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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 år 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. Olav Friis-Jensen, Ishøj.
Gartner 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.

Eksamen 1950.
Realeksamen bestået af:

1. Kirsten Andersen (overinspektør A., Glostrup).
2. Vagn Bjerre Christensen (handelsgartner C., „Hyldevang“, 

Sengeløse).
3. Jytte Gissel (parcellist G., Karlslunde).
4. Kirsten Gjedsted (overassistent G., Vridsløselille).
5. Karen Margrethe Hansen (forpagter H., St. Vejlegård, Val

lensbæk).
6. Rita Jensen (fru Karla J., Hundie).
1. Ruth Jensen (fru Karla J„ Hundie).
8. Verner Jørgensen (gdj., sognefoged Aage J„ Herstedøster).
9. Sonja Kirk-Larsen (gdj. Poul K.-L., „Grønhøjgård“, Tå- 

strup-Valby).
10. Arne Larsen (førstelærer L„ Vallensbæk).
11. Merete Madsen (kommunelærer M., København (fh. Senge

løse) ).
12. Bente B. Nielsen (gartner N., „Birkevang“, Kappelev).
13. Erland Palm (murermester P., fh. Vallensbæk).
14. Gustav Pedersen (proprietær P., „Snubbekorsgård“, Senge

løse).
15. Knud Aksel Pedersen (enkefru P., Solrød).
16. Brion Risgaard Petersen (tilskærer R. P., Glostrup).
17. Inge Lise Rasmussen (smedemester R., Herstedvester).

Resultat: 1 ug 4-, 4 mg +, 6 mg, 6mg 4-.
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Mellemskoleeksamen bestået af:
1. Erik Andersen (fabrikant A., Greve Strand).
2. Ronni Andersson (gartner A., Tranegilde).
3. Inger Anthon-Larsen (gartner A.-L., Ishøj).
4. Palle H. Barfod (kunstfyrværker B., Vallensbæk).
5. Inge Brogaard (gdj. B., Greve).
6. Finn Ehrenreich (afdelingschef E., Tåstrup).
7. Tove Fløytrup (handelsgartner F., Hvissinge).
8. Ole Friis-Jensen (gdj. F.-J., Ishøj).
9. Annie Frost (slagtermester F., Glostrup).

10. Jørgen Galst (prokurist G., Tåstrup).
11, Anna Therese Hancke (læge H., Tåstrup).
12. Bente Hansen (chauffør H., Glostrup).
13. Jens Aage Hansen (malermester H., Vridsløselille).
14. Kirsten Hansen (provisor C.-H., Rødovre).
15. Birthe Jensen (direkt. J., „Fællesbageriet“, Herstedvester).
16. Birthe Lis Jensen (mælkehandler J., Greve Str.).
17. Hanne J. Jensen (fru Aase J., Tåstrup).
18. Ib Walther Jensen (gartner W. J., Tåstrup).
19. Edith Olsen (mekaniker O., Vridsløselille).
20. Ingrid Christiansen (tømrermester C., Kildebrønde).
21. Niels Friis-Jensen (installatør F.-J., Hundie).
22. Agnethe Jørgensen (gartner J., Kildebrønde).
23. Birthe Jørgensen (torvekusk J., Glostrup).
24. Torben Marer (vand- og gasmester M., Glostrup).
25. Aase Nielsen (lagerarbejder N„ Tåstrup).
26. Børge Nielsen (gartner N., Glostrup).
27. Gurli Nielsen (gdj. N., Kildebrønde).
28. Sven Ole Olesen (landbrugslærer O., Tune).
29. Ingrid Olsen (gdj. O., Thorslunde).
30. Alice Pedersen (chauffør P., Kildebrønde).
31. Erik Petersen (fru P., Karlslunde).
32. Inge Bloch Petersen (gdj. P., Stenbjerggård, Sengeløse).
33. Jens Mogens Rasmussen (forst. R., Tune Landboskole).
34. Gerda Richardt (fabrikant R., Greve Str.).
35. Bodil Riis (forstander R., Thorslunde).
36. Poul Fl. Thrane (proprietær T., Herstedøster).

