv med emaille,
5 guld med emaille.

Skoleidrætsdagen var fastsat til tirsdag den 9. september 1952. Alt 
var tilrettelagt, og alle planer for stævnet var tilsendt skolerne; men 
dagen før det skulle holdes, bestemte man efter forhandling med læ
gerne, at stævnet skulle aflyses af hensyn til børnelammelsesepide
mien, som fortsatte sin voldsomme hærgen.

Dansk Skolescene.
123 elever fra realklassen og begge mellemskoleafdelinger var ind- 

meldt. Befordringen skete som sædvanlig med lejede turistbiler, som 
optog og afsatte eleverne i nærheden af deres hjem. I alle biler var 
ledsagende lærere eller lærerinder.

Skolescenen opførte i år:
Operetten „Nitouche“ af Henri Meilhac og Albert Millaud. Musikken af 

Hervé.
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Skuespillene „1 Porten“ af Leck Fischer og „Helligtrekongersaften“ af 
William Shakespeare.
Kontingentet for alle tre forestillinger var 7 kr., for søskende dog 

kun 6 kr. for hver. Bilen betaltes med 2 kr. pr. gang.

Skolekor og -orkester.
Fra august 1952 og til besættelsen af hr. Rydams embede den 1. 

april 1953 måtte skolekoret desværre „ligge brak“ på grund af mang
lende leder; men i april blev arbejdet videreført af lærer Finn Tofte, 
som med lyst og energi tog opgaven op, kort efter at han havde til
trådt sit embede her ved skolen. Resultatet lover godt for det kom
mende år.

Alle elever fra 4. klasse og opefter kan blive optaget i koret. Der 
øves 1 time ugentlig efter skoletid, og undervisningen er gratis.

Orkestret har som tidligere været ledet af overlærer Holm og har 
medvirket ved skolens fester. Angående violin- og blokfløjteundervis
ning træffes aftale med hr. Holm.

Gratis ferierejser i sommeren 1953.
Også i år har 40 elever søgt og fået tildelt fribilletter, hvoraf een 

er leveret ubrugt tilbage.
Angående ferierejserne bedes bemærket:

1) at adgang til fribefordring på almindelige ferierejser har skole
søgende børn, der er hjemmehørende i Søllerød kommune. Afgø
relse ang. tildelingen træffes af kommunalbestyrelsen.

2) at alene de indlagte særtog kan benyttes. I tilfælde af lægebekræf
tet sygdom kan dog dispenseres herfra ved henvendelse på Ho
vedbanegårdens kontor.

3) at der kun kan tilstås hvert barn een ferierejse om året. Der kan 
således ikke i det samme år tildeles et barn billet både til almin
delig ferierejse og til ferierejse til sommerlejr.

4) at ubrugte billetter skal tilbageleveres til skolens inspektør straks 
efter sommerferien, da kommunen ellers kommer til at betale for 
dem.

Skolesparekassen.
I løbet af skoleåret 1952—1953 er også fredag inddraget som „spare- 

dag“, da weekendordningens korte frikvarterer alene ikke giver til
strækkelig tid til arbejdets afvikling.

Sparepenge og bøger kan nu medbringes både fredag og lørdag, og 
forældrene bedes indprente børnene, at penge og fyldte hefter skal 
afleveres til klasse- eller faglærer straks efter ankomsten til skolen; 
de må i alt fald ikke være i overtøjets lommer, når dette er anbragt i 
garderoben.

Dette skoleårs indskud var dalende i forhold til sidste års. Der er 
indsat kr. 7525,25 (1952: 8381,15), og de samlede månedlige indbeta
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linger varierer fra kr. 150 til kr. 1332. 258 elever har i år deltaget i 
opsparingen.

Biblioteket.
Biblioteket har en bogbestand på 851 bind faglitteratur og 151 bind 

skønlitteratur. Bogbestanden kan deles i 3 grupper: 1) bøger tilhø
rende kommunebiblioteket, 2) bøger anskaffet af skolen og 3) lærer
biblioteket.

Arbejdet med katalogiseringen af bøgerne ordnes for alle 3 grup
pers vedkommende af kommunebiblioteket, medens det daglige ar
bejde på skolen har været ledet af hr. Holm.

Bøgerne er ordnet efter decimalklassedelingssystemet, og af prak
tiske grunde står bøgerne fra alle 3 ovennævnte grupper samlet, så 
at det kun af kartoteket fremgår, hvor bøgerne hører til.

