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HUSUM SKOLE

MEDDELELSER FOR 1954-55
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsdag d. 16. og fredag d. 17. juni indbydes 
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Skoleefterretninger.

Eksamen. 21 elever tog realeksamen og 61 elever mellemskoleeksamen.

Stipendier. 12 elever i IV em og 10 i realklassen.

Weekendhuset. Skolens weekendhytte, „Klokkekildehuset“, ved Buresø 
havde i sommerhalvåret besøg af: 2 FA under ledelse af hr. og fru Brønderslev, 
III A under ledelse af hr. Mikkelsen og hr. Bendixen, III u under ledelse af fru 
Ada Andersen og fru Hauge, III v under ledelse af hr. Knud Jørgensen og hr. Bent 
Jensen.

Andre klasser har i sommerens løb haft udflugt til hytten, ligesom en del børne
organisationer, bl. a. Husum børnehave og Husumspejdere har nydt ferien i „Klok- 
kekildehuset" og i de naturskønne omgivelser.

Læsestuen har været åben 3 dage om ugen for udlån og fritidsarbejde. Hr. 
Vilh. Nielsen har ført tilsyn og givet vejledning.

Sparemærkesalget har udgjort 8500 kr.
Fester. Den 22. december var der som sædvanlig juletræ for skolens elever, 

og som sædvanlig var mange af forældrene mødt. Den 9. december arrangerede 
forældre- og lærerkredsen i samarbejde med skolenævnet en særdeles vellykket og 
velbesøgt julefest. Skuespilleren Preben Neergaard og koncertsanger Emil Christof
fersen samt skolens kor og orkester medvirkede. Et smukt bidrag til festen var de 
store pigers Lucia-optog. H. C. Andersens 150-års dag blev bl. a. fejret med en 
række optrin fra digterens eventyr under medvirkning af mange af skolens elever. 
Den 7. maj blev der holdt skolebal for de ældste klasser med underholdning af for
fatteren Børge Mikkelsen.

Skolen indledede sine jubilæumsfestligheder med en gymnastikopvisning, som 
fandt sted lørdag den 12. og søndag den 13. marts.

I august 1930 blev Husum skole åbnet, og i marts 1931 fandt den første gym
nastikopvisning sted, og dette gentog sig år efter år, indtil krigen kom og standsede 
dem. Under krigen var det forbudt at opvarme gymnastiksalene. Gymnastikken lå 
stille, og det har taget år at bygge det op, som da blev brudt ned, men børnenes præ
stationer viste os, at det nu er nået. Det var som i „gamle dage", og trofast som 
dengang kom forældrene, da skolen indbød, og det siger vi dem tak for.

Møder. Forældredage blev afholdt den 2. og 3. november med besøg i klas
serne. Ved aftenmødet den 2. november fortalte hr. Lemming-Christensen om ar
bejdet i førsteklasserne. Flere lærere og lærerinder har afholdt velbesøgte klasse
møder.

Den 19. januar afholdtes forældre- og lærerkredsens generalforsamling. Efter 
generalforsamlingen talte skolebiblioteksinspektør Johs. Nielsen om: Betyder det 
noget, hvad vore børn læser.
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Skolen har haft besøg af foreningen Nordens rejselektorer. Fru Olga Appellof 
fra Stockholm læste og fortalte for IV em klasserne og viste farvelysbilleder fra 
Stockholm. Skolebestyrer Midtgård fra Trondheim fortalte og viste farvelysbilleder 
fra Norge for alle Fm-klasserne.

Kolonier og feriepladser. Følgende lærere var på feriekoloni med børn fra 
skolen: hr. Th. Birkeland, hr. Brun Larsen, hr. Vilh. Nielsen, hr. E. Pedersen og 
hr. Fr. Rudloff.

Der udstedtes 269 billetter til frirejse til elever.

Skolebespisningen. I december 1954 deltog 816 elever i skolebespisningen. 
Til 622 elever uddeltes der efter hjemmenes ønske mælk.

Samlingerne. Af Erik Jørgensen, 4 A, har skolen fået et udstoppet desmer- 
dyr.

Personalet.
Den 30. oktober tog Husum skole afsked med skoleinspektør Ludvig Petersen, 

der havde været skolens inspektør siden dens start i 1930. Sygdom satte for tidligt 
grænse for hans gerning.