Resultat: 3 ug-e, 8 mg + , 11 mg, 10 mg-e, 4 g + .
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Ved årsafslutningen sagde skolebestyreren bl. a. til de unge:

„Den, der vil være et ærligt menneske, stilles overfor et dob
belt krav: ærlighed udadtil og indadtil — overfoi' andre og over
for sig selv. Jeg har en fornemmelse af, at mennesker hyppigere 
narrer sig selv end andre. Det gælder vist de fleste af os. Erfarin
gen (den bedste læremester!) viser os — ofte tidligt i livet ■— at 
det før eller senere går galt, når vi forsøger at narre andre. Det 
bliver i reglen opdaget. Og så lærer vi noget om, hvor forfærdelig 
svært det er at genopbygge andres tillid til en, når den først har 
fået et knæk. Vi ved, at det er yderst vanskeligt at tro på et men
neske, som man blot een gang har grebet i en løgn eller i et uær
ligt forhold.

„Du skal ikke bære falsk vidnesbyrd mod din næste“, siger 
Moseloven. Sagt på jævnt dansk: Man bør ikke søge at skade 
andre ved at omtale dem på en uredelig måde. Og gør man det ■— 
som regel vel bag den andens ryg — så hævner det sig. „Fals slår 
sin egen herre på hals.“

Mon I ikke har mærket, at man bli’r så underlig utryg, når 
man står overfor et menneske, som man ikke rigtig tør stole på ? 
En, hvis udtalelser gør indtryk af at være upålidelige. En sådan 
utryghed kommer især, når man føler, at den, man taler med, 
vurderer andre efter sin sympati eller antipati for vedkom
mende — efter som han kan lide dem eller ej. — Det er altid 
svært at vurdere sin uven retfærdigt.

Dette gælder også i den store politik. Det er ikke uinteressant 
at lægge mærke til den eensidighed, der præger mange menne
skers bedømmelse af de to store modstandere: er sympatien på 
Øst’s side, ser man bare sort reaktion i Vest; og omvendt ser den, 
der sympatiserer med Vest, kun ren elendighed og truende fare 
fra Øst. Søger man kun oplysning om og fra den ene af parterne, 
bliver ens vurdering næppe rigtig eller retfærdig. For man vil jo 
nu engang så gerne have sine egne meninger bekræftet! Og her 
ligger netop den store fare for uredelighed i politik. Hvis man 
forsvarer et standpunkt, blot fordi man føler sig bundet af tid
ligere udtalelser, så er man ikke en ærlig karl. Der må gives pas
sende rum for den mulighed, at man kan have taget fejl, fordi 
man ikke så tilbunds i tingene.“
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Arne Larsen bragte på realklassens vegne en tak for skole
tiden.

Skolebestyreren bragte en tak til overlærer Poul Grønbek, 
der ved skoleårets udgang skulle forlade denne skole for at over
tage en stilling som inspektør ved Stenlille Realskole. Fra 1933 
til 1950 havde hr. Grønbek virket her ■—■ dygtigt, samvittig
hedsfuldt og med aldrig svigtende interesse for skolens tarv. 
Hans hjælpsomhed og loyalitet vil blive husket her. Vore bedste 
ønsker om held og lykke i den ny gerning fulgte hr. Grønbek. •— 
Denne udtalte en tak til skolen her ■— til leder, kolleger og elever.

Fra eleverne blev der overrakt hr. Grønbek en smuk gave.

Skoleåret 1950—51
begyndte den 15. aug. og slutter den 22. juni. Elevantallet er i 

april 474, hvoraf ca. 25 % er hjemmehørende i Høje Tåstrup 
kommune.'

Lærerkræfter:
Skolebestyrer Holger Egekvist, ansat oktober 1912, 

hovedfag: engelsk, fransk, samfundslære.
Fru Gerda Egekvist (overlærer), 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, sløj d, tegning.
Leo Høgh-Olesen (overlærer), ansat august 1939, 

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

hovedfag: 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, småsløj d, kv. hdg.
Ejler Madsen, ansat august 1948, 

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

Poul Bjerrum, ansat august 1949, 
hovedfag: engelsk, tysk, gymnastik.

