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OPLYSNINGER OM TÅSTRUP REALSKOLE
TÅSTRUP PRIVATE MELLEM- OG REALSKOLE omfat

ter tre afdelinger: en forberedelsesskole med 5 klasser for børn 
i alderen 6—11 år, en mellemskole med 4 klasser for børn i alde
ren 11—15 åi’ og en 1-årig realklasse.

For at en elev skal kunne optages i I. mellemskoleklasse, må 
han (hun) være fyldt 11 år samt kunne bestå en prøve, ved hvil
ken der lægges særlig vægt på dansk og regning. Ang. fordrin
gerne i disse fag henvises til kgl. anordning af 19. juni 1903, 
hvorom nærmere oplysning kan fås hos skolebestyreren.

Til optagelse i en højere mellemskoleklasse kræves, at eleven 
har en kundskabsmængde og en modenhed, som svarer til den 
klasse, som han (hun) søger optagelse i.

Den pædagogiske ledelse har skolebestyreren, der står til an
svar overfor skolens bestyrelse og forældremøder såvel som over
for ministerium og undervisningsinspektion. Skolebestyreren 
har ministeriel bemyndigelse til at afholde mellemskole- og real
eksamen (eksamensret).

Tåstrup Realskole er en selvejende institution, hvis økonomi
ske drift i overensstemmelse med „Vedtægter for Tåstrup Real
skole som selvejende institution“ (1916) ledes af en bestyrelse 
på 9 medlemmer.
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Tåstrup Realskoles bestyrelse:
Læge Fr. Hancke, Tåstrup, formand.
Gdj. Aage Jørgensen, Herstedøster, næstformand.
Kommandørkaptajn Linde, Tåstrup, kasserer.
Gdj. Viggo Olsen, Thorslunde.
Gartnr E. Fløytrup, Hvissinge.
Lektor Reinh. Kristensen, „Toftø“, Tåstrup.
Gartner Chr. Hansen, Tåstrup, repræsentant for Høje Tåstrup 

kommune.
Viceinspektør Olaf Christensen, lærernes repræsentant.
Skolebestyrer Holger Egekvist.

Afsluttende eksamen 1949.
Mellemsko lee ksamen:

1. Inger Margrethe Andersen (gartner Johs. A„ Tranegilde).
2. Kirsten Andersen (overinspektør A., Glostrup)
3. Vagn Bjerre Christensen (gartner Helge Chr., „Hylde

vang“, Sengeløse).
4. Henning Clausen (gdj. P. CL, „Møllegd.“, Herstedøster).
5. Bente Dileng (fouragehdl. P. Dileng, Tåstrup).
6. Jytte Gissel (parcellist Gissel, Karlslunde).
7. Kirsten Gjedsted (overassistent Gj., Vridsløselille).
8. Peder Hansen (gdj. A. H„ „Strandgården“, Ishøj).
9. Vibeke Hernø (forstander A. Hernø, „Tåstrupgården“).

10. Orla Høybye (stutteriejer Høybye, Karlstrup).
11. Bent Ingeberg (hotelejer fru Ingeberg, Glostrup).
12. Kurt Jensen (overbetjent Jensen, fh. Vridsløselille).
13. Rita Jensen (fru Karla Jensen, Kildebrønde).
14. Ruth Jensen (fru Karla Jensen, Kildebrønde).
15. Torben Jensen (isenkræmmer Jensen, Glostrup).
16. Verner Jørgensen (gdj. Aage Jørg., Herstedøstergård).
17. Birgitte Remmer (overlærer Remmer, Vridsløselille).
18. Karen Margrethe Hansen (forp. V. Hansen, St. Vejlegård).
19. Helga Jørgensen (sognepræst L. S. Jørgensen, Greve).
20. Ole Knudsen (enkefru G. Knudsen, København).
21. Arne Larsen (førstelærer Larsen, Vallensbæk).
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22. Sonja Kirk-Larsen (gdj. P. Kirk-L., „Grønhøjgd.“, Tåstr.).
23. Merete Madsen (kommunelærer S. Madsen, København).
24. Bente Nielsen (gartn. H. Nielsen, „Birkevang“, Kappelev).
25. Ruth Nielsen (gasværksarb. A. Nielsen, Tåstrup).
26. Louis Nørager Olsen (gartner Nørager Olsen, Vridsløsel.).
27. Bent Ottesen (maskinmester Alb. Ottesen, Thorslunde).
28. Erland Palm (murermester Palm, Vallensbæk).
29. Gustav Pedersen (proprietær Ove P., „Snubbekorsgård“).
30. Knud A. Pedersen (enkefru Pedersen, Solrød).
31. Bent Petersen (gartner E. Petersen, Herstedøster).
32. Brion Risgaard Petersen (tilskærer Risgaard Petersen, 

Glostrup).
33. Inge Lise Rasmussen (smedem. Rasmussen, Herstedvester). 

Resultat: 1 ug 4-, 6 mg +, 9 mg, 13 mg ~, 3 g +, 1 g.
Realeksamen:

1. Poul Birkestrøm Andersen (guldsm. Birkestr. And., Tåstr.)
2. Karen Andreassen (dyrlæge H. Andreassen, Greve).
3. Hans Erik Christiansen (inkassator Christiansen, Greve).
4. Hanna Fløytrup (gartner Fløytrup, Hvissinge).
5. Grete Friis-Jensen (installatør Friis-Jensen, Hundie Str.).
6. Knud Heise (støberiarb. E. Heise, Vridsløselille).
7. Frederik Jacobsen (slagterm. H. Jacobsen, Tåstrup).
8. Jørgen Jønsson (tømrer Jønsson, Vridsløselille).
9. Birgit Kragh (slagterm. Kragh, Kraghave).