Af nyanskaffelser i det forløbne år kan særligt nævnes: Til 1. af
deling: nogle skønlitterære bøger, specielt beregnet for børn med læse
vanskeligheder, og til 3. afdeling: Alverdens fortællere, Sprach-Broch- 
haus og den tilpasningsvanskelige ungdom.

For finansåret 1953—54 er der på kommunens budget bevilget 
800 kr. til lærerbibliotekerne ved kommunens skoler, og deraf er der 
tildelt GI. Holte skole 190 kr. Et udvalg, bestående af hr. Max Nielsen, 
hr. Kj. Larsen og hr. H. Holm, indkøber bøgerne.

Udover de decimalklasseordnede bøger findes en del klassesæt af 
bøger til brug ved undervisningen i religion, geografi, naturhistorie 
og historie samt til brug ved emneundervisningen i den eksamensfri 
mellemskole.

Gaver.
A/S Dansk Båndfilm har i årets løb sendt skolen følgende filmsbånd 

til undervisningsbrug:
Renlighed er en god ting.
Du går i fare, hvor du går.
Tal og billeder fra Danmarks landbrug.
Papir.
Skibsbygning.
Hvordan fremstilles farve?

Indsamling.
På kongens fødselsdag sælges hvert år et lille mærke i anledning 

af „Barnets Dag“. Også i år var et antal store drenge og piger parat 
til at ofre deres fridag for som sælgere af mærket med det lille barne- 
hovede at give deres bidrag til hjælp for trængende børn.

Der indkom kr. 515,65. Et smukt resultat, som såvel sælgere som 
købere skal have tak for.

Til Grønlandsfonden indsamledes i bøsser i skolen kr. 137,30.
Til Hollandshjælpen afleveredes på skolen store mængder af tøj.
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Søllerød Sommerlejr.
Søllerød Sommerlejrforening sendte i 1952 214 børn på et 10-dages 

ophold i foreningens sommerlejr, Søllerødlejren, på Sjællands Odde. 
Fra GI. Holte skole deltog 51 børn.

I løbet af foråret bliver der på skolerne uddelt ansøgningsskemaer 
til børnene i kommunen. Alle børn fra 4. klasse og opefter kan søge 
om at komme med. I enkelte tilfælde kan mindre børn komme med, 
hvis de har større søskende, der er optaget på samme hold. I de se
nere år har der været 5 hold på lejren. På ansøgningsskemaet kan 
børnene søge om hel eller delvis friplads, og de kan søge om at komme 
på det hold, der passer forældrene bedst. Prisen for et 10-dages op
hold er 30 kr. pr. barn. I nogle tilfælde har pladsforholdene gjort det 
nødvendigt at overflytte barnet til et andet hold end det ønskede. Et 
koloniudvalg, bestående af 4 lærere, gennemgår de indkomne ansøg
ninger og danner holdene. Ansøgningerne om hel eller delvis friplads 
gennemgås ligeledes. Barnets klasselærer, evt. skolelægen udtaler sig 
om barnets trang til et lejrophold.

Det er lærere og lærerinder i kommunen, der leder holdene. For
plejningen sørger tanterne for. Al arbejdskraft er frivillig og ulønnet.

Til slut vil det være rimeligt at understrege, at Søllerød Sommer
lejrforening er en privat institution. Bag den står en kreds af med
lemmer, som ved deres medlemsbidrag muliggør driften af lejren. 
Kommunen giver et årligt tilskud. Desuden har foreningen modtaget 
gode tilskud fra Brevdueforeningen og fra Holte Sparekasse.

Skolekomedien den 20., 21. og 22. marts.
I år var det elever fra II. fm. og III. em., der havde fået opgaven 

at spille skolekomedie. Hver klasse spillede sit stykke, derved greb 
indstuderingen af stykkerne mindst muligt ind i skolearbejdet.
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III. em. spillede en dramatisering af Poul Martin Møllers: Den krøl
lede Frits. Et ikke særligt langt, men krævende stykke. De unge ak
tører klarede opgaven glimrende, og det var lykkedes dem under 
fru Willadsens og hr. K. Larsens ledelse at skabe et morsomt tidsbil
lede fra den tid, da man sagde „I“ til sin onkel, og da tanter kunne 
risikere at få tandpine af at gå på kolde gulve.

II. fm.’s opgave var mere taknemmelig. Det var Kaj Rosenbergs 
dramatisering af „Svinedrengen“, et morsomt og livligt sangspil, som 
morede både børn og voksne på begge sider af rampen. Hr. Jørgen 
Nielsen havde forestået instruktionen.
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I mellemakterne sørgede skoleorkestret under hr. Holms ledelse for 
underholdningen. Både orkestret og skuespillerne høstede fortjent 
bifald for deres præstationer.