Den dag afsluttedes en lang, pligtopfyldende og omsorgsfuld embedsgerning; 
men hans noble karakter gjorde, at det embedsmæssige altid trådte i baggrunden for 
hans hjertelige og betænksomme væsen. Mest af alt var dog hans kald som lærer 
og opdrager hans gernings stærkest fremtrædende træk. Dette kald blev han stedse 
tro. Det ofrede han alle sine rige evner og hele sin interesse, og just således blev 
Husum skole hans livs værk. Skolen er ham stor tak skyldig for al den kærlighed, 
han lagde i arbejdet her. Hans sygdom tog desværre en alvorlig vending, og den 
14. april afgik skoleinspektør Ludvig Petersen ved døden.

Skolens weekendhytte
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Fra julefesterne: Skolens Luciapiger.

Den 1. november tiltrådte skoleinspektør frk. Irene Clausen, der indtil da 
havde været lærerinde ved Emdrup skole, sin nye stilling som skoleinspektør ved 
Husum skole og indsattes samme dag i sit embede af skoledirektøren ved en smuk 
højtidelighed i skolens hal.

Et smerteligt tab led Husum skole ved Hans Ellegaard Hansens død den 29. 
december.

Om hans ranke skikkelse og retlinede karakter stod der respekt og agtelse 
hos de store børn, og hans venlige hjælpsomhed vandt de små børns hengivenhed. 
Ikke mindst hans kolleger vil i ham mindes et ualmindelig fint menneske.

Med skoleårets udgang har viceinspektrice frk. Arnbech-Jensen afsluttet sin 
virksomhed i skolens tjeneste.

For Husum skole, hvis viceinspektrice frk. Arnbech-Jensen har været gennem 
alle årene, vil hendes afgang være et tab, det ikke bliver let at erstatte. Samvittig
hedsfuldt og dygtigt, myndigt og venligt har frk. Arnbech-Jensen røgtet sin gerning. 
Hendes arbejde har været præget af pligttroskab over for kaldet og kærlighed til 
eleverne.

Som leder af undervisningen i håndarbejde nåede frk. Arnbech-Jensen det 
fremragende. Herom vidnede år efter år den smukke udstilling af elevarbejder ved 
årsafslutningen.

Skolen bringer frk. Arnbech-Jensen en varm tak for alt, hvad hun har givet 
den af tid og kræfter, også ud over det egentlige skolearbejde.

Vi, frk. Arnbech-Jensens kolleger, lærte i hende et fint og rettænkende men
neske at kende og takker for hendes store hjælpsomhed og venlighed.

5



Praktiske oplysninger. Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—^13 
og desuden onsdag kl. 18—19. Skolens telefon er Bella 768.

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

Elevtallet var den 31. december 1954: 1648 i 54 klasser.

Tandklinikken er åben hver skoledag kl. 8—15.

Skolelægen træffes tirsdag kl. Il30—12 og fredag kl. 10—1030.

Sundhedsplejersken træffes hver skoledag.

Skoleårets afslutning.
Årsprøven. Den skriftlige del af prøven foregår den 24. og 26. maj. Mundtlig 

prøve afholdes den 16. og 17. juni efter omstående skema. Forældrene indbydes til 
at overvære denne. Frikvartererne er som på skolens almindelige dage.

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 i de dage, 
da der er årsprøve, kl. 9—14 og tillige torsdag den 16. juni kl. 18—1930.

Torsdag den 16. juni kl. 1930 uddeles eksamensbeviser og flidspræmier i 
skolens hal. Der er sang af skolens elever. Forældrene er velkomne, men små børn 
bedes ikke medtaget.

Omflytning. Lørdag den 18. juni er omflytningsdag. Formiddagsklasserne 
møder kl. 8, eftermiddagsklasserne kl. 9.

Det nye skoleår begynder fredag den 12. august. De nyindskrevne børn 
til 1. klasse møder dog først efter nærmere meddelelse.

Skolen retter en varm tak til skolenævnet og forældreforeningen for udmærket 
arbejde og godt samarbejde.

6



Beretning fra skolenævnet.

Skolenævnet har i årets løb afholdt 9 møder. Nævnet har medvirket i forsøm
melsessager af grovere art.