10. Bent Kræmer (købmd. Kræmer, Hundie Str.).
11. Børge Larsen (tømrer H. Larsen, Vridsløselille).
12. Hanne Steenfeldt Larsen (rentier N. Andersen, Tåstrup).
13. Grethe Muxoll (direktør H. Muxoll, Tåstrup).
14. Arne Nielsen (købmd. Nielsen, Herstedøster).
15. Birgit Schwander Nielsen (bagersv. R. Nielsen, Glostrup).
16. Margit Nielsen (chauffør V. Nielsen, Hundie Str.).
17. Agnete Rømer (enkefru Rømer, Tåstrup).
18. Anni Sørensen (afd. kommunesekretær S., Ishøj).
19. Grethe Thomsen (murermester S. M. Thomsen, Glostrup). 

Resultat: 2 mg +, 9 mg, 6 mg 4-, 1 g + , 1 g.

Ved årsafslutningen sagde skolebestyreren bl. a.:
„... Ingen af jer ved ret meget om, hvad I får brug for i frem

tiden. Forøvrigt er det da ikke nok for et levende menneske bare 

5



at have kendskab til sit fag. De fleste af os tilbringer ca. en tre- 
diedel af tiden med erhvervsarbejde, ca. en trediedel med søvn 
og spisning, og den sidste trediedel med andet. Selv om en hel 
del mennesker bruger meget af deres fritid med nytteløst pjat, 
så er der da heldigvis mange, der lever et kulturliv. Og for at 
kunne suge næring af vor fælles kulturarv er det godt at have 
samlet sig gode kundskaber på et nogenlunde bredt grundlag, 
så der er noget at arbejde videre på. Mange af jer vil opdage, at 
det er godt og gavnligt, at I tog dette og hint med jer fra skole
bænken — også adskilligt, som I rimeligvis slet ikke ville have 
fået med, hvis I ikke var kommet ud for disse krav, som ligger 
bag ved examen. Det er ikke selve examen, der har værdi; det 
er de krav og det arbejde og den tilegnelse, der ligger bag ved 
prøverne ...“

Og om „Medborgerskab“ blev der sagt: „... Vort politiske liv 
er jo præget af partidannelser, og naturligvis må det være sådan, 
at mennesker med samme syn på samfundsproblemerne finder 
sammen for at løfte i flok. Men hvis der skal være mindste gnist 
af sund mening i al vor tale om frihed (derunder ret til fri me
ningsdannelse og ytringsfrihed), så må der være gennemført 
ret for hver enkelt til at have sin opfattelse af hvert spørgsmål, 
der dukker op, og tage stilling dertil. Hvis partidisciplin fører 
til, at partiledelsen skal kunne bestemme, hvad hvert partimed
lem eller hver gruppe indenfor partiet må mene om hver enkelt 
sag, så er vi ude i en ren karrikatur af et demokrati. — Vær 
vågne og på vagt her! Der lurer en arg fjende af alt sandt og 
sundt folkestyre i dette, at individet sættes til vægs og knuses i 
en partimaskine. Rank jer — og vis, at I ikke er slavesjæle! Så 
har I muligheder for at blive fri personligheder — med sans for 
godt medborgerskab — og med vilje til at føre vort land frem 
i forreste række blandt verdens fri nationer.“

Hans Erik Christiansen bragte på realklassens vegne en tak 
for skoletiden.

Skoleåret 1949—50
begyndte den 15. aug. og slutter den 23. juni. Elevantallet er i 

april 428, hvoraf ca. 25 % er hjemmehørende i Høje'Tåstrup 
kommune.
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Lærerkræfter:
Skolebestyrer Holger Egekvist, ansat oktober 1912, 

hovedfag: engelsk, fransk, historie (og samfundslære).
Fru Gerda Egekvist, ansat august 1914, 

hovedfag: fortællefag, dansk, regning, skrivning (u. sk.).
Fru Augusta Andreassen (overlærer), ansat februar 1922, 

hovedfag: dansk (m. svensk), geografi, religion.
Viceskoleinspektør Olaf Christensen, ansat august 1923, 

hovedfag: gymnastik, sløjd, tegning.
Poul Grønbek (overlærer), ansat august 1933, 

hovedfag: regning, matematik, fysik.
Leo Høgh-Olesen (overlærer), ansat august 1939, 

hovedfag: tysk, historie.
Fru Else Mikkelsen, ansat august 1946, 

hovedfag: dansk, historie.
Frk. Inger Baun, ansat august 1946, 

hovedfag: regning, matematik.
Fru Margrethe Nymand, ansat august 1947, 

hovedfag: dansk, regning, skrivning.
Fru Edith Nielsen, ansat august 1947, 

hovedfag: dansk, skrivning, småsløjd.
Ejler Madsen, ansat august 1948, 

hovedfag: sang, dansk, religion.
Knud Pettersson, ansat august 1949. 

hovedfag: geografi, naturhistorie.
Poul Bjerrum, ansat august 1949, 

hovedfag: engelsk, tysk, gymnastik.
Fru Kathrine Hårbøl, ansat august 1949, 

hovedfag: gymnastik, kv. håndarbejde.
Frk. Birthe Christensen (vakance fra 1. jan. 1950) 

hovedfag: dansk, regning.
Frk. Benthe Bendixen (vakance fra 1. jan. 1950) 

hovedfag: gymnastik.