Elevfesten den 27. marts.

Som en understregning af det kammeratskab og sammenhold, en 
skolekomedie ofte giver sine udøvere, holdtes en fest for skuespil
lerne sammen med skolens ældste klasser.

Salen var pyntet med stærkt farvede friser med sangtekster og bil
leder; måner og stjerner hang ned fra loftet. Sammen med de smukt 
pyntede borde dannede det en nydelig ramme om festen. Efter trak
tementet blev der sunget sange, opført sketch, afholdt konkurrencer 
m. m., og til sidst blev der danset til kl. 11.

SVEDALA—GL. HOLTE.
Efteråret 1952.

Stævnet, som skulle finde sted den 15. september, aflystes ligesom 
Søllerød kommunes skoleidrætsstævne på grund af polioepidemien. 
Foråret 1953.

Da efterårsstævnet blev aflyst, enedes de to skoler om, at GI. Holte 
skulle komme til Svedala, og for at de børn, som i mellemtiden var 
blevet for gamle, ikke skulle miste turen, bibeholdt vi aldersgrænsen 
fra den 15. september 1952.

Onsdag før Kristi Himmelfartsdag afrejste så ca. 50 elever og 7 
lærere for at se, hvordan Svedala så ud ved forårstid. Om aftenen 
var alle mødt til den traditionelle fest i skolens smukt pyntede gym
nastiksal, hvor de svenske lærere havde arrangeret en fornøjelig un
derholdning.

Torsdag begyndte med gråvejr, men da indmarchen begyndte, strå
lede solen, og det smukke vejr holdt under hele stævnet.

Svedala vandt fodboldkampen og drengenes håndbold, hvorimod 
vore piger stadig er ubesejret i denne disciplin.

Slutresultatet blev en sejr til GI. Holte på 126 points mod 106 points, 
og stillingen er nu den, at de to skoler har hver 3 aktier i den af 
Søllerød sogneråd udsatte vandrepokal.

Forældremøder.
I årets løb er holdt en række klasseforældremøder. Dansk- og regne

lærerne talte og fremlagde elevarbejderne, hvorefter der førtes frugt
bringende samtaler både om arbejdet og om børnenes indstilling og 
færd.

Alle møderne var besøgt af et stort antal forældre og sluttede med 
fælles kaffebord, hvor drøftelserne blev fortsat.

På det sidste møde fortalte lærer Thygesen om arbejdet i den eksa
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mensfri mellemskole, og som et udmærket supplement hertil vistes 
en udstilling af elevarbejder fra I. fm. Den omfattede ikke blot emne
mapper, men mange forskellige ting som landskaber, dyr, planter, 
boliger, redskaber, kort m. m., som børnene havde fremstillet af ler, 
træ, papirmasse o. a. i tilknytning til det stof, de havde læst.

Derefter talte inspektøren om arbejdet i eksamensmellemskolen og 
gjorde rede for den ny form for optagelsesprøven til denne afdeling, 
hvorefter alle elever i 5. klasserne skal deltage samt de fra I. fm., 
som er tilmeldt til prøven inden jul.

Efter den ny ordning giver lærerne en indstillingskarakter for hvert 
af fagene skr. dansk, mundti. dansk, skr. regning, mundti. regning, 
historie, geografi, naturhistorie og skrivning — alt „under hensyn
tagen til barnets almindelige orienterings- og opfattelsesevne, dets 
koncentrationsevne og arbejdsmæssige indstilling, og den skal være 
udtryk for skolens opfattelse af barnets egnethed til at modtage 
undervisning i eksamensmellemskolen“. Ovennævnte indstillingska
rakter tæller lige med de karakterer, som opnås ved den skriftlige 
optagelsesprøve, hvorved lærernes bedømmelse får større indflydelse 
end tidligere.

Endvidere giver ordningen mulighed for, at elever efter gennem
gang af III. fm-klasse kan optages i III. em-klasse, hvis skolen finder 
dem egnet dertil, og de består den for disse elever fastsatte optagel
sesprøve.

Undervisningen for denne III. em-klasse skal tilrettelægges efter en 
særlig plan, som tager hensyn til, hvad eleverne har gennemgået i 
III. fm.

