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Den 3.oktober 1952 døde Birte Gustavsen fra l.a efter den 
frygtelige påkørsel uden for skolen på skolernes idrætsdag. 
Lille Birte var ikke sa kendt på skolen,da hun kun havde gået 
her fra sommerferien.Alligevel gjorde ulykken og hendes død 
et stærkt indtryk på os alle.
3n lille sød og kær pige er gået bort,og vi tænker på hendes 
kære,der har haft den store sorg,og vi ærer hendes minde 
iblandt os.

Den 24,juni 1953 gik en anden af vore gode kammerater bort i 
døden,Kai Corneliussen fra J.a.
Kai var kendt og afholdt af os alle som en flink og god dreng, 
der havde de bedste betingelser for at få noget ud af sin 
skolegang,som han var så glad for.
Et langt og smerteligt sygeleje tog hans unge liv,og vi deler 
også hans kæres store sorg og savn,og vi ærer hans minde iblandt 
os.
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NAVNE OG ADRESSER

I, Skolekommissionen:

Hr.provst H.Vedel,formand,præstegården.FA 115«
Hr.arbmd,H.A.Haagensen,Lillevangsvej 2.
Fru Brochorst Olsen,Hovedgaden 28,FA 127.
Hr,handelsgtn.P.Raagaard,Bregnerødvej. FA 2o9y.
Fru gdr.Rasmussen,Stavnsholt.FA 68x

II. lærerne:
Frk.K,Bj ørn,Høvelteve j,Bregnerød,pr.Birkerød.
Hr.E.Brisson,Frederiksborgvej 2 B.
Hr.J.Dam,LiIlevangsvej
Hr,B.Delager,Toftegårdsve j
Fru I.Sylvest Jacobsen,Skolevængetsalle 1.
Hr.overlærer A.Nielsen,kommuneskolen.
Hr.overlærer E.J.Ougaard, do
Fru M.Schonnings,Bregnerød,pr.Farum.
Fru K.Volsing,Villa EGCA,Frederiksborgvej.

III.Skolen:
Skoleinspektør J.P.Juhler,kommuneskolen. 
Kontortid på skolen mandag,tirsdag,onsdag og 
torsdag kl.12-13.
Fredag kl.18-19.FA 432 og uden for kontortid 427 
Skolebetjent Jørgensen,kommuneskolen.FA 32.
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Lokaleforhold;
For tiden undervises der på grund af plads

mangel tre forskellige steder i byen:Kommuneskolen med 8 klas
ser,den gamle forskole ved skolevængetsalle med 2 klasser og 
Teknisk skole på Hovedgaden med 2 klasser.

Nyordninger:
I det forløbne år er der indført den ordning, 

at elever fra kommuneskolen kan optages i Farum mellem-og 
realskole efter indstilling af kommuneskolens lærere. 
Det bemærkes,at forældrene selv må bede skolen om en sådan 
indstilling af eleven.Al henvendelse herom sker på kommune
skolens kontor.

I juni måned indførtes svømmeundervisning for kommunens 
skolesøgende børn på FURESØBAD.

For første gang udleveredes gratis ferierejsebilletter til 
skolens elever.

LIDT STATISTIK :

Elevtallet pr.1.8.53 er 296 inmeldte mod 222 sidstw år. 
Deraf er 15o drenge og 146 piger,fordelt på 12 klasser,imod 
lo sidste år,med 4 lærerinder og 6 lærere.Foruden normal
klasserne findes der 8 såkaldte læsehold ,hvis elever får 
ekstra hjælp i dansk og regning og ellers følger deres klas
ses øvrige undervisning.
Klassekvotienten er 24,67 imod 22,2o sidste år.
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Til eksamensmellemskolen sendtes 4 piger og 2 drenge

Skoletandplejen:
Fru tandlæge Westergaard,Farum,har givet 2o6 elever 789 behdl.
Hr«Tandlæge Isbrand,Birkerød, " "_____ 34 "____ 13o 11
Tilsammen har 24o elever fået 919 behandlinger.
(Sidste år fik 178 elever 822 behandlinger.)