Af skolens dagbog.
1949:
22. august: Skoleudflugt til Bregentved og Gisselfeld — i rute- 
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biler. Langt de fleste af eleverne og mange forældre deltog 
— såvel som naturligvis skolens lærerstab.

13. september: Realkl. og IV ml. så udstillingen „atomalderen“ 
— under ledsagelse af overlærer Grønbek og H. E.

16. september deltog vi i skoleidrætsstævnet i Glostrup.
24. oktober afholdtes på skolen en festlighed for dir. Muxoll og 

bankbestyrer Rafn som tak for deres mangeårige virksom
hed i skolens bestyrelse som henholdsvis formand og kas
serer.

26. og 27. november: Realklassens fest. Der opførtes Chr. Oluf- 
sens lystspil „Gulddåsen“. — Overskuddet er hensat på 
konto.

9. december så vi „Axel og Valborg“ på skolescenen.
22. december: Julestemning i gymnastiksalen.

1950:
5. januar: Juletræ for 1., 2., 3. u. og mindre børn.
21. januar: Børnebal for elever i 4. u„ 5. u. og I ml. — Hr. Riit- 

ling underholdt med „Mester Jakel“, hvorefter der blev dan
set livligt til harmonika-musik til kl. 23.

11. februar: Skolebal for elever i II, III, IV og realkl. og for tid
ligere elever. Underholdningen forinden dansen bestod i hr. 
Cros de Dichs fortrinlige sang-foredrag med de pragtfulde 
lysbilleder fra danske egne.

10. marts: Realkl. og H. E. besøgte rigsdagen, Berlingske Tiden
des store kompleks, Frue Kirke, Telefonhuset — og så „Ar
vingen“ i Folketeatret.

15. marts: Børnekomedie: elever fra I a opførte Holbergs „Det 
arabiske pulver“, og elever fra I b fremførte „Tornerose“ 
af H. E. Overskuddet — ca. 200 kr. — er blevet anvendt til 
indkøb af billeder til „Hytten“.

2. maj overværedes „Scapins gavtyvestreger“ på skolescenen.
6. maj tog Høgh-Olesen IV ml. til Lund for at bese domkirken 

der.
I løbet af vinteren er alle elever (undtagen de allermindste) ble

vet undervist i f ærdselslære af overbetjent Stenslev, Tå
strup.

Dr. K. J. Frandsen, Øtoftegård, viste to gange (for de større 
elever) sine pragtfulde lysbilleder fra hans rejse i U. S. A.
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Forældremøder.
22. sept. 1949 : Ordinært forældremøde med ca. 100 deltagere. 

Dirigent: L. Høgh-Olesen. Skolebestyreren aflagde beretning 
om det forløbne skoleår og omtalte særlig det stadigt stigende 
elevantal, hvilket havde nødvendiggjort anskaffelse af barak
bygning nr. 2, der var blevet indrettet til et fortrinligt sløjd
lokale, mens det gamle sløjdlokale var taget i brug til håndger
ning. Skoleåret var forløbet alt i alt på tilfredsstillende vis med 
rimelige pladsforhold.

Regnskabet blev forelagt af viceskoleinspektør O. Christensen 
og godkendt.

Valg: I stedet for direktør Muxoll, der ønskede at udtræde af 
bestyrelsen, da han ikke mere havde børn i skolen, havde besty
relsen valgt lektor Reinh. Kristensen, „Toftø“, for 2 år, og i 
bankbestyrer Rafns sted valgtes kommandørkaptajn Linde, Tå
strup, for 3 år. Forsamlingen godkendte disse valg og genvalgte 
gdj. Aage Jørgensen, Herstedøster, for en 3 års periode. Til revi
sorer valgtes købmand H. Christensen og grosserer W. Gordon 
Knudsen, begge Tåstrup.

Derefter talte skolelæge, dr. Hancke om skolelægegerningen 
og dens betydning. Som sædvanlig var der fælles kaffebord og 
sluttedes med en aftensang.

Den 3. maj 1950: Ordinært forældremøde med ca. 140 delta
gere. Dirigent: Høgh-Olesen. Formanden, dr. Hancke, mindedes 
skolens formand gennem 6 år, dir. H. Muxoll, der den 14. januar 
var afgået ved døden, og fremhævede hr. Muxolls varme inter
esse for skolen, hans loyalitet i samarbejdet og hans trang til 
at virke for skolens vel. Forsamlingen tilsluttede sig formandens 
ord.

Budget for skoleåret 1950—51 blev forelagt af kassereren, 
kommandørkaptajn Linde, og blev godkendt.

Under eventuelt ønskede ingen ordet, og det formelle forældre
møde var slut. Derefter holdt lektor Reinh. Kristensen et interes
sant foredrag om sin nys foretagne rejse til Uruguai og viste en 
serie lysbilleder fra turen. Så var der kaffebord, under hvilket 
deltagerne nød et par numre spillet af skolens elevorkester under 
lærer E. Madsens kyndige ledelse. Dette er noget helt nyt og er 
altså kun en begyndelse; men vi håber, det vil vokse og trives, og 
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forsamlingen viste sin påskønnelse af initiativet og starten ved 
at lægge ca. 200 kr. på bordet til hjælp til noder og instrumenter.

Elevklubben »Thor«.
Følgende sammenkomster har været afholdt:
19. december 1949: Julemøde. Der var underholdning af tidligere 

og nuværende elever, og Mister læste en julehistorie. Der
efter serveredes te med kringle — og til slut viste Roskilde 
Sparekasse os nogle tonefilm.