P. Vikelgaard, ansat aug. 1950, 
hovedfag: dansk, engelsk, fransk.

Hj. Højgaard, ansat aug. 1950, 
hovedfag: fysik, regning.

A. Hamborg, ansat okt. 1950 efter D. Thustrup (afskediget), 
hovedfag: regning, matematik, fysik.

Frk. Lillian Boe Nielsen, afløste frk. Bendixen 1. jan. 1951, 
hovedfag: gymnastik, kv. hdg.

Frk. Birthe Christensen (midlertidigt).

Af skolens dagbog.
1950:
26. maj: Idrætsdag; gymnastikopvisning af alle klasser og bold

spil af de fleste. — Om aftenen håndboldkamp : udvalgt hold 
mod tidligere elever. — Sangprøve. — Dans.

26. j uni: Skolens lærere og bestyrelse samledes med overlærer 
Grønbek til en festlighed i anledning af hans afrejse herfra. 
Som udtryk for taknemmelighed for godt udført arbejde ved 
vor skole i 17 år blev der overrakt hr. Grønbek en gave. Fru 
Blichfeld såvel som naturligvis fru Grønbek deltog som gæ
ster i festen, som prægedes af mange taler, sang og hygge.

3. —19. juli: Med 36 elever foretog H. E. en W. F. A.-rejse til 
Wales, hvor vi et par uger nød gæstfrihed og fortrinlig be
handling i og nær Swansea. Også London fik vi et indtryk af. 
En meget vellykket tur.

22. aug.: Skoleudflugt til Ryegårds dyrehave og Jægerspris — i 
rutebiler. 405 elever, 16 lærere og 25 forældre deltog.

13. sept.: Vi deltog i skoleidrætsstævnet i Glostrup.
15. —17. sept.: Ila var under hr. Madsens ledelse på week-end 

Stevns Klint. .
26. sept. gav skolens mangeårige ven, tankelæseren Arndt, to 

forestillinger for børnene. Hr. Arndt lægger nu op, og vi 
siger ham tak for hans ydelser.
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4. okt.: Præsidenten for World Friendship Association, mr. Me 
Taggart Short fra Cardiff i Wales, besøgte vor skole og holdt 
en interessant tale for de ældste klasser og en del af lærerne. 
— Senere har mr. Short sendt skolen to flag: the union jack 
og the Welsh dragon.

24. og 25. nov.: Realklassens fest. Der opførtes „Diderich Men- 
schen-Skræk“ af Holberg og „Feriegæsterne“ af Hostrup. — 
Overskuddet gik med til anskaffelse af et nyt filmsapparat.

22. dec.: Julestemning i den store sal — propfyldt, også balkon 
og scenerum.

1951:
6. jan.: Juletræ for 1., 2., 3. u. og mindre børn.
9. febr.: Realklasserne og H. E. besøgte Carlsberg og „Politikens 

Hus“ og så om aftenen „En Spurv i Tranedans“ på Folke
teatret.

17. febr.: Børnebal for elever i 4. og 5. u., I og II ml. — Recitator 
J. Lage Jacobsen fortalte H. C. Andersens eventyr og teg
nede til.

21. febr.: Vi så „Seks kammerater“ på skolescenen.
24. febr.: Musikalsk aften med skolebal for elever i II, III, IV ml., 

realkl. og tidligere elever. Pianistinden Ebba Fischer og cel
listen Jarl Hansen spillede pragtfuldt.

28. april og 5. maj besøgtes skolen af Colonel H. Young, der over
værede undervisning i engelsk og forskelligt andet.

5. maj: Mindestund i store sal — og fri kl. 12.
7. maj: I, II og III ml. så „En Spurv i Tranedans“ på skolescenen. 
26. maj: Skolens idrætsdag. Om aftenen: Håndboldkamp, sang

prøve og dans.

F orældremøder.
3. okt. 1950: Ordinært forældremøde med ca. 125 deltagere. 