Nævnet har været medindbyder ved tre forældremøder.
Nævnet har også i år arrangeret en samtalekreds, emne: børn i skole og hjem, 

med kommunelærer Brun Larsen som leder.
Skolen har i årets løb mistet sin gamle leder, skoleinspektør Ludvig Petersen, 

der på grund af sygdom måtte tage sin afsked.
Skoleinspektør Ludvig Petersen har i al sin gerning vist, at samarbejde mellem 

hjem og skole er en nødvendighed, og nævnet har kun mødt velvilje og forståelse 
fra hans side.

Med glæde har nævnet kunnet konstatere, at også skolens nye inspektør, frk. 
Irene Clausen, er indstillet på samme måde.

Skolenævnet siger forældre og skolen tak for det år, der er gået.

Oluf Olsen.

Skolenævnet består af følgende medlemmer:

Snedkermester Oluf Olsen, Vallekildevej 108, formand.
Murermester K. V. Nerland, Håbets Allé 33.
Husmoder fru Gurli Malm, Vallekildevej 50.
Graver Axel Hansen, Herføtgevej 7.
Husmoder fru Anny Jensen, Uggerløsevej 10.

7



Arsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI

DRENGE= OG BLANDEDE KLASSER Lærer.
III u (nr. 18) kl. 8—10 dansk ....... ....... fru K. Hauge
III v (nr. 20) kl. 8—10 dansk ....... ....... hr. Knud Jørgensen
II A (nr. 13) kl. 10—11 dansk ....... ....... - P. Eriksen

- 11—12 regning .... ....... - P. Nørager Hansen
I A (nr. 33) kl. 10—11 dansk ....... ....... - Bent Jensen

- 11 — 12 regning .... ....... - 0. Frejslev
lu (nr. 33) kl. 8— 9 dansk ....... ....... frk. Thyra Jacobsen

- 9—10 regning .... ....... hr. P. Nørager Hansen
I v (nr. 19) kl. 8— 9 dansk ....... ....... fru /. Brønderslev Hansen

- 9—10 regning .... ....... - E. Larsen
3 F (nr. 11) kl. 10—11 regning .... ....... hr. G. Andersen

- 11—12 engelsk .... ....... - H. Mortensen
2 FA (nr. 14) kl. 11 — 12 regning .... ....... - G. Andersen
2 FB (nr. 15) kl. 8— 9

- 9—10
dansk ....... 1 - Brun Larsenregning ....

1 FA (nr. 14) kl. 10—11 regning .... ....... - H. Mortensen
1 Fu (nr. 17) kl. 10—11 dansk ....... ....... - E. Pedersen
5 B (nr. 25) kl. 8— 9

- 9—10
dansk .......

। - Vilh. Nielsenregning .....
- 10—11 historie .... ....... - Lemming-Christensen

4 A (nr. 34) kl. 9—10 
- 10—11 
- 11 — 12

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

....... - Lemming-Christensen 
} - E. Schmelling

4 u (nr. 30) kl. 9—10
- 10—11

dansk .......
regning ..... j-fru /. Brønderslev Hansen

- 11—12 geografi .... ....... - K. Jonassen
4 v (nr. 32) kl. 8— 9 regning ..... ....... hr. viceinsp. E. Johansen

- 9—10 dansk ....... ....... - E. R. Mikkelsen
- 10—11 geografi .... ....... frk. Gerda Christensen

3 A (nr. 16) kl. 10—11 dansk ....... ....... hr. K. Sørensen
- 11 — 12 regning ..... ....... - Th. Birkeland

3 B (nr. 10) kl. 8— 9 dansk ........
regning .....

} - Aa. Kvist
- 9—10

3 C (nr. 7) kl. 8— 9 dansk ........ ....... - G. Andersen
- 9—10 regning ..... ....... - E. Schmelling

Gæstelærer.
frk. Ruth Pålsson 
hr. Th. Birkeland 
frk. Thyra Jacobsen 
hr. K. Sørensen