28. januar 1950: Aftenen begyndte med broget elev-underhold
ning efterfulgt af en „tips“-konkurrence. Traktementet 
bestod denne gang af pølser. Der sluttedes med dans.

23. februar 1950: Hr. Edelberg holdt et fængslende foredrag 
med lysbilleder om sine rejser i Nuristan i forbindelse med 
sidste Centralasien-expedition.

20. marts 1950: Hølle fortalte interessante oplevelser fra sine 
rejser i Tyskland. Forskellige elever underholdt -— og til 
sidst vistes nogle films.

Arbejdet.
RELIGION:

2. og 3. u.: Bibelhistoriske fortællinger og sange.
4. u. : Den gamle pagts historie og uddrag af den ny pagt. 

Lettere salmer.
5. u. : Det hy testamentes hovedtræk. Lettere salmer.

I. ml. : Den gamle pagts historie. Nogle åndelige sange og salmer.
II. ml. : Det ny testamentes historie. do.

III. ml. : Uddrag af evangelierne. O. Nielsen: Den danske kirke.
IV. ml. : Uddrag af kirkens historie.

DANSK:
1. u.: M. Marstrand: Ordbilleder, Per og Lise hos far og mor, Pers fødsels

dagsgave, Sangen om Lillebo, Min første bog.
Dorthea Kragh: Hos Bedstemor.

2. u.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for 2. skoleår.
D. Sandal og Degerbøl: Svanebogen. — Jensen, Noesgaard, Engel- 

bret-Pedersen: Øvelser i skr. dansk, 2. skoleår.
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3. u.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for 3. skoleår. — Jensen, Noesg., 
Eng.-Pedersen: Øvelser i skr. dansk, 3. skoleår.

4. u.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for 4. skoleår. — Jensen, Noesg., 
Eng.-Pedersen: Øvelser i skr. dansk, 4. skoleår.

5. u.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for 5. skoleår. — Jensen, Noesg., 
Eng.-Pedersen: Øvelser i skr. dansk, 5. skoleår.

I. ml.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. I. Jensen og Noesg.: 
Skr. dansk f. misk.

II. - : Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. II. Jensen og Noesgd.: 
Skr. dansk f. misk.

III. - : Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. III. Jensen og Noesgd.: 
Skr. dansk f. misk.

IV. - : Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. IV. Uddrag. Udenfor 
læsebogen er læst: Chr. Winthers Henrik og Else, Hostrups 
Genboerne og G. Gunnarsens Edbrødre.

Realkl.: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog V. i uddrag. Desuden er læst 
af Holberg: Jeppe på Bjerget, af Oehlenschläger: Hakon Jarl 
og af H. Pontoppidan: Isbjørnen.

SVENSK:
III. ml.: Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker —• ca. 25 sider.
IV. ml.: Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker — ca. 30 sider.

ENGELSK:
5. u. : Skriftlige og mundtlige øvelser. Engelske sange.

I. ml.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. misk. I. — Skr. øvelser 
og engelske sange.

II. ml.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. misk. II. plus øvelses
heftet og engelske sange.

III. ml.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. misk. III. plus øvelses
heftet og skr. øvelser efter Egekvist: Stories and Anecdotes.

IV. ml.: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. misk. IV. med øvelses
hefte. Egekvist: Stories and Anecdotes.

Realkl.: Bøgholm og Madsen: Engelsk læsebog f. realkl. Egekvist: Stories 
and Anecdotes. Bolbjerg: Engelsk grammatik.

TYSK:
II. ml.: Hansen-Christensen og Brüel: Mellemsk. tyskbog I. Skr. øvelser. 

III. ml.: do. : Mellemsk. tyskbog II. Skr. øvelser.
IV. ml.: do. : Mellemsk. tyskbog III. Skr. øvelser.
Realkl.: do. : Realklassens tyskbog. Skr. øvelser.

Kursorisk: Kellermann: Der Tunnel.

FRANSK:
IV. ml.: Nielsen og Hoffmann: Fransk begynderbog — forskolen.
Realkl.: Nielsen og Hoffmann: Fransk begynderbog, ca. 50 sider i II. del.
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HISTORIE:
2. u. Danske heltesagn og Nordens guder.
3. u. N. Helms: Danmarks historie til omkr. 1100.
4. u. do. : do. til og med Valdemarstiden.
5. u. do. : do. til vore dage.

I ml.: L. Schmidt: Lærebog i historien f. mlsk. I. — Oldtiden.
II. ml.: do. : do. f. mlsk. I. — Middelalderen.

III. ml.: do. : do. f. mlsk. II. — Fra reformationen
til 1789.

IV. ml.: L. Schmidt: Lærebog i historien f. mlsk. II. — Fra 1789 t. nutiden.
Realkl.: do. : Frankrigs, Tysklands og Englands historie efter 1860.

Kirkegaard, Lomh.-Thomsen og Winding: Borger og samfund.

GEOGRAFI:
2. u. : Danmark i kort og billeder.
8. u. : Norden i kort og billeder.
4. u. : C. C. Christensen: Lille geografi, første halvdel.
5. u. : do. Lille geografi, sidste halvdel.

I. ml.: do.
II. ml.: do.

III. ml.: do.

IV. ml.: do.

Geografi for mlsk. I., forfra til Alperne.
Geografi for mlsk. L, fra Alperne—bogen ud.
Geografi for mlsk. II.
Jorden som himmellegeme, Asien, Afrika, Australien.
Geografi for mlsk. II. — Amerika, havet, Norden.

Realkl.: Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi.

NATURHISTORIE:
4. u. : Balslev: Dyrenes naturhistorie: Første halvdel.
5. u. : Samme bog: Sidste halvdel.

