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HUSUM SKOLE

MEDDELELSER FOR 1960-61
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen tirsdag d. 20. og onsdag d. 21. juni indbydes 
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Skoleefterretninger.

Skolens weekendhytte, Klokkekildehuset, ved Buresø har i foråret og som
meren været i stadig brug. Skiftende lejrskoler og weekendhold har her nydt de 
smukke omgivelser og hentet nyttig lærdom på fornøjelig vis.

I sommer måtte husets vandinstallation tilsluttes det lokale nyoprettede vand
værk, da vor egen brønd gang på gang svigtede. Af andre forbedringer kan nævnes 
et nyt hegn. Disse arbejder tynger naturligvis hårdt på økonomien. Men med de op
muntrende erfaringer vi har om forældrenes interesse for hytten, tvivler vi ikke om, 
at vi vil møde forståelse og offervilje, hvis det i den kommende tid bliver nødvendigt 
at bede om en håndsrækning.

Skolebiblioteket og læsestuen. Der modtages stadig nye bøger, så der til 
brug for undervisningen og udlån findes en god samling af såvel håndbøger som 
bøger af mere underholdende art. Forældrenes opmærksomhed henledes på betyd
ningen af, at børn tidlig omgås bøger. Foruden den direkte hjælp i modersmålet: 
bedre læsning, større ordforråd og lettere ved at skrive stil, høstes der en mængde 
gode oplysninger og fås mange fornøjelige timer.

Der er udlån fire ugentlige timer for børnene fra 4. klasse umiddelbart efter 
skoletid.

I vinterhalvåret er læsestuen åben 3 gange 2 timer ugentlig, også lige efter skole
tid, og her er lejlighed til at foretage lektie- og opgavearbejde. Skolebibliotekaren 
giver hjælp, hvis man ønsker det. Desuden har eleverne lov til at benytte samtlige 
bøger, og en del blade er fremlagt til afbenyttelse.

Skolenævnet. Skolenævnet har i det forløbne år været en god støtte for skolen 
og er med energi og forståelse gået ind for de sager, der har ligget for.

Fritidsklubberne. Der har været arbejdet støt og roligt i fritidsklubberne. Der 
har været 13 klubber med 12 ledere og ca. 250 børn som deltagere. Klubberne har 
haft store, uforudsete udgifter til lønregulering og efterbetaling, men sidste års over
skud på ca. 500 kr. vil rimeligvis kunne klare situationen.

Forældre= og lærerkredsen afholdt generalforsamling den 9. november 1960. 
Den 24. november holdtes et meget interessant møde med overlæge Henrik Hoff
meyer som taler og endelig den 13. december Luciafest med oplæsning af Palle Huld 
og Lucia-optog arrangeret af frk. Mona Andersen.
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Zoologisk have. I strålende sol besøgte eleverne i 2.-5. klasserne mandag den 
12. september Zoologisk have.

30 års jubilæum. Skolen havde 30 års jubilæum den 30. august 1960. Det blev 
fejret med olympiadefest for børnene den 20. september, ved hvilken lejlighed både 
lærere og børn var i ilden i drabelige sportskampe.

Forældreuge. Torsdag den 3. og fredag den 4. november havde skolen for- 
ældredage med jævnt godt besøg og med særdeles godt besøg til aftensammenkom
sten, hvor overlærer fru G. Ellegård Hansen, viceskoleinspektør E. Johansen og 
overlæge Gimsing talte.

Bloddonorer. En stor del af skolens forskellige medarbejdere har fungeret som 
bloddonorer. Seruminstituttet sendte personale ud på skolen, hvor også kolleger fra 
naboskolerne fik lejlighed til at afgive blod, — en foranstaltning, som sikkert vil blive 
gentaget de følgende år.

Skolens kor medvirkede ved børnegudstjenesterne i Husum kirke i december 
måned, ligesom det sang i „Husum Bio“ ved Kolonihaveforbundets julefest for sog
nets ældre medborgere. Kolonihaveforbundet betænkte ved denne lejlighed skolen 
med et beløb på 100 kr. til en elev, som på grund af kammeratlig opførsel havde gjort 
sig fortjent til denne påskønnelse.

Beløbet blev i år givet til Svend Erik Rothberg, real a.

Norden. Skolen har som sædvanlig haft besøg af en svensk og en norsk rejse- 
lektor fra foreningen Norden, folkeskolelærer Georg Nordstedt, Malmø, og cand. 
philol. Borghild Harmer, København.

Sparemærkesalget har udgjort 4500 kr.