Da Søllerød kommune endnu ikke har tilstrækkeligt elevtal til en 
sådan III. em-klasse, vil de beståede elever indtil videre blive hen
vist til den nærmeste kommune, som opretter en sådan klasse; men 
Søllerød kommune afholder de dermed forbundne udgifter.

Forældredag.
Første skoledag i hver måned er skolen åben for besøg, og foræl

drene indbydes til at overvære den daglige undervisning, så de kan 
få indblik i skolens arbejde og lejlighed til drøftelser med de forskel
lige lærere. Det var ønskeligt, at mange flere efterkom denne indby
delse.

II



Farvel, du gamle skole!

1. august 1952 overtog hr. Rydam stillingen som skoleinspektør i 
Øverød, men da udnævnelsen først forelå efter sommerferiens be
gyndelse, mødte hr. og fru Rydam her den 14. august lige efter mid
dag for at sige rigtigt farvel til den skole, som gennem mere end 27 
år havde været hans virkeplads.

Mens alle var samlet foran hovedtrappen, holdt skolens inspektør 
en tale, hvori han takkede hr. Rydam for hans samvittighedsfulde og 
udmærkede arbejde i GI. Holte skole samt ønskede ham lykke og 
mange gode arbejdsår i den nye stilling, og efter et hurra for den 
nye skoleinspektør, gled flaget lil tops.

En dreng og en pige fra IV. emb. overrakte derefter hr. Rydam en 
lille afskedsgave og bragte klassens tak for de år, han havde været 
deres klasselærer.

Så talte hr. Rydam til børnene og nævnte bl. a., hvor svært det var 
for ham at sige farvel til dem og til den skole, som i så mange år 
havde været hans kære arbejdsplads, og hvor han havde lært så 
meget og oplevet så mange lykkelige timer såvel i det daglige arbejde 
som i de festlige stunder. Han sluttede med de bedste ønsker for alle 
og udtrykte sin glæde ved at overtage ledelsen af Øverød skole.

Derefter samledes lærerpersonalet til en lille fest på lærerværelset, 
hvor lærerrådets formand, hr. Thygesen, overrakte hr. Rydam en bog 
som mindegave fra kollegerne. Endvidere talte overlærer Weise for 
både hr. og fru Rydam, og inspektør Aksel Jensen bragte en personlig 
tak for harmonisk samarbejde gennem 19 år. Ti] slut takkede skole
inspektør Rydam for alt godt i de mange år, han havde virket ved 
GI. Holte skole.
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Fra skolens rengøringspersonale modtog hr. Rydam en smuk kry
stalvase med blomster.

25-års jubilæum.
Den 1. april 1928 begyndte overlærer frk. Rydahl sin lærergerning 

i GI. Holte skole, og 25-års jubilæet fejredes ved en lille fest på skolen 
den 31. marts i år, fordi den 1. april faldt i påskeferien.

Da alle var samlet i gymnastiksalen, hvor et hav af blomster fra 
gamle elever, forældre og venner lyste op, blev frk. Rydahl ført ind, 
og hun modtoges med vældige klapsalver.

Derefter hyldede inspektøren jubilaren i en tale, hvori han bl. a. 
fremhævede hendes evne til at skildre så levende, at de små synes, 
hun må have oplevet det, hun fortæller om, hvorfor de undertiden 
spørger, om hun selv var med, f eks. da Israeliterne gik tørskoet over 
Det røde Hav.

Frk. Rydahl stiller krav til sine elever, for hun ved, det er nød
vendigt, hvis arbejdet skal sætte frugt; men først og fremmest stiller 
hun krav til sig selv i bevidstheden om, at kun den lærer, der til 
hver time har forberedt og tilrettelagt sit arbejde, kan gøre sig håb 
om at nå det ønskede mål. For hende er arbejdstiden hellig, og hun 
tåler ikke unodig forstyrrelse. Når klokken lyder, er hun på pletten, 
klar til at tage fat. Hun søger ikke blot at give sine elever gode kund
skaber, men stræber tillige efter at lære dem gode vaner og at ud
vikle værdifulde egenskaber hos dem. Hun nøjes ikke med at for
lange orden og punktlighed af sine elever, men hun viser, hvordan 
det skal være i erkendelsen af, at eksemplet er den stærkeste faktor 
i opdragelsen, børnene føler sig trygge i samværet med frk. Rydahl, 
fordi hun i sin optræden forener fasthed og bestemthed med venlig
hed og hjertevarme.