Skolelægen:

Dr.Burrau,Hillerød,har undersøgt alle skolens elever,lige
som de alle er blevet gennemlyst på den ambulante station 
på skolen.

Sundhedspiejerske,frk.I.Røssell,Farum,har besøgt skolen 
flere gange i årets løb.

Forsømmelser:
1931-1952_____________ 1952-1953.

På grund af sygdom : 1639 dage 2614 dage
Af lovlige grunde : 295 do 314 do
Af ulovlige grunde : 148 do 2oo do
Ialt :
Pr.elev

2o82 dage 3128 dage
lo,42 dage 12,51 dage

Forsømmelsestallene 
nem dette opfordres 
melserne væsentligt

er alt for store,hvorfor hjemmene gen
til at hjælpe skolen med at få forsøm- 
ned til næste år.
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Skolesparekassen ved hr.Overlærer E.Ougaard:
92 elever har indsat I600 kr.i sparekassen på skolen.,en 
stigning på ca.4oo,oo kr.

Svømmeundervisningen på FURESøBAD ved svømmelærerinde
H.Porsild.

169 elever har fået udleveret kort til FURESØBAD.
Bølgende elever fra kommuneskolen har taget svømmeprøver;

Ben danske skoles svømmeprøve- i Jørgen Knudséh,7.klasse* 
11 ” " trisvømmerprøvé :Bjarne Thaulow,7. ”
" 11 " livredderprøve :Svend Andersen,8. "

Ole K. Sørensen,8. "
Desuden har lo af skolens elever taget 2oo m - mærket og 
30-55 elever har lært at svømme.

Feriebilletter:
65 af skolens elever har fået udleveret gratis ferierejse
billetter.
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September;
Torsdag den 25. uddeltes 56 cyklistprøve-emblemer 

ved hr.politiassistent Kjær,Farum.

Tirsdag den 5o.afholdtes kommunens skoleidrætsdag for de to 
skoler på stadion ved kommuneskolen.Hr.gymnastikinspektør 
Lindberg,Jonstrup,talte efter den fælles morgensang og flag- 
hejsning og åbnede stævnet.

Oktober;
Onsdag den 1. tog 56 elever og tre lærere til amtets 

idrætsstævne i Hillerød.
Vore drenge vandt en fodboldkamp og blev nr.l i to fri- 
idræts dyster.Pigerne klarede en pæn nr.2-plads i fri-idræt.

November;
Fredag den 14. undesøgte tuberkulosestationen 96 

elever på skolen.Der blev ikke fundet tegn til behandlings- 
krævende tuberkulose hos nogen.

Onsdag den 19.kl.l9»3o holdtes forældremøde i gymnastiksalen, 
lærerinde fru K,Volsingwhavde en time med 5<klassQS elever i 
engelsk efter naturmetoden.Der var stor begejstring for den 
interessante "time".
Hr.sognerådsformand Jespersen forelagde kommunens nye aftale 
med realdkolen om optagelsen til mellemskolen.
Til slut samledes mange forældre med de respektive lærere i 
klasseværelserne.
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December:
Lørdag den 13.afholdtes Lucia-fest på skolen.

Seks Lucia-piger gik i første time rundt i alle klasserne og 
sang,medens fem drenge delte småkager ud til alle børnene. 
De ældste klassers forældre havde bagt og venligt skænket 
kagerne,og det siger skolen dem her tak for»Forhåbentlig 
kan en sådan lille,men usigelig skøn fest blive en årlig 
tilbagevendende begivenhed til lige stor glæde for børn som 
for voksne.

Den 22.afholdtes julefest i klasserne og i gymnastisalen. 
En elev læste juleevangeliet,inspektøren talte,og hr.over
lærer Ougaard læste en fortælling for børnene.
Ved festen uddelte hr.Dam nogle forsinkede idrætsmærker: 
6 bronze-,3 sølv- og 1 guldidrætsmærke til drengene.

Marts:
Torsdag den 12.vistes den store kongefilm på skolen 

til fordel for grønlandshjælpen.Der blev et overskud på Kr. 
193,oo.