Dirigent: gdj. Bernh. Jensen, Naurbjerggård.
Formanden, læge F. Hancke, aflagde beretning om skoleåret 

1949—50 og omtalte opførelsen af endnu 2 barakbygninger — en 
til gymnastiksal og „Wigwammen“ til 2 klasseværelser. Også 
2 ny cyklestalde var kommet til. — Bestyrelsen havde set sig 
nødsaget til at søge skolens kassekredit forhøjet til 10,000 kr. — 
bl. a. på grund af skolepengerestancerne, som formanden ind
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trængende henstillede til forældrene at undgå.
Gdj. Viggo Olsen, Thorslunde, trådte nu ud af skolens besty

relse efter at have været et virksomt og værdifuldt medlem deraf 
i 10 år. Formanden bragte ham en varm tak, som forsamlingen 
sluttede sig til.

Skolebestyreren gav en kort redegørelse for skolens indre liv i 
det forløbne år, der havde været præget af stadigt stigende elev
tal, som det kunne være ønskeligt men var vanskeligt at be
grænse.

Regnskabet, der balancerede med 202.631,68 kr., blev forelagt 
af kassereren, kommandørkaptajn Linde, og blev godkendt.

Valg: I stedet for gdj. V. Olsen havde bestyrelsen valgt gdj. 
Olav Friis-Jensen, Ishøj, hvilket blev godkendt af forsamlingen, 
som derefter genvalgte handelsgartner E. Fløytrup, Hvissinge. 
Til revisorer genvalgtes repræsentant Gordon Knudsen og køb
mand Har. Kristensen, begge af Tåstrup.

Der var fælles kaffebord, tonefilm og aftensang.
23. april 1951: Ordinært forældremøde med 135 deltagere. 

Dirigent Høgh-Olesen.
Formanden forelagde budgettet for det kommende skoleår. 

Det balancerede med 230.000,00 kr., og bestyrelsen foreslog en 
skolepengeforhøjelse på 2,00 kr. mdl. pr. barn. En sådan for
højelse blev vedtaget og budgettet godkendt som forelagt. — 
Under pkt. eventuelt erklærede snedkermester Gebhard, Karls
lunde, at han ved at stemme for budget og skolepengeforhøjelse 
dog ikke havde godkendt de altfor mange restancer, som er med
virkende til denne forhøjelse! Dette synspunkt fik tilslutning.

Så holdt skolebestyrer Holger Egekvist et kort foredrag over 
emnet: Om at dele sol og vind lige. Efter kaffebordet viste kon
sulent Møller-Larsen, Vridsløselille, to interessante tonefilms: 
en fra amerikanske skoler og en om „fremtidens vinger“ — heli
kopteren.

Mødet sluttede med sang.

Elevklubben »Thor«.
Følgende sammenkomster har været afholdt:
13. dec. 1950: Julemøde. Forskellige farvefilm og broget under

holdning.
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25. jan. 1951: Til indledning sang Jens Åge for til nogle fælles
sange, derefter var der en præmiekonkurrence, som vakte 
stor jubel blandt publikum. Til slut fremviste hr. Pettersson 
et par morsomme films.

3. marts 1951: Først holdt Erik Boie, som er sømand, et udmær
ket foredrag om Ceylon, så var der en musikalsk hvem-ved 
hvad, og senere på aftenen bød „Thor“ på sodavand og wie
nerbrød. Mødet sluttedes kl. 22,00.

7. april 1951: „Thorsold“.
Forskellige musikalske numre, hvoriblandt to sweitsere gjor
de sig bemærket ved at jodle. Dernæst underholdt to af III 
mellems drenge med sketch. Underholdningen sluttedes af 
med en Gøg og Gogge-film.
Så blev salen ryddet for bænke, og nu gik dansen lystigt til et 
tremands orkester. I „Thor“s pariserbar kunne man forfri
ske sig med forskellige lækkerier. Kl. 23,30 sluttede dansen, 
og efter aftensangen gik enhver til sit.

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 ny 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.
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.
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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 Noesg.: 
Skr. dansk f. misk.

III. - : Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. misk. III. Jensen og Noesg.: 
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. Gunnarssons 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.

HISTORIE:
2. u. : Danske heltesagn og Nordens guder.
3. u. : N. Helms: Danmarks historie til omkr. 1100.
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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.
3. 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. Geografi for mlsk. L, forfra til Alperne.
II. ml.: do. Geografi for mlsk. L, fra Alperne—bogen ud.

III. ml.: do. Geografi for mlsk. II.
Jorden som himmellegeme, Asien, Afrika, Australien.

IV. ml.: do. 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. Stockman- og J. O. Bøving-Petersen: Zoologi for mlsk. I: 
— til gøgen.
Balslev og Simonsen: Botanik for mlsk. 1. hefte.

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.

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

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

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

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

IV. ml.: do. : Mellemskolekemien, s. 37—bogen ud.
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REGNING:
1. u.
2. u.
3. u.
4. u.
5. u.

I. ml.

Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog 1.
Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning 2. 

do. : do. 3.
do. : do. 4.
do. : do. 5.

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

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

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.:
Realkl.:

do. Aritmetik for misk., s. 33—35 og s. 45—80. 
do. Aritmetik for realklassen.

14



Oprykningsprøver 1951.
Skriftlige:

Ill ml. II ml. I ml. 5. u. 4. u.

Dansk 31/5 IOV2-I3 "Ve 8—10 Ve 8—10 8/6 8—10 8-9

Dansk a/e 11-14 Vs 8-10 Ve 8—10 Ve 8—10 u/e 10-12

Regning 29/s 11-14 8—10 7/e 8—10 Ve H — 13 n/e 8-10

Matematik 8-11 »Vs 8—10

Engelsk Ve 11-13 30/6 11-12 Vs 11—13

Tysk 30/5 13—15
Historie 2/e 12-14

Fysik % 11-13
Aim. skoleg. 4.—8. juni «_ IS ;„n; |a. 11.—14. juni ». ‘J- juni b n _15 junj 13.—16. juni

Mundtlige;

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

Dansk a. ®/o kl. 8 a. ”/„ kl. 8 a. kl. 8 a. ’Ve kl. 13 a. ’Ve kl. 8
b. 13 b. ing. prøv. b. ’Ve - 13 b. ’Ve * 8 b.’Ve - 10

Engelsk a. '»/» - 8
b. ’% - 13

a. ing. prøv
b. 1% kl. 8

a.'Ve - 8
b. 2i/e - 8

Tysk a. Ve - 8
b. «/c - 13

a.’Ve - 8
b. ’Ve - 8

Regn. mat. a. ’% - 8 a. ’V6 - 8 a.’Ve - 8 a. ’Ve - 8 a. ’Ve kl. 13
b.’Ve - 13 b.’Ve - 8 b. 2Ve - 8 b. 2Ve - 9 b. ’Ve - 15

Historie ingen prøve a. , b skr. prøve ingen prøve a. 2'/c - 11
b. 2'/0 - 10’/2

Geografi a. ’Ve - 8
b. ’Ve - 13

a. 21/0 kl. 8
b. ”/s - 8 do. a. 2’/o - 10’/3

b. 2’/0 - 10

Naturhist. a. ’% - 8 a. ing. prøv. do. a. 2i/0 - 10 a. 2Ve - kl. 8
b.’Ve - 13 b. l8/e kl. 8 b. 2'/0 - 11 b. 20/6 - kl. 8

Fysik æ skr. prøve a.’9/e - 13 
b. ing. prøv. do.

Overhøring af 3. u.: 21 /6 kl. 8.
Overhøring af 2. a.: 2"/6 - 8. Overhøring af l.a.: 2I/6 - 10.

- 2. b.: 2(>/B kl. 13. - - 1. b.: 21/B kl. 13.
Optagelsesprøver til I ml.: den 7/ß kl. 8: skriftlige prøver.

den 23/8 kl. 8: mundtlige prøver.
Årsafslutning: for underskolen og I ml.: den 22/6 kl. 15,00.

for II, III, IVog realkl.: den 22/fi kl. 19,30.