Endvidere omtalte inspektøren hendes store hjælpsomhed og offer
vilje og hendes positive indstilling og evne til at værdsætte daglig
livets små glæder og oplevelser. Han takkede for hendes trofaste virke 
gennem de mange år, for hendes redelige og noble færd, og fordi hun 
har været så udmærket en arbejdsfælle, og sluttede med ønsket om, 
at hun må få sundhed og kraft til at fortsætte arbejdet her i mange 
år endnu til glæde for hende selv og til gavn for skolen.

Som repræsentant for skoleudvalget talte skræddermester Carl Pe
tersen og overrakte jubilaren en erindringsgave fra Søllerød kom
mune. Derefter talte medlemmer af skolekommissionen, fru Agnes Niel
sen og fru Mølsted Jürgensen, og overrakte en smuk blomsterhilsen 
fra kommissionen.

Til sidst takkede frk. Rydahl for den overvældende hyldest og for
klarede ud fra et sagn, hvor hurtigt årene var svundet for hende, 
fordi hun havde følt sig glad og lykkelig i sin gerning.

Efter festen i gymnastiksalen fortsattes med en frokost på lærer
værelset, hvor kollegerne yderligere hyldede frk. Rydahl med gaver, 
taler og en munter sang, som var skrevet i dagens anledning.
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Skolens personale den 1/8 1953.

Stadsskoleinspektør: ansat her ansat i nuv. still.
Hr. Aksel Jensen ................................  1/8 1933 ........................ 1/1 1951

Viceinspektører: 
Hr. Poul Selbo .................................... 1/6 1934   1/8 1952
Hr. Sigurd Øhrstrøm, skolepsykolog 1/8 1953 .......................... 1/8 1953

Overlærere:
Hr. Kjeld Larsen ............................... 1/7 1937   1/7 1947
Hr. Max A. Nielsen ...........................  1/8 1941   1/4 1949
Frk. Harriet Rydahl ........................ 1/4 1928   1/3 1951
Frk. Tora Rasmussen ...................... 1/4 1939   1/8 1951
Hr. Hans Holm .................................... 1/12 1944   1/8 1951
Frk. Valborg Rasmussen .................. 1/4 1938   1/8 1953

Faste lærere og lærerinder: 
Fru Else Jørgensen ......................... 1/4 1948   1/8 1948
Fru Else Willadsen ......................... 1/4 1948   1/2 1950
Hr. Erik Worsøe ...............................1/11 1948   1/9 1950
Fru Ane Schrøder ..........................  1/5 1949   1/5 1949
Hr. Peder Thygesen ......................... 1/6 1949 ......................... 1/6 1949
Frk. Rigmor Christopherson ......... 1/4 1950 ......................... 1/4 1950
Fru Else Nielsen ................................ 1/6 1951   1/6 1953
Hr. Freddy Pedersen ....................... 1/12 1951   1/8 1952
Hr. Jørgen Nielsen ........................... 1/5 1952   1/5 1952
Fru Birthe Bak-Hansen .................... 1/8 1952   1/8 1953
Hr. Anders Sørensen ........................ 1/3 1953   1/3 1953
Hr. Finn Tofte ................................... 1/4 1953   1/4 1953

Timelærerinde:
Fru Ahrentzen ..................................... 1/8 1953

Skoletandlæge:
Hr. C. F. Mering, ansat 1/4 1923.

Skolelæge:
Hr. Vidar Jacobsen, ansat 1/6 1945.

Skolesundhedsplejerske:
Frk. Emmy Johanne Dybvig, ansat 10/4 1946.

Skolebetjent:
Hr. V. Seidenfaden, ansat 1/1 1931.

Årskursus på Statens Lærerhøjskole i skoleåret 1952—53:
Hr. Thygesen: Naturlære.
Hr. Jørgen Nielsen: Botanik, mikrobiologi og arveligheds

lære.
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Dagbogen.
72. august begyndte det ny skoleår med fælles morgensang og flag

hejsning, hvorefter skoleinspektøren bød velkommen til fru Bak-Han- 
sen og hr. Freddy Pedersen, som begge var ansat ved GI. Holte skole 
fra 1. august. Endvidere blev det meddelt, at skolens afholdte vice- 
inspektør hr. Rydam fra samme dato var udnævnt til skoleinspektør 
ved Øverød kommuneskole, og at han en af de nærmeste dage ville 
komme og tage afsked med alle her på skolen.

74. august mødte skoleinspektør Ry dam med frue for at sige farvel 
til GI. Holte skole.