Kolonier og feriepladser. Følgende lærere har været på feriekoloni med børn 
fra skolen: hr. Birkeland, hr. Bent Jensen, hr. Brun Larsen, hr. Kn. Jørgensen, hr. 
E. Kaas, hr. H. Mortensen og hr. E. Pedersen.

Der blev udstedt 156 billetter til frirejse til elever.

Musikundervisning. Musikpædagog hr. Even Meyer og koncertsangerinde fru 
Alice Clausen underviser i klaver, violin, blokfløjte og sang. Interesserede hjem be
des henvende sig til kommunelærerinde frk. Mona Andersen.
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Praktiske oplysninger.

Skolens kontor. Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13 og desuden 
onsdag kl. 1730-1830. Skolens telefon er Bella 768.

Meddelelse om elevers fraværelse bedes afgivet skriftligt. Telefonisk henven
delse bedes indskrænket til nødvendige aftaler og kim i kontortiden kl. 12-13. Læ
rerværelset har ingen tjenestetelefon, og lærerne kan ikke tilkaldes gennem konto
rets telefon. I de fleste tilfælde vil et par ord på en seddel være sikrere og mindre 
tidsspildende end forsøg på at få en telefonsamtale.

Forsømmelser og fritagelser. Forældrene bedes straks sende meddelelse fil 
skolen, hvis børnene må forsømme på grund af sygdom. Bortset fra visse epidemi
ske sygdomme forlanges der kun lægeattest, når skolen anmoder om det. Hvis ‘et 
barn i løbet af en måned forsømmer mere end én gang på grund af sygdom, kan sko
len kræve sygemelding med lægepåtegning.

Ønskes et barn fritaget for skolen i anden anledning end sygdom, må der forud 
indhentes tilladelse hos inspektøren eller barnets klasselærer.

Til fritagelse for gymnastik og gymnastikbad kræves i almindelighed lægeattest. 
Gymnastikbadet er obligatorisk fra 4. klasse og opefter.

Som regel må eleverne ikke blive oppe i frikvartererne; men i tilfælde af syg
dom kan der dog gives tilladelse til, at en elev opholder sig i gangen uden for konto
ret, hvis en skriftlig anmodning fra hjemmet medbringes.

Telefonisk henvendelse til kontoret bedes indskrænket til nødvendige aftaler og 
kan kun forventes besvaret i kontortiden. Lærerværelset har ingen tjenestetelefon, 
og lærerne kan ikke tilkaldes gennem kontorets telefon.

Meddelelsesbogen. Meddelelsesbogen (karakterbogen) tilhører skolen og ud
leveres ikke ved barnets udskrivning af skolen. Den bør betragtes som et naturligt 
meddelelsesmiddel fra skole til hjem.

Glemte sager. Da det ofte er meget svært at finde ejermændene til glemte sa
ger, ville det være praktisk, om alt overtøj (også huer, vanter og tørklæder) var 
mærket med navn. Værdisager som armbåndsure, fyldepenne, smykker o. s. v. bør 
børnene ikke medtage på skolen, og denne kan ikke påtage sig noget ansvar for så
danne ting og ikke erstatte dem, hvis de bliver borte.

Glemte værdisager opbevares på kontoret og kan afhentes der. Andre glemte 
ting lægges i „glemmekassen", hvortil der er adgang hver skoledag i 12-frikvarterét.
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Skolens bøger. Der skal lægges smudsbind, som skal vedligeholdes i årets løb, 
om alle de af skolen udleverede bøger, og de må være forsynet med barnets navn og 
klasse samt skoleårets årstal.

Hvis en bog ødelægges eller kastes bort, kan skolen kræve erstatning.

Cykletilladelse. Elever, der bor på nedennævnte adresser har ikke tilladelse 
til at køre på cykel til skole.

Elever i 4 fm-4 em og real er undtaget herfra.
Alstedvej, Bjergstedvej, Bjernedevej 17-41 og 16-46, Boeslundevej nord for 

Bjernedevej, Bryggerensvej, Eskildstrupvej, Frederikssundsvej 249-325 og 230- 
318, Førslevvej, Gadstrupvej, Gerlevvej, Gislingevej, Glumsøvej, Grevingevej, 
Gyrstingevej, Hellestedvej, Herfølgevej, Humlevænget, Husumvej fra 37 og 52 til 
Fr.sundsvej, Højstrupvej fra 102 og 125 til Korsagerallé, Karlslundevej, Kildebrøn- 
devej, Korsagerallé, Kyringevej, Merløsevej, Norddrupvej, Skensvedvej, Smørum- 
vej, Snertingevej, Solrødvej nord for Bjernedevej, Sonnerupvej fra Veksøvej til 
Fr.sundsvej, Stenlillevej, Stenmaglevej, Stenløsevej til Bjernedevej, Sørupvej, Tjæ
rebyvej, Tersløsevej, Tryggevældevej 113 og 118 til Kildebrøndevej, Tåstrupvej, 
Uggerløsevej, Vallekildevej, Veksøvej fra 20 og 21 til Stenløsevej, Ågerupvej syd 
for Islevhusvej.