EJ\«AMEN 1951
;V| ri I, io IS l\O I ■ l< H KSA v I KA 

a b

Dansk 7«, kl. 8 1. fru Andreassen; c. hr. E. Johansen 76, kl. 874 1- hr. Vikelgaard; c. hr. Malling (b)

Engelsk 4/f„ kl. 8l/4 1. hr. Egekvist; c. fru Terkelsen — ingen prøve —

Tysk — ingen prøve — 4/6, kl. 8 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. H. Bang

Historie 7/0, kl. 8 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. C. J. Bøgh 8/0, kl. 9 I. hr. Høgh-Olesen; c. hr. T. Nielsen

Geografi — ingen prøve — kl. 8 1. hr. Pettersson; h. fru Andreassen

Naturhist. ®/6, kl. S'/i 1- hr. Pettersson; c. hr. Kr. Lamberg — ingen prøve —

Fysik 1918, kl. 8 1. hr. Hamborg; c. hr. Højgaard '7g, kl. 8 1. hr. Hamborg; c. hr. J. Petersen
Regning 
og mat. 18/g, kl. 871 1. hr. Hamborg; c. hr. Oxholm (b) 14/6, kl. 972 h hr. Hamborg; c. hr. Grønbek

Skrivning (III a) censureres af fru Nielsen.
» (III b) — af fru Nymand

Tegning (IV) — af hr. A. P. Larsen.
Håndgerning (IV) — af frk. Ruth Hansen.
Sløjd (IV) — af hr. Galatius.



R R AI (>3 K S ÆM E AT
a

Dansk 4/6 kl. 8 1. fru Andreassen; c. frk. Overgaard 4/e kl. 14 1. fru Andreassen; c. frk. Overgaard

Engelsk 29 C - 8*/4 1. hr. Egekvist; c. fru. Rassing (b) 29/. - UV4 1. hr. Egekvist; c. fru Nilsson

Tysk 2% - 8 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. C. J. Bøgh 20/
/ G - 14 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. C. J. Bøgh

Fransk % - 8'/4 1. hr. Egekvist; c. frk. V. Hansen (b) A - 13 1. hr. Egekvist; c. frk. V. Hansen (b)

Historie 18/g - 8 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. H. Egekvist IS/g - 14 1. hr. Høgh-Olesen; c. hr. Egekvist

Geografi Ve, - io>/2 i. hr. Pettersson; c. hr. E. Eriksen (b) V« - 8'/4 1. hr. Pettersson; c. hr. E. Eriksen (b)

Naturhist. 24/s - 8 1. hr. Pettersson; c. hr. P. Andersen 24/b - 14 1. hr. Pettersson; c. hr. P. Andersen

Fysik 8/g - 91/, 1. hr. Hamborg; c. hr. P. Grønbek 7/6 - 8'/4 1. hr. Hamborg; c. hr. Wolf (b)
Regning 
og mat. ,3/« - IOV2 1- frk Baun; c. hr. Bredsdorff ,4/6 - 8‘/4 1. frk Baun; c. hr. Oxholm (b)

Kv. håndgerning censureres af frk. Ruth Hansen.
Slöjd - hr. Galat i us

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 *27 kr. 23 kr. 18 kr. 5. u. 20 kr. 16 kr. 13 kr.
IV ml. 27 « 23 « 18 « 4. u. 20 « 16 « 13 «
III ml. 27 « 23 « 18 « 3. u. 18 « 14 « 11 «
II ml. 25 « 21 « 16 « 2. u. 16 « 12 « 9 «
I ml. 23 « 19 « 14 « 1. u. 14 « 10 « 7 «

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 y2 måneds skolepenge for den 

klasse, som eleven optages i.
Eksamensafgifterne er følgende:

a. til staten: 16 kr. for realeksamen.
8 kr. for mellemskoleeksamen.

b. til skolen: 24 kr. for realeksamen.
16 kr. for 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 månedlig, og fristen bør overholdes.
9. Børnenes karakterbøger må være tilbage på skolen inden 

3 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 y^ liter sød

mælk eller kærnemælk 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 å 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.