75. august fejredes skolens fødselsdag. Efter fælles morgensang og 
flaghejsning samledes de yngste klasser til film i gymnastiksalen, mens 
de ældste klasser med deres lærere morede sig med leg på skolens 
sportsplads og legepladsen. Derefter sendtes de små hjem, og de store 
samledes til filmsforevisning, hvorefter skolen sluttede.

23. august modtog skolen om formiddagen det sørgelige budskab, at 
Bjarne Jensen fra II. em. var død af børnelammelse. Kl. 11 samledes 
derfor alle ved flagstangen, hvor skolens inspektør i en kort tale min
dedes den gode kammerat, som var gået bort. Meddelelsen gjorde 
stærkt indtryk på alle, og under dyb stilhed sattes flaget på halv, 
hvorefter børnene blev sendt hjem.

26’. august vajede skolens flag igen på halv stang i anledning af 
Bjarnes begravelse, som under stor deltagelse fandt sted fra Vedbæk 
kirke. Skolen sluttede i den anledning kl. 12.

30. august modtog skolen fra Danmarkssamfundet en smuk fane til 
afløsning af vor gamle silkefane, som ikke mere kan tåle anvendelse 
udendørs. Skolen har sendt Danmarkssamfundet en varm tak for den 
smukke gave.

Samme dag tog skolen afsked med hr. Hans Larsen, som fra 1. sep
tember var kaldet til lærer i Brøndbyvester. Ved et fælles kaffebord 
på lærerværelset talte lærerrådsformanden og overrakte hr. Larsen 
en afskedsgave fra kollegerne. Hr. Larsen takkede. Derefter samledes 
man med børnene foran hovedtrappen, hvor først inspektøren og der
næst hr. Larsen talte.

3. september havde hele skolen udflugt. 1., 2. og 3. klasserne var i 
Zoologisk Have, og 4. og 5. klasserne besøgte Danmarksakvariet. For 
begge mellemskoleafdelinger og realklassen gik turen i år med tog til 
Sorø. Fra stationen vandrede man med den ny fane i spidsen til 
Sorø by, hvor man så Klosterkirken, Akademiet og den tilhørende 
store park samt nogle af byens gamle bygninger. Derefter sejlede man 
til „Parnas“, hvor tiden gik med leg, til hjemfarten fandt sted. Såvel 
elever som forældre har over for skolen udtalt deres glæde for turene, 
der alle 3 forløb uden uheld.
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29. september besøgte eleverne fra IL fm. Holtegård, hvor forpagter 
Tølbøll viste og forklarede moderne landbrug for dem.

30. september tog skolen afsked med hr. Weise, som den 1. oktober 
skulle tiltræde sin nye stilling som viceinspektør ved Nærumgårdsko- 
len. Mens alle var samlet, takkede skoleinspektøren hr. Weise for hans 
udmærkede arbejde i GI. Holte skole og medgav ham de bedste ønsker 
for hans fremtidige gerning.

Derefter ønskede inspektøren hr. Selbo til lykke med den stilling, 
han næste dag skulle overtage som viceinspektør ved GI. Holte skole. 
Inspektøren udtalte ønsket om godt samarbejde og håbede, at den ny 
viceinspektør altid måtte have skolens tarv for øje.

Efter at hr. Weise havde talt til børnene, samledes lærerpersonalet 
til afskedskaffe på lærerværelset, hvor lærerrådets formand hr. Thy- 
gesen talte för den bortdragende og overrakte ham en lille afskeds
gave fra kollegerne. Hr. Weise takkede såvel for gaven som for de 
6 gode år, han havde haft her i skolen.

Hr. Max Nielsen talte for skolens ny viceinspektør, og hr. Selbo 
takkede og lovede, at han skulle gøre sit bedste, for at alle kunne blive 
tilfreds med ham.

1. oktober samledes alle igen, og skolens inspektør bød velkommen 
til lærer Bruun, der tiltrådte sit embede som lærer her ved skolen.

16. oktober var eleverne fra I. fm. på besøg i Nationalmuseet.
18. oktober cyklede eleverne fra IV. ema. på weekendtur til Store- 

dam spejderhytte under ledelse af hr. Jørgen Nielsen og fru Bak- 
Han sen.

26. november holdtes møde for 2. klassernes forældre.
27. november holdtes møde for 1. klassernes forældre.
3. december samledes forældre, som har børn i 3. og 4. klasserne.
10. december var der møde for forældre, som har børn i 5. og I. fm- 

klasserne.
16. december vandrede eleverne fra I. og II. fm. sammen med deres 

klasselærere og inspektøren til Kohaveskoven for at udvælge og fælde 
juletræet. Den traditionelle sang „På’en, på’en, på’en igen, her kom
mer vi med juletræ hjem“ tonede frisk fra de glade børn, mens de 
bar træet hjem.