NB. Ovennævnte gadefortegnelse er ikke lig skolens distrikt.
Cyklerne skal trækkes på skolens område og må kun henstilles i stativerne i 

cykelkælderen.
De børn, der har tilladelse til at cykle, må møde så tidligt, at cyklerne kan være 

på plads og børnene oppe i gården, før klokken ringer.
Overholder et barn ikke reglerne for cyklingen til skolen, kan tilladelsen træk

kes tilbage, midlertidigt eller for bestandig.
Skolen har intet ansvar for børnenes cykler, og tyveri af dem må meldes til 

politiet.

Elevantallet var den 31. december 1960: 1268 i 48 klasser.

Skolelægen træffes mandag kl. Il30—12 og fredag kl. 10-1030.

Sundhedsplejersken træffes hver skoledag.

Tobaksrygning. Der gøres opmærksom på, at det er forbudt at medbringe 
tobak i skolen. Da børnene er underkastet skolens regler på vejen til og fra skole, 
betyder det, at det også er forbudt at ryge på skolevejen, og skolen henstiller venligst 
til forældrene at være behjælpelig med, at dette gennemføres.
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Skoleårets afslutning.

Årsprøven. Den skriftlige del af prøven foregår den 8. og 9. juni. Besøgsdage 
afholdes den 20. og 21. juni efter omstående skema. Forældrene indbydes venligst. 
Der er frikvarter fra 850—9, fra 95°-10 og fra 1030—1 110.

Eksamen i realklassen og 4 Ml. fremkommer der meddelelse om på anden måde.

Udstilling. Elevernes arbejder i tegning og sløjd er fremlagt i drengenes gym
nastiksal, og håndarbejde i pigernes gymnastiksal. Her kan besøg aflægges besøgs
dagene kl. 9-13 og tillige tirsdag den 20. juni kl. 18-1930.

Onsdag den 21. juni kl. 1930 uddeles eksamensbeviser og flidspræmier i sko
lens hal. Der er sang af skolens elever. Forældrene er velkomne, men små børn 
bedes ikke medtaget.

Omflytning. Torsdag den 22. juni er omflytningsdag. Formiddagsklasserne 
møder kl. 8, eftermiddagsklasserne kl. 9.

Det nye skoleår begynder mandag den 14. august. De nyindskrevne børn til 
1. klasse møder dog først mandag den 21. august.
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Beretning fra skolenævnet.

Skolenævnet har i det forløbne skoleår holdt en række møder og behandlet for
skellige sager, navnlig vedrørende forsømmende og forsømte børn.

Samtlige sager er bragt til afslutning ved påtale, så indskriden fra skolenævnets 
side har været overflødig.

På skolenævnets vegne vil jeg bringe skolen en tak for godt samarbejde.

Allan Ree, 
formand.

Skolenævnet består af følgende medlemmer :

Husmoder fru Erna Søderholm, Korsager allé 9.
Husmoder fru Anny Jensen, Uggerløsevej 10.
Glarmester Hugo Madsen, Gislingevej 23.
Murermester K. V. Nerland, Haabets allé 33.
Overbetjent Allan Ree, Sørupvej 6.
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Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Drenge- og blandede klasser. Lærer. Gæstelærer.
III A (nr. 18) kl. 8 dansk ........... ... hr. P. Eriksen fru K. Hauge
III u (nr. 29) kl. 8 fysik ............. - E. Pedersen hr. Lemm.-Christensen
7 B (nr. 28) kl. 8- 9

- 9-10
dansk ...........
regning .........

- Th. Birkelund
- O. Frejslev

- Knud Jørgensen 
- E. Kaas

6 B (nr. 23)
(nr. 22)

kl. 8- 9
- 9-10

naturhistorie . 
historie ........

- E. Brun Larsen
- F. Bendixen

fru Ada Andersen 
frk. E. Lindberg

3 F (nr. 13) kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

dansk ...........
regning .........
engelsk ........

- Vilh. Nielsen
- Th. Birkeland
- H. Mortensen

fru M. Nielsen
hr. C. J. Larsen
frk. Gerda Christensen

7 A (nr. 1) kl. 9-10 
- 10-11 
- 11-12

geografi ......... 
dansk ...........  
regning ........