- Knud Jørgensen 
frk. Rigmor Jakobsen 
hr. P. Eriksen

- O. Frejslev
- E. R. Mikkelsen 

hr. K. Sørensen 
frk. H. Andresen

- Gerda Christensen
- Agnes Nielsen
- G. Gormsen
- K. Bentzen
- E. Fischer 

hr. Fr. Rudloff

fru F. Brun Larsen

frk. Mona Andersen 
- Mona Andersen

fru Ada Andersen

- M. Nielsen

hr. Bent Jensen 
frk. Mona Andersen

fru Lisbeth Mortensen
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Lærer. Gæstelærer.
u (nr. 28) kl. 10—11

- 11—12
dansk ...............
regning ............. Ifrk. E. Lindberg

V (nr. 10) kl. 10—11
- 11—12

dansk ...............
regning ............. ►fru E. Larsen

c (nr. 3) kl. 10—11 dansk ................ hr. 0. Frej slev
- 11 — 12 regning ............. fru Lisbeth Mortensen

u (nr. 6) kl. 8— 9 dansk ................ - M. Nielsen
- 9—10 regning ............. frk G. Gormsen

IGEKLASSER
a (nr. 22) kl. 8— 9 dansk ............... fru E. Nørager Hansen hr. Bent Jensen
f (nr. 9) kl. 8— 9

- 9—10
dansk ...............
historie ............. ■frk Rigmor Jakobsen - O. Brønderslev Hansen

E. Pedersen
fa (nr. 26) kl. 8— 9

- 9—10
dansk ...............
historie ............. ■ - Gerda Christensen - Fr. Rudloff

fb (nr. 19) kl. 10—11 dansk ................ - Agnes Nielsen - Vilh. Nielsen
- 11 — 12 regning ............. - H. Andresen - E. Pedersen

fa (nr. 26) kl. 10—11 regning ............. - K. Bentzen - O. Brønderslev Hansen
b (nr. 24) kl. 8— 9

- 9—10
- 10—11

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

K. Bentzen

E. Nørager Hansen
F. Bendixen

S. Hougaard
b (nr. 12) kl. 8— 9

- 9—10
dansk ................ '
regning .. ........... ■ - H. Wedervang - S. Hougaard

- 10—11 geografi ............. fru K. Jonassen
a (nr. 8) kl. 8— 9

- 9—10
dansk ................
regning ............. • - Ada Andersen

b (nr. 7) kl. 10—11
- 11—12

dansk ................
regning .............. frk. Ruth Pålsson

b (nr. 4) kl. 8— 9 dansk ................ ►fru G. Ellegaard Hansen- 9—10 regning .............
C (nr. 6) kl. 10—11 regning ............. frk. Rigmor Jakobsen

- 11—12 dansk ................ - Mona Andersen
a (nr. 42) kl. 8— 9

- 9—10
dansk ................ ’
regning ............. 1 E. Fischer

FREDAG DEN 17. JUNI

)RENGE= OG BLANDEDE KLASSER
I u (nr. 18) kl. 8—10 regning ...... ...... frk. Rigmor Jakobsen hr. O. Frejslev
I V (nr. 20) kl. 8—10 regning ...... ...... fru E. Larsen - P. Nørager Hansen
A (nr. 13) kl. 10—11 engelsk ...... ...... hr. P. Eriksen frk. Agnes Nielsen

- 11—12 geografi ...... ...... - J. Jensen - R. Bl. Simonsen
A (nr. 33) kl. 10—11 engelsk ...... ...... - Aa. Kvist - Gerda Christensen

- 11—12 historie ...... ...... - F. Bendixen - E. Lindberg
u (nr. 33) kl. 8— 9 historie ...... ...... frk. E. Lindberg hr. F. Bendixen

- 9—10 engelsk ...... ...... hr. Aa. Kvist - Bent Jensen
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Lærer. Gæstelærer.
I V (nr. 19) kl. 8— 9 engelsk ............. frk. Agnes Nielsen hr. P. Eriksen

- 9—10 historie ............. hr. F. Bendixen frk. E. Lindberg
3 F (nr. 11) kl. 10—11

- 11—12
dansk ................
historie .............. - O. Brønderslev Hansen

- Thyra Jacobsen 
fru Ada Andersen

2 FA (nr. 14) kl. 10—11 geografi ............. - Th. Birkeland frk. R. Bl. Simonsen
- 11—12 dansk ................ - Knud Jørgensen fru /. Brønderslev Hanse

2 FB (nr. 15) kl. 10—11 engelsk ............. - Vilh. Nielsen - K. Hauge
1 FA (nr. 14) kl. 8— 9

- 9—10
dansk ................
geografi .............