Årsaf slutning.
for underskolen og I ml. den 22. juni kl. 15,15 — for II, III, IV 
ml. og realkl. den 22. juni kl. 19,30. Forældre og andre interes
serede er velkomne hertil.

Tåstrup Realskole i maj 1951.
Holger Egekvist.
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FRA
MEDDELELSER

VED BESTYRELSEN

Når vor klasse i år har 25 års jubilæum, vil vi på denne plads 
bringe en tak til vor gamle skole. En tak for skoletiden og fordi 
skolens porte altid står åbne for gamle elever.

Ja, skoletiden var en dejlig tid, og især mindes vi de sidste år 
med glæde. Da var vi blevet så gamle, at vi forstod betydningen 
af at erhverve kundskaber, og endnu var vi ikke for store til at 
lege, hvilket sidste ofte gav lidt for voldsomt genlyd i lærerværel
set, som jo dengang lå lige under realklassen.

Vor klasselærerinde var frk. Fog, som sled ihærdigt med os 
for at sætte os ind i matematikkens mysterier, og i engelsk fik vi 
et godt grundlag at bygge videre på. Hendes altfor tidlige død 
betød et stort savn for skolen, og vi vil altid mindes hende med 
taknemlighed.

Det var dog især fru Blichfeld, der fik betydning for vor 
klasse, og hvem vi kan takke for, at vi efter at have forladt sko
len stadig holdt forbindelsen med vore kammerater ved lige. Vi 
glemmer ikke de dejlige litteraturtimer. Det var festligt, nål’ vi 
inden gennemgangen af et skuespil fik tildelt hver sin rolle og 
så småt forsøgte os i skuespilfaget. Det er jo begrænset, hvad 
der nås i skoletiden, men fru Blichfeld slap os ikke, hun samlede 
os stadig til interessante litteraturaftener i sit hjem. Men dansk
timerne var ikke blot at fordybe sig i vore klassikere. Der måtte 
også slides med stile og retskrivning, og her må vi ligeså sige tak 
for den grundige undervisning. Husker I naturhistorietimerne 
og de fornøjelige og lærerige ture til grusgraven og Vallensbæk 
mose ?

Da tiden nærmede sig for den årlige skolekomedie, plagede vi 
Mister om at skrive noget for os. Resultatet blev „Kongens Tje
ner“, hvori medvirkede elever fra samtlige klasser. Vi havde 
det fornøjeligt til prøverne under Misters dygtige instruktion, 
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og fru Blichfelds hjem var lavet om til kjolesalon, mens vi syede 
rokokodragter.

Misters timer havde deres eget særlige præg. Var der et emne, 
vi gik og tumlede med, kunne vi altid få tid at drøfte det hos 
ham. Misters store indsats og personlighed er der skrevet så me
get om i årenes løb, så vi vil blot føje vor inderlige tak til alle de 
øvrige jubilarers og tænke på, at det var ham, der lærte os: „På 
det jævne, på det jævne“, der ligger grundtonen i hele Misters 
skolegerning.

Hvad der blandt meget andet gav os et sundt, friskt syn på til
værelsen, var gymnastik- og boldspiltimerne, som frk. Fevre og 
hr. Christensen havde særlige evner til at gøre festlige for os.

Det var nogle af de lyse minder, og det er j o heldigvis dem, vi 
har flest af, hvilket vi på hele klassens vegne takker vor skole 
for. Vi håber, at den i endnu mange år må virke til gavn for den 
stadig voksende elevflok.

Erna og Marie.
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Regnskab 1950.
Kassebeholdning d. 4. decbr. 1949............................. kr. 681,95
Indgået kontingent....................................................... „ 533,50
Overskud ved sammenkomster................................... „ 36,49

“kf. 1251,94

Porto, kuverter, indbetalingskort........... kr. 100,40
Årsskriftet 1949.......................................... „ 100,00
Skolepenge ................................................. „ 180,00 „ 380,40
Beholdning den 2. decbr. 1950................................... kr. 871,54

Det har ikke været noget „stort“ år. Af det indgåede kontin
gent er kun kr. 197,50 for 1950. Resten er dels restancer (kr. 
273,00 for årene 1940 (!)—1949) og dels forudbetaling (kr. 63,00 
for 1951—52). Til gengæld er det gået fint siden. Alene ved sam
menkomsten den 3. decbr. 1950 indkom kr. 223,00, til trods for 
at der kun var 40 medlemmer til stede, og i de følgende 3 måne
der er indkommet yderligere ca. 200 kr.

