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CHR. STÆHR'S EFTF. TAASTRUR



TAASTRUP REALSKOLE omfatter tre afdelinger: En for
beredelsesskole med 5 klasser for børn i alderen 6—11 år, en 
mellemskole med 4 klasser for børn i alderen 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, samt at optagelsen 
godkendes af undervisningsinspektionen for mellem- og real
skolerne.

Den pædagogiske ledelse har skolebestyreren, der står til an
svar overfor skolens bestyrelse og forældremøder såvel som 

3



overfor ministerium og undervisningsinspektion. Skolebestyre
ren har ministeriel bemyndigelse til at afholde mellemskole- og 
realeksamen (eksamensret).

Taastrup Realskole er en selvejende institution, hvis økono
miske drift i overensstemmelse med „Vedtægter for Taastrup 
Realskole“ ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Taastrup Realskoles bestyrelse:
Gdr. Aage Jørgensen, Herstedøster, formand.
Direktør, cand. jur. Knud Pedersen, Taastrup, kasserer.
Gartner E. Fløytrup, Hvissinge.
Forstander, dr. agro. K. J. Frandsen, Øtoftegaard, Høje Taa

strup.
Gdr. Olav Friis Jensen, Ishøj, næstformand.
Fru Ingeborg Willumsen, Taastrup.
Borgmester Ingemann Pedersen, Taastrup, repræsentant for 

Høje Taastrup kommune.
Overlærer L. Høgh Olesen, Taastrup, lærernes repræsentant.
Skolebestyrer Arent Filtenborg, Taastrup.

Eksamen 1955
Realeksamen bestået af:

1. Randi Andersen (købmand, Taastrup).
2. Rigmor Bay Andersen (gartner, Hundie).
3. Søren Christiansen (gdr., Tune Hede).
4. Margit Clausen (fabrikant, Taastrup).
5. Niels Ole Ellegaard (propr., Taastrup Valby).
6. Peter Frederiksen (gdr., Svogerslev).
7. Hans Friis-Jensen (gdr., Ishøj).
8. Else Galst (direktør, Taastrup).
9. Ellen Hansen (gdr., Ishøj).

10. John Leth Hansen (enkefrue, Hundie str.).
11. Niels Hansen (arbmd., Greve).
12. Tove Højbirk (værkmester, Vridsløse).
13. Søren Koch (handelsgartner, Vridsløsemagle).
14. Vibeke Lund (bankbestyrer, Taastrup).
15. Annelise Petersen (murermester, Glostrup).
16. Knud Aaby Svendsen (fabrikant, Glostrup).
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17. Matti Andersen (propr., Hundie).
18. Grethe Berndt (husmoderafl., Taastrup).
19. Svend Cederskjold (enkefrue, Glostrup).
20. Knud Colsted (ingeniør, Grønland).
21. Erik Gaardhøje (cand, pharm., Glostrup).
22. Inge-Liss Jansberg (socialfuldm., Taastrup).
23. Mogens Jørgensen (frue, Glostrup).
24. John Kristensen (lektor, Høje Taastrup).
25. Jens Merrald (keramiker, Glostrup).
26. Jørgen Mouritzen (parcellist, Kamstrup).
27. Olga Møller (gårdbest., Hundie).
28. Ulla Møller (fabrikant, Greve str.).
29. Grethe Nielsen (statshusmd., Vallensbæk str.).

Mellemskoleeksamen bestået af:
1. Birte Andersen (gartner, Vallensbæk).
2. Bent Bredkjær (overbetj., Taastrup).
3. Palle Bang From (propr., GI. Kappelevgård).
4. Elsebeth Hansen (forpagter, Vallensbæk).
5. Jørgen Hansen (gartner, Taastrup).
6. Poul Hellerøe (grosserer, Karlslunde).
7. Hans Henriksen (arb.-leder, Hedehusene).
8. Uffe Hernø (forstander, Taastrup).
9. Eva Holgersen (forpagter, Karlslunde).