I. ml.: Alb. Stockmarr og J. 0. Bøving-Petersen: Zoologi for mlsk. I.: 
— til gøgen.
Balslev og Simonsen: Botanik for mlsk. 1. hefte.
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II. ml.: Zoologi: samme bog fra gøgen ud.
Botanik: samme bog — 2. hefte.

III. ml.: Zoologi: samme bog II. — til orme.
Botanik: samme bog — 3. hefte.

IV. ml.: Zoologi: samme bog fra orme ud.
Botanik: samme bog — 4. hefte.

Realkl.: P. L. Jørgensen og N. P. Andersen: Biologi for realklassen.

FYSIK:
I. ml.: Rasmussen og Simonsen: Fysik for misk. I., s. 1—51.

II. ml.: do. : Fysik for misk. I., s. 52—ud.
III. ml.: do. : Fysik for misk. II., s. 1—56.
IV. ml.: do. : Fysik for misk. II., 57—ud.
Realkl.: Sundorph: Fysik for realkl. II., III.

KEMI:
II. ml.: A. Stampe-Rasmussen: Mellemskolekemien (uorgan), s. 1—36.

IV. ml.: do. : Mellemskolekemien, s. 37—bogen ud.

REGNING:
1. u. : Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog 1.
2. u. : Petersen og Rotting: Børnenes regnebog 2.
3. u. : do. : do. 3.
4. u. : do. : do. 4.
5. u. : do. : do. 5.

I. ml.: Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for mel
lemskolen I.

II. ml.: Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for mel
lemskolen II.
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III. ml.: Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for mel
lemskolen III.

IV. ml.: Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for mel
lemskolen IV.

GEOMETRI:
II. ml.: Friis-Petersen, Jensen og Jessen: Mellemskolens ny geometri, 

s. 1—44.
III. ml.: do. Mellemskolens ny geometri, s. 44—75.
IV. ml.: do. Mellemskolens ny geometri, s. 67—99.

ARITMETIK:
III. ml.: V. A. Jensen og H. Chr. Christiansen: Aritmetik for mellemskolen, 

s. 1—33 og s. 35—45.
IV. ml.: do. Aritmetik for misk., s. 33—35 og s. 45—80.
Realkl.: do. Aritmetik for realklassen.

Fra »Gulddåsen«.
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Oprykningsprøver 1950,
Skriftlige:

III ml. II ml. I ml. 5. U. 4. U.

Dansk 2/ a) 10’0-13 1, a) 8—10 7/ a) 8—9 10/ a) 8—9 13/ 8—9
' ° b) 11-13’0 0 b) 9 — 11 '6 b) 9—10 /0 b) 9—10

Dansk 6/6 11 — 14 3/ a) 8—10 
/6b) 8’0-1030

9/ a) 8—10 
/6 b) 10-1.2

12/ a) 8—10 
b)10-12 13 0 10-12

Regning 37s H — 14 3 7.5 8—10 7« 8-10 io a) 10-12
(i b) 11 -13 '7g 8-10

Matematik 77 8-H 7g 8-10

Engelsk 3 g 11-13 i / a) 11 — 12 
/6b) 12—13

7/ a) 10-11 
/c b) 11-12

Tysk Vg 13-15

Historie 7c, 8—10

Fysik 8'(1 11 — 13

Aim. skoleg. 7.—10. juni 10.—16. juni 13.— 17. juni 14.—19. juni

Mundtlige:

III ml. II ml. I ml. 5. U. 4. u.

Dansk io/ a) kl. 8
'° b) - 13

21/ a) kl. 8
/0 b) - 13

21/ a)kl.8 
/u b) -13

19/ a)kl. 8
/6 b) -13 22/c kl. IO3«

Engelsk 12/ a) - 8
'° b) - 13

17/ a) - 8
/0 b) - 13

19/ a) - 8
/(i b) - 13

Tysk 16/ a) - 8
/6 b) - 13

13/ a) - 8
/G b) - 13

Reg., Mat. 14/ a) - 8 15/ a) - 8 17/ a) - 8 20/ a) - 8
'° b) - 13 b) - 13 b b) - 13 b) - 13 27g - 8

Historie 19/ a) - 8
'6 b) - 13 skr. prøve 22/ a) - 11

/6 b) -10’0 22/o . 930

Geografi ing. prøve 19/ a) - 8
/u b) - 13

22/ a) - 10” 
'° b) - 10

Naturhist. 21' a) - 8
0 b) - 13 ing. prøve 22 / a) - 10

16 b) -11 278 - 10
Fysik skr. prøve ing. prøve

Overhøring af 3. u.: den 22/6 kl. 8
Overhøring af 2. u.: den 21/g kl- 8
Overhøring af 1. u. a: den 21/6 kl. 10
Overhøring af 1. u. b: den 21/B kl. 1330

Optagelsesprøver til I ml.: den 8/6 kl. 8: skriftlige prøver, 
den 24/6 kl. 8: mundtlige prøver.

Årsafslutning: for underklasserne: den 23/6 kl. 1515 
for mellemskolen og realklassen: den 23/6 kl. I901'.