■ - Fr. Radio ff fru K. Hauge

1 Fu (nr. 17) kl. 10—11
- 11—12

regning .............
geografi ..............

■ - E. Pedersen
frk. H. Andresen 
fru K. Jondssen

5 A (nr. 16) kl. 9—10 
- 10—11 
- 11—12

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

- Lemming-Christensen - K. Jondssen
■ - P. Nørager Hansen hr. H. Mortensen

5 C (nr. 21) kl. 8— 9
- 9—10

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

■ - J. Jensen fru H. Wedervang

- 10—11 historie ............. frk. Mona Andersen hr. Lemming-Christensen
4 B (nr. 30) kl. 8— 9 dansk ................ - E. R. Mikkelsen

- 9—10 resning ............. hr. H. Mortensen
- 10—11 geografi .............

fru G. Ellegaard Hansen

4 C (nr. 8) kl. 8— 9 geografi ............. - Aa. Kvist hr. Knud Jørgensen
- 9—10 regning ............. - Knud Jørgensen fru I. Brønderslev Hanse
- 10—11 dansk ................ - F. Bendixen frk. G. Gomsen

4 X (nr. 24) kl. 9—10 dansk ................ hr. E. R. 7 Jikkelsen
- 10—11 regning ............. >fru Lisbeth Mortensen - S. Hougaard
- 11—12 geografi ............. - E. R. Mikkelsen

2 A (nr. 3) kl. 8— 9
- 9—10

dansk ................
regning ............. hr. S. Hougaard

2 B (nr. 5) kl. 8— 9
- 9—10

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

| - Th. Birkeland

2 C (nr. 3) kl. 10—11 regning ............. - E. R. Mikkelsen
- 11 — 12 dansk ................ - Vilh. Nielsen

2 u (nr. 6) kl. 10—11
- 11—12

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

> - Bent Jensen

1 A (nr. 41) kl. 8— 9 dansk ................ - Lemming-Christensen
- 9—10 regning ............. frk. Ruth Pålsson

1 B (nr. 5) kl. 10—11 regning ............. fru /. Brønderslev Hansen
- 11—12 dansk ................ frk. Mona Andersen

PIGEKLASSER
(nr. 22) kl. 8— 9 geografi ...... ...... frk. R. Bl. Simonsen hr. E. Schmelling

- 9—10 engelsk ...... ...... - Agnes Nielsen - P. Eriksen
- 10—11 regning ...... ...... hr. K. Sørensen - O. Fre ffile v

(nr. 9) kl. 10—11
- 11—12

regning ......
engelsk ......

...... fru E. Larsen

...... frk. Gerda Christensen
’ - Brun Larsen

(nr. 26) kl. 10—11 regning ...... ...... - E. Lindberg - R. S. 1'ingsgaard
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Lærer. Gæstelærer.
fb (nr. 19)
fa (nr. 26)

a (nr. 28)

c (nr. 12)

a (nr. 34)

c (nr. 32)

a (nr. 42)

b (nr. 4) kl.
- 9

kl. 10—11 
kl. 8— 9 
- 9—10

kl. 8— 9 
- 9—10
- 10—11 

kl. 8— 9
- 9—10 
- 10—11 

kl. 9—10 
- 10—11
- 11 — 12

kl. 9—10
- 10—11
- 11—12 

kl. 8— 9
9—
8—

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

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

10 regning .............

fru Ada Andersen

frk. G. Gormsen

- K. Bentzen

- E. Fischer

- Thyra Jacobsen

fru E. Nørager Hansen
- E. Nørager Hansen

- F. Brun Larsen

M. Nielsen

frk. H. Andresen

fru K. Jonassen
frk. E. Fischer

hr. Fr. Rudloff

fru F. Brun Larsen

- G. Ellegaard Hansen

r hr. E. Schmelling

- Brun Larsen

fru H. Wedervang 
hr. R. S. Tingsgaard 
frk. Ruth Pålsson

- Agnes Nielsen
- R. Bl. Simonsen
- K. Bentzen
- G. Gormsen

Husum skole, april 1955.

Irene Clausen.
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