... frk. Kirsten Groth

... hr. O. Frejslev

... fru Lisbeth Mortensen

hr. E Schmelling 
frk. G. Gormsen 
hr. C. J. Larse^i

■6 A (nr. 43) kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

dansk ...........
regning .........
geografi .........

£hr. P. Nørager Hansen 

- C. J. Larsen

} fru K. Jonassen 

frk. Kirsten Gr^th
6 Au (nr. 16) kl. 9-10 dansk ........... - H. Mortensen - Gerda Christensen
5 B (nr. 15) kl. 10-11

- 11-12
regning .........
geografi .........

। fru H. Wedervang
hr. E. Kaas
frk. R. Juul Henningsen

4 B (nr. 24) kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

dansk ...........
regning .........
geografi .........

... hr. Aa. Kvist

... viceinsp. E. Johansen

... hr. Vilh. Nielsen

frk. H. Andresén
- Mona Andersen
- R. Juul Heijningsen

3 A (nr. 7) kl. 8- 9
- 9-10

dansk ...........
regning .........

- F. Bendixen
- Vilh. Nielsen

3 B (nr. 33) kl. 10-11
- 11-12

dansk ...........
regning .........

... fru M. Nielsen

... frk. K. Bentzen
3 C (nr. 19) kl. 10-11

- 11-12
dansk ...........
regning .........

... hr. E. Brun Larsen

... frk. E. Lindberg
2 A (nr. 42) kl. 10-11

- 11-12
regning ........
dansk ...........

... hr. Bent Jensen
- Lemm.-Christensen

1 B (nr. 5) kl. 8- 9
- 9-10

dansk ...........
regning .........

- E. Kaas
- Aa. Kvist
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Lærer.
u (nr. 41) kl. 8- 9 regning ...... ...... viceinsp. E. Johansen

9-10 dansk .............. fru Lisbeth Mortensen
v (nr. 42) kl. 8—9 dansk ........ ...... frk. Mona Andersen

9-10 regning ...... ...... hr. E. Brun Larsen

Gæstelærer.

Pigeklasser.
111 a (nr. 9) kl. 8 dansk ............ .. fru I. Brønderslev hr. E. R. Mikkelsen
7 b (nr. 44) kl. 10-11

- 11-12
regning ..........
geografi ..........

.. frk. Rigmor Jakobsen 
... hr. J. Jensen

- P. Nørager Hansen
- H. Mortensen

6 b (nr. 14)

(nr. 23)

kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

dansk ............
regning ..........
naturhistorie ..

... fru E. Nørager Hansen 
.. viceinsp. frk. E. Bach 
.. fru Ada Andersen

- 0. Frejslev 
fru H. Wedervang 
frk. Mona Andersen

4 f (nr. 11) kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

dansk ............
regning ..........
tysk ...............

.. frk. R. Pålsson

.. fru E. Larsen
- Lisbeth Mortensen

hr. H. Mortensen 
fru Aase Jensen 
hr. E. Schmelling

7 a (nr. 34) kl. 9-10 
- 10-11 
- 11-12

regning .......... 
dansk ............  
geografi ..........

.. frk. E. Fischer

j-fru F. Brun Larsen
- K. Sørensen

- E. Schmelling
6 a (nr. 26) kl. 9-10 

- 10-11 
- 11-12

regning .......... 
dansk ............  
geografi ..........

- M. Nielsen

- Aase Jensen

- Bent Jensen 
fru K.Jonassen 
frk. Kirsten Groth

5 a (nr. 17) kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

geografi ..........
dansk ............. 
regning ..........

.. frk. E. Lmdberg 1
T , , ( - Agnes Nielsen- Rigmor Jakobsen )

.. fru G. Ellegaard Hansen - R. Pålsson
4 a (nr. 12) kl. 8- 9

- 9-10
- 10-11

regning .......... 
dansk ............  
geografi ..........

- H. Wedervang
| - E. Nørager Hansen

jfrk. K. Bentzen

- F. Bendixen
4 b (nr. 20) kl. 8- 9

- 9-10
- 10-11

dansk .............
regning ..........
historie ..........

.. frk. Kirsten Groth 
- R. Pålsson

.. hr. Th. Birkeland

j fru G. Ellegaard Hansen 

frk. H. Andresen
3 a (nr. 10) kl. 8- 9

- 9-10
regning ..........
dansk .............

.. frk. E. Fischer
- H. Andresen

2 b (nr. 5) kl. 10-11
- 11-12

dansk .............
regning ..........

- K. Bentzen
-G. Gormsen

1 a (nr. 4) kl. 8- 9
- 9-10

dansk .............
regning ..........