MELLEMSKOLEEKSAMEN
a b

Dansk — ingen prøve — Ve. kl. 8 1. fru Andreassen; c. fru Blichfeld
—

Engelsk 81/e. kl. 8 1. hr. Egekvist; c. hr. Bjerrum — ingen prøve —

Tysk Ve, kl. 8 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. H. Bang 2 Ve. kl. 8 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. C. J. Bøgh

Historie 17/ 
/6> kl. 8 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. H. Neerbek — ingen prøve —

Geografi — ingen prøve — Ve. kl. 9 1. hr. Pettersson; c. frk. Bjerre

Naturhist. 13/ 
Z6» kl. 8 1. hr. Pettersson; c. hr. P. Andersen ‘Ve. kl. 9 1. hr. Pettersson; c. hr. Yndgaard

Fysik Ve, kl. 9 1. hr. Grønbek; c. hr. Geskier V«. kl. 9 1. hr. Grønbek; c. hr. Geskier

Regn. &Mat. Ve. kl. 9 1. frk. Baun; c. hr. Bengaard (b) ’Ve. kl. 8 1. frk. Baun; c. hr. Grønbek

Skrivning (III) censureres af fru Nymand.
Tegning (IV) — - hr. A. P. Larsen.
Håndgerning (IV) — - frk. Ruth Hansen.
Sløjd (IV) — - hr. Galatius.



REALEKSAMEN
Dansk................................ 3/6, kl. 9

Engelsk........................... 17/6, - 8

Tysk.................................. 8/8, - 8

lærer: fru Andreassen; censor: hr. J. Meyer (b)

Fransk ........................... 3I/6, - 9

Historie......................... 13/0, - 8

Geografi......................... a/6, - 8

Naturhist..........................  23/B, - 8

Fysik............................... 21/8, - 8

Regn. & Mat................ 25/B, - 14

» : hr. Egekvist;

» : hr. Høgh-Olesen;

» : hr. Egekvist;

» : hr. Egekvist;

» : fru Andreassen;

» : hr. Pettersson;

» : hr. Grønbek;

» : hr. Grønbek;

» : fru T. Therkelsen

» : hr. R. Molvig (b)

» : hr. N. Sejr

» : fru Juul Eriksen (b)

» : hr. Eigil Hansen

» : hr. N. Bille (b)

» : hr. J. Petersen

» : hr. Mortensen

Kv. håndgerning censureres af frk. Ruth Hansen.
Sløjd - hr. Galatius.

b betegner, at censor er beskikket af undervisningsinspektionen.



Skolepenge.

4. barn og følgende fra samme hj em går frit.

1. barn 2. barn 3. barn 1. barn 2. barn 3. barn
Realklassen *25 kr. 21 kr. 18 kr. 5. U. 18 kr. 14 kr. 11 kr.
IV ml. 25 » 21 » 18 » 4. u. 18 » 14 » 11 »
Ill ml. 25 » 21 » 18 » 3. u. 16 » 12 » 9 »
II ml. 23 » 19 » 16 » 2. u. 14 » 10 » 7 »
I ml. 21 » 17 » 14 » 1. u. 12 » 9 » 5 »

NB. Der opkræves 2 kr. månedlig pr. elev i brændselspenge.
Udmeldelse må finde sted 2 måneder før udtrædelsen, således 

at der betales skolepenge for den måned, i hvilken udmeldelsen 
finder sted, samt for de to følgende.

Ingen elev kan udmeldes til 1. juli.
I indskrivningspenge erlægges % måneds skolepenge for den 

klasse, som eleven optages i.
Eksamensafgifterne er følgende:

a. til staten: 10 kr. til realeksamen.
5 kr. til mellemskoleeksamen.

b. til skolen: 15 kr. til realeksamen.
10 kr. til mellemskoleeksamen.

Statskassen yder tilskud til dækning af fripladser. Det vil 
være muligt i det kommende år at yde hel eller delvis friplads 
til et betydeligt antal elever i mellemskoleklasserne og real
klassen.

For at få skolepengelempelse må man til bestyrelsen indgive 
skriftlig og motiveret ansøgning derom inden 20. juni. Ansøg
ningen stiles til bestyrelsen og sendes til skolen. Enhver friplads 
gælder for et år ad gangen. Børn, der bliver- optaget i I ml. til 
næste år, kan komme i betragtning ved fripladsfordelingen. An
søgningsskema fås på skolen.

*) NB.: Efter tilskudsloven kan en del af fripladstilskuddet an
vendes til almindelig nedsættelse af skolepengene for mellem- og 
realskolens vedkommende. Dette sker.
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Nogle ordensregler.
1. Der begyndes præcis. Børnene må ikke uden tvin

gende grund komme for sent til skole. Forældrene bør 
sørge for, at børnene kommer så tidligt hjemme fra, at en 
mindre forsinkelse på vejen ikke behøver at bevirke, at de 
kommer nogle minutter for sent.

2. Forsømmelser må så vidt muligt undgås. Grunde til de nød
vendige forsømmelser må af forældrene meddeles skolebe
styreren på de af denne udsendte forsømmelsessedler.

3. Fritagelse for legemsøvelser kan kun opnås, når læge
attest*) med bestemt krav derom medbringes, eller når 
skolebestyreren skønner, at deltagelse vil være uheldig.

4. Enhver elev må have den i vedkommende klasse brugte 
gymnastikdragt, mærket med tydeligt navn.

5. Alle bøger, såvel som andet skolemateriel, må være mærket 
med tydeligt navn. Intet må efterlades på skolen uden klas
se- eller faglærernes tilladelse.

6. Hvadsomhelst af skolens ejendom en elev forsætligt eller 
ved skødesløshed beskadiger, må han (hun) bekoste istand
sat.

7. Når en smitsom sygdom udbryder i et hjem, må man ufor
tøvet meddele skolen dette. Hjemmets læge bestemmer, 
hvornår patienten eller dennes søskende atter må søge sko
len.