22. december var sidste skoledag i det gamle år, og den fejredes 
med en smuk julefest.

Som sædvanlig havde klasselærerne først en times samvær med 
deres elever i klasselokalerne, hvorefter man samledes i gymnastik
salen, først de store og derefter de små elever, da alle ikke kan rum
mes i salen på een gang.

Her spillede orkestret, juleevangeliet læstes, og man sang nogle af 
vore smukke julesalmer, mens det store træ strålede med sine mange 
lys. Derefter opførte elever Nanna Dahlerups „Nissernes juletræ“, som 
vakte megen glæde.

30. januar uddeltes idrætsmærker og diplomer til 52 elever.
26. februar besøgte eleverne fra I. fm. Nationalmuseets etnografiske 

afdeling samt ruinerne under Christiansborg slot.
2. marts tiltrådte lærer Anders B. Sorensen sit embede som lærer 

her ved skolen, og han blev budt velkommen, mens alle var samlede.
20., 21. og 22. marts spilledes skolekomedie.
27. marts holdtes den årlige elevfest i gymnastiksalen.
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31. marts fejredes overlærer frk. Ry dahis 25-års jubilæum.
8. april var første skoledag efter påskeferien, og lærer Finn Tofte, 

som var kaldet fra 1. april, blev budt velkommen til sin gerning her 
ved skolen.

9. april vajede flaget på halv stang til kl. 12, og efter 2 minutters 
stilhed i klasserne gik flaget til tops.

23. april var eleverne fra I. fm. med deres klasselærer hr. Thygesen 
på besøg i Søllerød kommunes gasværk og vandværk.

25. april besøgte eleverne fra II. fm. gasværket og vandværket i 
Holte under ledelse af deres fysiklærer hr. Thygesen.

5. maj fejredes ved mindetale og flaghejsning, og kl. 12 sluttede un
dervisningen.

13. og li. maj fandt besøget i Svedala sted.
17. maj, Norges nationaldag, mindedes ved flaghejsning.
19. maj cyklede eleverne i 5. a. med deres historielærerinde fru Jør

gensen til Frilandsmuseet i Lyngby.
21. maj var eleverne i I. fm. med deres klasselærer hr. Thygesen 

på cykeltur til Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm
6. og 17. juni mindedes skolen Sveriges og Islands nationaldage ved 

flaghejsning.
18. og 19. juni holdtes årsprøve for grundskolen og den eksamens

fri mellemskole. Begge dage begyndte med fælles morgensang og hejs
ning af flaget.

Som sædvanlig havde skolen den glæde, at et stort antal forældre 
overværede såvel årsprøven som den smukke dimissionsfest i den 
pyntede gymnastiksal, hvor inspektøren talte til de elever, som slut
tede skolegangen. Han fremhævede bl. a. det værdifulde, som ikke 
står på timeplanen, men som enhver god lærer søger at fremelske hos 
sine elever. Det er ærlighed, retsind, trofasthed, hjælpsomhed, god
hed, viljestyrke, mod, arbejdsglæde, ordenssans, præcission og meget 
mere — alt det, som tilsammen skaber den helstøbte karakter.

Efter at have omtalt ungdomstidens og kammeratskabets glæder og 
fristelser, dvælede han ved ordet frihed, som så ofte er blevet mis
brugt og misforstået både af de unge og af forældre, som har givet 
deres børn fuldkommen frit slag, så de kan te sig, som de vil, og op
føre sig, som de lyster. Men frihed er ikke det samme som løsslup
penhed. Nej, frihed er retten til at holde sig selv i ave i stedet for 
at blive avet med magt af andre. Sådan har en fransk statsmand en
gang defineret ordet frihed, og den definition gælder såvel for den 
unges frihed som for et folks frihed.

Inspektøren ønskede de unge til lykke med de opnåede eksamener, 
men understregede, at eksamensbeviserne ikke giver udtryk for deres 
menneskelige karakter, deres menneskeværd.

Til dem, der forlod skolen uden eksamensbevis, sagde han, at de 
ikke af den grund skulle have mindreværdsfølelse, og gennem et eks
empel viste han, at samfundet også har brug for dem, hvis de er af 
den rette støbning og sætter al deres vilje og energi ind på at fylde 
den plads, hvor de kommer til at virke.