.. fru E. Larsen

.. frk. G. Gormsen
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Drenge- og blandede klasser. Lærer. Gæstelærer.
III A (nr. 18) kl. 8 regning .... P. Nørager Hansen frk. Rigmor Jakobsen
III u (nr. 17) kl. 8 dansk ....... ....... Bent Jensen fru K. Hauge
7 B (nr. 28) kl. 8- 9

- 9-10
engelsk ....
geografi ....

....... Aa. Kvist
O. Brønderslev

frk. Kirsten Groth 
hr. J. Jensen

6 B (nr. 22) kl. 10-11
- 11-12

dansk .......
engelsk ....

....... 1

....... i - Knud Jørgensen
- Th. Birkeland

frk. Gerda Christensen
7 A2 (nr. 1) kl. 9-10

- 10-11
- 11-12

historie ....
dansk .......  
geografi ....

....... j _
E. Kaas

0. Brønderslev

} fru F. Brun Larsen

- Aase Jensen
6 Au (nr. 16)

5 A (nr. 32)

kl. 9-10 
- 10-11 

kl. 8- 9 
- 9-10
- 10-11

geografi .... 
regning .... 
dansk .......  
geografi .... 
regning .....

....... - E. Schmelling

....... fru E. Larsen

frk. Gerda Christensen

....... hr. E. Kaas

frk. Kirsten Groth 
fru K. Jonassen 

| - Lisbeth Mortensen 

- H. Andresen
5 B (nr. 15) kl. 9-10 dansk ........ ....... E. Pedersen fru E. Nørager Hansen
5 C (nr. 19) kl. 8- 9

- 9-10
- 10-11

dansk .......  
geografi .... 
regning .....

....... fru
E. Schmelling
I. Brønderslev 
Aase Jensen

|frk. Mona Andersen

fru Lisbeth Mortensen
4 A (nr. 30) kl. 8- 9

- 9-10
- 10-11

dansk ........
regning .....
geografi .....

....... hr. J. Jensen

E. R. Mikkelsen

- M. Nielsen 
hr. Aa. Kvist 
frk. R. Juul Henningsen

4 u (nr. 34) kl. 8- 9
- 9-10
- 10-11

dansk ........  
regning .....  
geografi ......

....... frk.

....... hr.
...... frk.

Agnes Nielsen 
H. Mortensen 
K. Bentzen

jhr. F. Bendixen

frk. Mona Andersen
2 B (nr. 41) kl. 10-11

- 11-12
dansk ........
regning ......

...... hr. K. Sørensen
E. R. Mikkelsen

1 A (nr. 3) kl. 8- 9
- 9-10

dansk ........
regning ......

...... C. J. Larsen
Th. Birkeland

Pigeklasser.
III a (nr. 23) kl. 8 naturhistorie . ... fru Ada Andersen hr. E. Brun Larsen
7 b (nr. 44) kl. 8- 9

- 9-10
dansk ...........
engelsk .........

... frk. R. Pålsson

... hr. P. Eriksen
- Th. Birkeland 

frk. Agnes Nielsen
6 b (nr. 14) kl. 10-11 engelsk ......... ... frk. Agnes Nielsen hr. A. Kvist
3 f (nr. 2) kl. 9-10

- 10-11
- 11-12

regning ......... 
dansk ...........  
historie .........

- H. Andresen 
jfru I. Brønderslev

| - Vilh. Nielsen

- E. Kaas
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Lærer. Gæstelærer.
7 a2

5 b

3 b

2 a

2 c

1 b

(nr. 26)

(nr. 24)

(nr. 8)

(nr. 3)

(nr. 4)

(nr. 6)

kl. 9-10 dansk ................ I „ 1„ rfru AI. Nielsen ?hr. O. Frejslev- 10-11 geografi ............. ) J
- 11-12 regning .............. frk. G. Gormsen frk. E. Lindberg

kl. 8- 9 geografi ............. fru K. Jonassen fru H. Wedervang
9-10 regning .............  viceinsp. frk. E. Bach. hr. C. J. Larsen

- 10-11 dansk ................ frk. G. Gormsen - E. Pedersen
kl. 8- 9 regning ............. fru E. Nørager Hansen

9-10 dansk ............... - H. Wedervang
kl. 10-11 dansk ............... 1 , _ __ . ?frk. E. Fischer- 11-12 regning .............1
kl. 10-11 dansk ................... - E. Lindberg
- 11—12 regning ............... fru E. Larsen

kl. 8-9 dansk .................. - G. Ellegaard Hansen
9-10 regning ............... frk. R. Pålsson

Husum skole, april 1961.

Irene Clausen.
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