April:
Mandagene den 13.,2o. og 27. afholdtes forældrefore- 

drag om vore store børn i overgangsalderen af inspektøren.

Ma j;
Tirsdag den 5» højtideligholdtes befrielsesdagen,og sko

len fik fri kl.12.

Juni:
Fredag den 19.afholdtes rejsegilde på den nye skoles 

1.etape med 9 væreIser.Der blev udtalt mange gode ønsker 
for den nye skole.
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Onsdag den 24,begyndte den kommunale svømmeundervisning 
på FURESØBAD.Exm. svømme lær er inde, fru L.Porsild,Holte,ledede 
undervisningen

Skolens årsprøve faldt på dagene 25«,26.og 27.

Mandag den 29.var der afslutningsfest i gymnastiksalen for 
alle eleverne og deres forældre.(Vi benytter lejligheden 
her til at sige til forældrene,at de altid er velkommen til 
at deltage i skolens afslutningsfester.) 
Efter festen i salen samledes de udskrevne elever med 
lærerne og repræsentanter for skolekommissionen til en lille 
forfriskning i skolekøkkenet.

I det forløbne år har glædeligt mange elever,forældre og 
andre interesserede betænkt skolen og dens samlinger med 
gaver,som vi her i årsberetningen endnu engang siger vor 
hjerteligste tak for. 
Af to grunde er vi glade for gaverne,først fordi de er et 
godt tillæg til vore undervisningsmidler,og dernæst fordi 
de vidner om en stor interesse for skolen hos giverne.

Jh.
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Skolens gaveliste:

Lærerinde,fru M.Schonnings:Lava fra Vesuv.
Overlærer A.Nielsen:Lava fra Vesuv,myremalm fra Sønderjyll. 

blyerts fra Grønland,grønlands sten.
Børge Rasmussen:Forstenet pig af cidaris,fluspat fra Grønl. 

fin vandreblok.
Kirsten Larsen:Kæmpe-fyrsvamp,raslesten,konkylie .
Flemming Hansen:2 udstoppede ederfugle+toppet skallesluger.
Lærer J.Dam:2 kattekranier,fuglekranium,"gedebolle" fra Sorø 

sø »vinbjergsnegl.
Ingelise Gustavsen:Stenøkse fra Stavnsholt.
Kurt Møller tRævekævbe,østersskal,fuglekranium,hvepsebo.
Ole A* Jensen:Bandoler til skolens fane.
Birgit Jensen:Rådyrtak.
Nattevagt Jens Olsen,Gydevej:Stenøkse,stendolk,stenflække. 
Mineralogisk museum,København:Mange geologiske stykker, 
Sukkerkogeriet "ODENSE"glas med sukkerpræparater.
Hans Evald Jørgensen:Konksnegl fra Færøerne.
Lillian Larsen,Kirsten Nielsen:Hvirvelsøjle af kat, 
Eva MicheIsan:Rygskjold af blæksprutte,stjernekoral. 
N.N.:Overkæbe af stor savrokke.
Gunner Hansen:Blishøne.
Ålborg-Portland cemantfabrik:Prøvesamling af Genant;.2o stk, 
Conny Nielsen:Kiselsvamp.
Inge Lise Larsen:Lårknogle af hund fundet i mose, 
Lilian Larsen:Flagermus
Maler Chr.Pedersen:Skaderede m.6 æg.
Ole Pedersen:Svinekranium.
Boghdl.K.Rasmussen:2 digterportrætter i ramme.
Nationalmuseet:Typesamling fra stensideren.
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(Gavelisten fortsat)