Derefter uddeltes eksamensbeviserne, og nedennævnte elever fik til
delt bogpræmier for flid og god opførsel — skænket af Søllerød kom
mune og en anonym giver:

Bent von Benzon, II. fm.
Inger Pedersen, II. fm.
Anni Kristensen, IV. ema.
Kirsten Bergqvist, IV. emb.
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Inger Margrethe Munk Nielsen, IV. emb.
Kirsten Andersen, realklassen.
Tove Eriksen, realklassen.
Annelise Brühl Hansen, realklassen.
Minna Jørgensen, realklassen.
Anne-Margrethe Rydam, realklassen.

Den 19. juni var udstillingerne åbne fra kl. 19 til 21, og der var 
usædvanlig mange besøgende. Først samledes man i gymnastiksalen, 
hvor inspektøren bød velkommen, og derefter underholdt skolekoret 
og orkestret, hvorefter man gik til udstillingerne.

Den 20. juni kl. 20 holdt skolen sin traditionelle afslutningsfest for 
de udskrevne elever og deres forældre eller værger, der var mødt i et 
antal af ca. 100.

Efter forevisning af en farvefilm fra Rhinegnene var der fælles 
kaffebord, hvor flere forældre og en af realisterne udtalte deres tak 
til skolen. Derefter fulgte fornøjelig underholdning af forskellig art.

Skoleinspektøren sluttede med en tale, hvori han henvendte sig 
både til de unge og deres forældre. De udgåede elever sang derefter 
afskedssangen til skolen, og dermed var det festlige samvær forbi.

21. og 22. juni var realisterne på cykeltur til Sommerlejren under 
ledelse af hr. og fru Holm.

23. juni sluttede skoleåret med fællessang.
23. juli drager eleverne fra IV. ema. på en fjorten dages tur til 

Rhinegnene under ledelse af hr. og fru Selbo. En del af pengene til 
turen har eleverne sammensparet og indbetalt i årets løb, og resten 
er indtjent ved bærplukning eller andet arbejde i begyndelsen af som
merferien.

18



Dimittender 1953.

Realeksamen:
Abel, Inger, Nærum.
Andersen, Denis, Skodsborg. 
Andersen, Kirsten, Trørød. 
Bregninge, John, Søllerød. 
Eriksen, Tove, Øverød. 
Frederiksen, Kirsten, GI. Holte. 
Hansen, Annelise, Nærum. 
Hansen, Kurt, Skodsborg. 
Hansen, Niels, Nærum.
Jørgensen, Minna, Skodsborg. 
Klausen-Møller, Mette, Nærum. 
Mortensen, Erik, Vedbæk. 
Petersen, Grete, Holte.
Rydam, Anne-Margrethe, Øverød. 
Sørensen, Hanne, Øverød.

3 bestod med mg+
5 „ „ mg
5 „ „ mg^
2 „ „ g+

Mellemskoleeksamen:
A-kL:
Andersen, Henning, Skodsborg. 
Bergen, Alice, GI. Holte.
Hansen, Mogens, Skodsborg. 
Housted, Jane, Holte.
Jensen, Anne Lise, Trørød. 
Jensen, Gunhild, Nyvang. 
Jensen, Kurt, GI. Holte.
Jensen, Ulla Widal, Nærum. 
Kristensen, Anni, Nærum. 
Nielsen, Kirsten, GI. Holte. 
Nielsen, Klaus Perch, Trørød. 
Olsen, Evelyn, GI. Holte. 
Ottosen, Bent, Trørød. 
Pettersson, Laila, Nærum. 
Poulsen, Edith Opstrup, Nærum. 
Sondrup, Ulla, Nærum.
Wagner, Amy, Nærum.

1 bestod med ug-^-
2 „ „ mg+
9 „ ,, mg
3 „ „ mg^-
2 „ „ g+
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B-kl.:
Bergqvist, Kirsten, Gl. Holte.
Christensen, Carli, Øverød.
Fridorf, Leif, Skodsborg.
Jensen, Grethe, Nærum.
Jensen, Ingrid, Nærum.
Larsen, Bent, Øverød.
Nielsen, Ib, Øverød.
Nielsen, Inger Margrethe, Skodsborg.
Post, Lilian, Søllerød.
Rønnow, Eiler, Vedbæk.
Selbo, Marianne, Trørød.
Simonsen, Flemming, Skodsborg.
Subcleff, Grethe, Skodsborg.

1 bestod med ug+-
3 „ „ mg+
4 „ » nig
4 „ „ mg-^
1 „g
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