8. Skolepenge betales inden den 10. i hver måned.
9. Børnenes karakterbøger må være tilbage på skolen inden 

10 dage efter udstedelsen.
10. Tobaksrygning på offentlige steder forbydes eleverne.
11. Konfirmationsforberedelsen ønskes såvidt muligt henlagt 

til sommerhalvåret.

*) I følge ministerielt cirkulære af 5. maj 1916 må lægeattesten være 
udfærdiget på en af ministeriet udstedt blanket, som skolen giver til 
eleven og siden indsender til ministeriet.
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Skolemælk.
Alle elever, der ønsker det, kan hver skoledag få % liter sød

mælk udleveret på følgende betingelser:
Mælken kan bestilles når som helst, men bestillingen gælder 

hele den måned ud, hvori bestillingen er afgivet.
Afbestilling finder sted de sidste 8 dage i en måned.
Elever, der drikker mælk, opføres på en liste, der altid er op

slået på et iøjnefaldende sted, og det er elevens pligt at sikre sig 
enten at være opført på denne (ved bestilling) eller slettet af 
den (ved afbestilling).

Betalingen erlægges en gang om måneden og gælder den mælk, 
der er drukket i månedens løb. Beløbets størrelse bekendtgøres 
for eleverne ca. den 20. i hver måned, og betalingen må da erlæg
ges omgående og absolut inden månedens udgang.

Prisen ligger 2 a 3 øre under den pris, mælken forhandles til 
på gaden.

Om vinteren anbringes en del af mælken i opvarmet lokale, så 
den ikke er altfor kold, når den skal drikkes.

Årsafslutning —
for underskolen den 23. juni kl. 15,00 — for mellemskolen og 
realkl. den 23. juni kl. 19,00. Forældre og andre interesserede er 
velkomne hertil.

Tåstrup Realskole i maj 1950.
Holger Egekvist.
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MEDDELELSER
FRA

VED BESTYRELSEN

Sammenkomsten den 4. december 1949 .
Ved tidligere generalforsamlinger har det været drøftet, at 

ordningen med klasserepræsentanter atter burde forsøges for at 
få bedre tilslutning til T.R.E.s møder. Bestyrelsen indbød derfor 
i november måned repræsentanter for de sidste 20 årgange til et 
lille møde på skolen, og her blev det vedtaget at henlægge årsmø
det til begyndelsen af december og at sætte flere kræfter ind for 
at øge deltagernes antal. Ligeledes diskuterede vi muligheden for 
at udvide traktementet noget, så der i stedet for det traditionelle 
kaffebord blev forsøgt noget andet.

Takket være klasserepræsentanterne, det ændrede tidspunkt 
for mødet og vel også det noget fyldigere program kunne besty
relsen glæde sig over, at tilslutningen var overordentlig fin, idet 
ca. 125 medlemmer havde givet møde. Sammenkomsten blev ind
ledet med Cai de Gros Dich’s lysbilledforedrag: „Ad landeveje 
og lønlige stier“. Igennem en enestående dejlig samling farvelys- 
billeder og Cai de Cros Dich’s foredrag og sang fik man et stor
slået indtryk af vort lands skønhedsværdier.

Imedens havde Hansine og Anne Marie slidt mægtigt, og efter 
foredraget blev resultatet af deres anstrengelser, store fade var
me, duftende æbleskiver og dejlige boller punch, serveret.

Herefter kunne generalforsamlingen tage sin begyndelse, og 
denne fik et meget muntert forløb. Den udsendte indbydelse lød 
på generalforsamling med sædvanlig dagsorden og „usædvanlig“ 
fremføring. Det usædvanlige bestod i, at Anker til iørefaldende 
melodier havde skrevet en del morsomme og fikse vers, der ind
ledte og forbandt generalforsamlingens forskellige punkter, en 
ide, der gjorde stor lykke. Først lød Hostrups gammelkendte 
„Nu så kom tag fat på en frisk debat“, dog omskrevet så den 
passede til denne lejlighed, og i hvilken Knud Pedersen blev 
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valgt til dirigent. Efter at Knud ligeledes til Hostrups sang fra 
Genboerne „Oh, jeg takker, oh, jeg be’r Dem“ havde takket for 
valget, kom man til den egentlige generalforsamling. Forman
den aflagde beretning om det forløbne år, og kassereren rede
gjorde for regnskabet. Eftei’ endnu et par kvikke vers gik man 
over til valg af bestyrelse. Frede Anker-Møller ønskede ikke gen
valg med den begrundelse, at han i sin tid blev indvalgt for at 
repræsentere de yngre årgange. Han havde nu været i bestyrel
sen så længe, at han mente, der burde vælges en repræsentant 
fra de seneste år. I Fredes sted indtrådte Svend Frost, medens 
den øvrige bestyrelse blev genvalgt. Til afslutning på bestyrel
sesvalget sang koret:

Hvis en kasserer falder, en formand bliver træt, 
det volder ej rabalder — en ny man vælger let, 
og selv om Frede glider, 
og Esther også skrider, 
ja, selv om også hele flokken ud til højre går, 
så bli’r ialtfald Christensen på stedet, hvor han står.

og efter „På knejper just ikke vi sværmer“ spillede Pagsberg 
op til dans. Til slut serveredes varme pølser og øl, og ved mid
natstid brød de fleste op efter en vellykket aften.

Harald Pedersen.