Greta Sørensen:Pindsvinekranium.
Leo Carlsen,SvendJensen:Låg til vinbjergsnegle.
Lars Lyseil:Forst.søpindsvin.
Bjarne Pedersen:Hestekranium fra Kildesti-mosen.
Kok K.Stevenius5Kastrup-:Indrammet billede af Jerusalems tem

pel.
Frk.Bøgh Nielsen:Ligusterlarve i sprit.
Ellen Larsen:Raslesten fra Møn.
Helge Jørn Nielsen:Gordius akvarikus,29cm.Farum sø.
Poul Jørgensen:4 af sine egne kindtænder, 
Jørgen do :Hundekranium.
Varny Jensen:Ligusterlarve,bornholmsk granit (særlig fint) 
Freddy Pedersen:Belemnit,orthoseratit, 
Lis Petersen:Blyerts fra Grønland.
Carl Åge Nim:Muldvarpekranium:
Ole K.Sørensen:Stort stykke rent feldspat.
Birgit Jensen:Forst.søpindsvin*
Lillian Schmidt:Spættebo fra Ledreborg stotspark.
Alex Hofmann:Hummerkloer.
Korrespondent Ernst Jacobsen,Kastrup:5 kuglelejer til fysik.
Telegrafist S.Grundtvig Hansen,Grønland:Rensdyrkranium m. 

gevir,2 par kamikker (støvler).
Lone Hansen:Dobbeltsten fra Grønland v.indlandsisens rand.
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AF SKOLEKS ORDENSREGLER :

1. På vejen til og fra skole skal eleverne opføre sig,som 
det kræves af dem i skolen.Slagsmål og rygning er så
ledes forbudt på skolevejen.

2. Eleverne må møde renvaskede og med deres skolesager i 
orden.

5. Eleverne skal møde rettidigt i skolen,dog tidligst 
10-15 minutter før ringetid.

4. Skolens ringetider de fem første dage i ugen:
8,8^^,lo10,11°5
Ringetiderne om lørdagen under week-end-ordningen: 
8,s5o,955,lo4°

5. Alle elever skal tilbringe frikvartererne i gården. 
Ingen elev må uden tilladelse forlade skolen.Tilla
delsen kan gives af alle skolens lærere.

6. Vilde og skadelige lege er forbudt i skoletiden.
7. Legetøj og dolke er det ikke tilladt at tage med på 

skolen,ligesom alt spil om penge og handel mellem ele
verne indbyrdes er forbudt.

3. Tændstikker,fyrtøj og al slags tobak må ikke medbringes.
9. Bøger,som udlånes til eleverne af skolen,er hjemmet 

ansvarlige for.Der skal således være rent og helt om
slag om alle bøger.

lo. Såfremt en bog eller andet materiel ødelægges eller 
bortkommer,vil der blive krævet erstatning af hjemmet,

11. Penge eller andre værdigenstande bør så vidt muligt ik
ke medbringes i skolen,(sparepenge naturligvis undtaget) 
Eleverne må ikke have penge liggende i deres overtøj i 
timerne for ikke at friste skoletyvene.

12. ønskes en elev undtagelsesvis fri enkelte timer eller en 
enkelt dag,må hjemmet rette en henvendelse derom til 
klasselæreren.
ønskes længere fritagelse,må henvendelsen ske til in
spektøren. Ved sygdom ud over tre dage må skriftlig 
meddelelse fremsendes.

15« Det er klogt at have bestemte kendemærker påsyet ele
vernes skoletøj.
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Æt lille kig ind i det nye skoleår:

Indskrivning af de nye elever er begyndt,og vi beder 
forældrene om at indmelde børnene,der fylder 7 år inden 
den 1.august 1954,snarest muligt»

Instruktionen af skole-færdselspatruljer er begyndt,så vi 
snart kan få patruljerne at se på gaden"til hjælp og nytte 
for alle skolens elever.Det er politiets folk,der står for 
instruktionen.Hr.overbetjent Lindebro er den ledende instruk
tør.
På dette sted beder vi alle forældre og andre voksne om at 
indprente børnene,at de må og skal lyde ordre fra deres egne 
færdselspatruljer,nar de er på vej til og fra skole,Det vil 
lette instruktørers,læreres og naturligvis patruljernes 
arbejde og ansvar.

En uges lejrskole er under planlæggelse,og hvis den kan 
gennemføresTbliver det 8.klasse,der skal ud en uge i maj 
1954.

Den største og glædeligste begivenhed i det nye år bliver 
uden tvivl indvielsen af den nye skolebygning med de 9 lo= 
kaler.