Vi har haft den glæde i adskillige tilfælde at modtage indbeta
ling fra medlemmer, som vi så småt havde opgivet at høre fra 
mere. Ikke så få har sendt os fem års restance eller mere (helt 
tilbage fra 1940), og flere har takket foreningen for at vi stadig 
har sendt årsskrift og indbydelser, tiltrods for at de pågældende 
i lang tid har været temmelig „passive“.

25-års-jubilarer har hidtil ikke været særlig ivrige for at 
melde sig ind eller genindtræde i et afbrudt medlemsskab, men 
årgang 1925 har i hvert fald ikke svigtet. Vi havde i forvejen 7 
medlemmer og har fået 12 nye fra denne årgang — det er rekord.

Anker Georgsen.

Desværre kunne bestyrelsen ikke glæde sig over nogen over
vældende deltagelse i mødet den 3. december 1950, og navnlig på 
baggrund af den overmåde fine tilslutning det foregående år 
virkede det jo ret nedslående, at kun knapt et halvt hundrede 
medlemmer havde givet møde.

Man samledes om et smukt arrangeret smørrebrødsbord, hvor 
formanden bød velkommen, og idet han udtalte sin beklagelse 
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over, at så få havde indfundet sig, bemærkede han, at bestyrel
sen sikkert atter måtte indkalde klasserepræsentanter umiddel
bart forinden næste sammenkomst, da der åbenbart må gøres 
noget ekstraordinært for at få medlemmerne til at møde op.

Efter at smørrebrødet var sat til livs, tog man fat på general
forsamlingen. Ved forrige møde havde vi jo en særdeles morsom 
generalforsamling med en usædvanlig fremføring. Denne gang 
var der ikke forsøgt noget i samme smag; men da der af forsam
lingen blev valgt ikke mindre end 4 dirigenter, tør det nok siges, 
at denne generalforsamling også fik et noget usædvanligt, men 
meget lattervækkende forløb. Den tidligere bestyrelse blev gen
valgt, dog trådte Ida Jacobsen ind sålænge Svend Frost opholder 
sig i udlandet.

Som noget nyt i „T.R.E.“ var der herefter andespil. Forslaget 
hertil blev egentligt fremsat halvvejs i spøg ved et bestyrelses
møde af fru Christensen, som, da bestyrelsen gik ind for forsla
get, blev ganske forskrækket herover. Der var dog ingen grund 
til at fortryde dette, for spillet blev under Tage Sørensens ud
mærkede ledelse så afgjort en succes.

Alt i alt havde det været en hyggelig og munter aften; men 
rent foreningsmæssigt set var det ret utilfredsstillende med det 
ringe besøg. Lad os nu være enige om at møde talrigt op til næste 
møde. Det er nedslående for de medlemmer, der kommer i håb 
om at træffe gamle kammerater, måske ikke at se en eneste fra 
sin gamle klasse.

Harald Pedersen.
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NÆSTE 
SKOLEÅR 
1951-52

begynder mandag den 13. 
august kl. 10 undtagen for 
første underskoleklasse, 
der modtages tirsdag den 
14. august kl. 12,30.

Skolens ferier for næste skoleår:
Sommerferien begynder 23. juni og varer til 13. august kl. 10.
Efterårsferien varer fra 15. til 20. oktober (begge dage ibereg

net).
Juleferien begynder 23. december og varer til 5. januar (begge 

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

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

fødselsdage er fridage. M. h. t. store bededag og 5. maj er der 
endnu usikkerhed.

I de måneder, hvori ingen af førnævnte ferier eller fridage fore
kommer, gives der en dag fri.