Regnskab 1949.
Indtægt: 

Kassebeholdning d. 1. januar 1949....... 579 95
Kontingent ................................................... 302 00
Overskud ved sammenkomst d. 5. jan. 1947 6 00
Overskud ved jubilæumsfest....................... 99 28
Renter ....................................................... 25 24

Udgift: 
Frimærker og kuverter ........................... 37 00
Blomster ....................................................... 20 00
Sammenkomst d. 2. januar 1949............... 25 52
Fripladser i 1949 ....................................... 248 00
Kassebeholdning d. 4. decbr. 1949............... 681 95

1.012 47 1.012 47
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Til dette regnskab er at bemærke, at kontingentindtægten er 
mindre end sædvanlig, men det skyldes, at regnskabet er sluttet 
pr. 4. decbr. 1949, idet regnskabet skulle forelægges på general
forsamlingen denne dag. F. eks. indgår der i beløbet kun 90 kr. 
for 1949. Det nye regnskab begynder derimod fint, idet der på 
selve aftenen den 4. decbr. indgik ca. 300 kr. Det var således og
så fra kassererens synspunkt en vellykket aften.

Når vi nu samtidig med udsendelse af årsberetningen udsen
der indbetalingskort for kontingent, beder vi medlemmerne se 
velvilligt på sagen. Lad være at holde helt op med at betale, selv 
om I er kommet lidt bagud. Betal for 2 år i stedet for eet, så ei
det forsømte hurtigt indvundet igen. Et medlem overraskede 
mig ved at betale 10 års restancer den 4. decbr., så nu opgiver 
jeg ikke håbet om at få restancer ind, før de er på 11 år eller 
mere.

Anker Georgsen.

1925—1950.
Mange ting kan man strides om, men een ting er alle vi, der 

har gået på Tåstrup Realskole, vist enige om, nemlig: at vi har 
gået i en god skole. Vi kan diskutere, hvad hver af os synes om 
de forskellige enkeltheder i den. Men vi synes alle som een, at 
vor skole var et sted, hvor der var godt at være, et sted, hvor man 
mente os det godt. Var der en enkelt, som ikke forstod det den
gang, så har vedkommende dog sikkert erkendt det siden, når 
han eller hun stod ude i livets kamp. Brogede minder har vi fra 
vor skoletid, gode og mindre gode, som skolelivet nu byder på, 
men det er alligevel de lyse og fornøj elige, vi husker bedst.

25 år er gået, siden vi 13 var sammen som realklasse på kvi
sten. Et godt kammeratskab var der og et sammenhold, som 
for nogles vedkommende holder endnu.

Pigernes favorit var frøken Fevre, som på en særlig måde for
stod at ta’ os og få det gode frem i os. Det glædede os, også på 
frøken Fevres vegne, da gymnastikinspektøren udtalte, at han 
sjældent havde set et gymnastikhold med så megen fin legems
kultur på een gang, hvad bl. a. vore 6 ug’er vidnede om.
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Noget, vi altid vil mindes med stor glæde, er opførelse af 
„Genboerne“ til fastelavnen. Vi morede os storartet til prøverne, 
men det gør vist alle elever! Husker I, da H. C. stak hovedet ud 
gennem vindvet — det var lukket, men uden glas —■ og sagde: 
„Det dripper fra tagrenden, mutter!“

Lærerstaben var den samme år efter år, og vi kendte alle hin
anden som een stor familie, der i alt fald havde det tilfælles, at vi 
følte os stærkt knyttet til vor skole. Hvor taknemlig bliver man 
ikke ved mindet om den „gamle“ lærerkreds, som troligt hersede 
med os det ene år efter det andet, så vi til slut nåede et resultat.

Har man i mange år færdedes vidt om i verden for så at vende 
hjem til barndommens skole, ja, da fyldes man med beundring 
for de trofaste lærerinder og lærere, der gennem tiden samvit
tighedsfuldt har øvet deres gerning her.

Med vemod mindes vi de to kære klassekammerater Karen 
Frandsen og Yvonne Lodal, som fik så kort et virke her på 
jorden.

I 1925 skrev Mister til translokationen en sang, som aldrig se
nere er blevet overtruffet af nogen anden skrevet af ham i sam
me anledning. Derfor synges „vores sang“ stadig hvert år ved 
denne lejlighed, og det glæder vi os over.

Havde Tåstrup Realskole ikke haft den lykke at have en leder 
som Mister — der begyndte under små og vanskelige forhold — 
var skolen ikke blevet den store og blomstrende institution, den 
er i dag. Det er den ånd, hvori han leder og altid har ledet den, 
og den indsats, han har gjort og stadig gør, der gør Tåstrup 
Realskole til det, den er.

Realklassen 1925 benytter her lejligheden til at sige tak til 
vor gamle skole og ønske alt godt for den langt ud i fremtiden.

Pigerne fra 1925.
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NÆSTE 
SKOLEÅR 

1950-51

begynder mandag den 14. 
august kl. I 0 undtagen for 
første underskoleklasse, 
der modtages tirsdag den 
15. august kl. 12,30.

Skolens ferier for næste skoleår:

Sommerferien begynder 24. juni og varer til 14. august kl. 10.
Efterårsferien varer fra 16. til 21. oktober (begge dage ibereg

net).
Juleferien begynder 23. december og varer til 6. januar (begge 

dage iberegnet).
Påskeferien varer fra onsdag før skærtorsdag til den følgende 

tirsdag (begge dage iberegnet).
Pinseferien omfatter de to helligdage samt dagen før og efter.
Fastelavnsmandag, grundlovsdagen, kongens og dronningens 

fødselsdage og 5. maj er fridage.
I de måneder, hvori ingen af førnævnte ferier eller fridage fore

kommer, gives der en dag fri.