10. Henrik Jacobsen (gartner, Taastrup).
11. Else Walter Jensen (gartner, Taastrup).
12. Erik Bjerre Jensen (gartner, Kildebrønde).
13. Eva Lund Jensen (dyrlæge, Hedehusené).
14. Jane Johansen (gartner, Vallensbæk).
15. Karen Margrethe Kjær (repr., Taastrup).
16. Kirsten Gordon Knudsen (gartner, Taastrup).
17. Lis Kristensen (lektor, Høje Taastrup).
18. Sven Larsen (førstelærer, Vallensbæk).
19. Ahti Madsen (arbmd., Vallensbæk).
20. Aase Madsen (købmand, Rødovre).
21. Birte Pedersen (gdr., Nybølle).
22. Ida Petersen (gdr., Karlslunde).
23. Herdis Rasmussen (maskinm., Glostrup).
24. Ole Rulffs (assurandør, Glostrup).

5



25. Hans Erik Alstrup (vaskemester, Roskilde).
26. Jet Andreasen (lærer, Greve).
27. Steffen Arndal (læge, Hedehusene).
28. Claus Berner-Magnussen (bestyrer, Ishøj).
29. Birthe Filtenborg (skolebestyrer, Taastrup)
30. Lis Scheuer Hansen (forvalter, Rødovre).
31. Hans Jørgen Jacobsen (forr.-fører, Hundie str.).
32. Bent Jensen (handelsg., Karlslunde).
33. Jørgen Kræmer (købmand, Hundie str.).
34. Astrid Mikkelsen (sognepræst, Karlslunde).
35. Anne-Marie Mogensen (inspektør, Korskilde).
36. Jørn Rindum Nielsen (uddeler, Greve).
37. Karen Margrethe Bach Nielsen (gartner, Glostrup).
38. John Sternberg Nielsen (gartner, Brøndbyvester).
39. Tove Nielsen (gartner, Ishøj).
40. Greta Nilsson (forpagter, Vallensbæk).
41. Alf Olsen (brødforhdlr., Greve).
42. Jan Olsen (grosserer, Taastrup).
43. Erling Petersen (gdr., Herstedvester).
44. Frantz Rasmussen (teglbrænder, Taastrup).
45. Jette Franch Rasmussen (købmand, Karlslunde).
46. Henrik Schwartz (fængselsbetj., Vridsløsemagle).
47. Bent Sivebæk (slagteriarb., Roskilde).
48. Birgith Steffensen (gartner, Ishøj).
49. Inge Willumsen (direktør, Taastrup).
50. Sven Ørrild (direktør, Rødovre).

Skoleåret 1955—56
begyndte 11. august og slutter 22. juni. Elevantallet var 1. maj 
594, hvoraf 145 er hjemmehørende i Høje Taastrup kommune.

Elevantallet pr. klasse er i gennemsnit 23,76.

Lærerkræfter:
Fru Augusta Andreassen (overlærer, ansat februar 1922, 

hovedfag: dansk (m. svensk), geografi, religion.
Leo Høgh-Olesen (overlærer), ansat august 1939, 

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

hovedfag: historie.
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Frk. Inger Baun (overlærer), ansat august 1946, 
hovedfag: regning, matematik.

Fru Margrethe Nymand, ansat august 1947, 
hovedfag: dansk, skrivning, regning.

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

Jørgen Ejler Madsen (overlærer), ansat august 1948, 
hovedfag: sang, dansk, tegning, sløjd.

Knud Pettersson, ansat august 1949, 
hovedfag: geografi, naturhistorie.

Poul Bj errum, ansat august 1949, 
hovedfag: engelsk, tysk, gymnastik.

P. Vikelgaard (overlærer), ansat august 1950, 
hovedfag: dansk, engelsk, fransk.

Hj. Højgaard, ansat august 1950, 
hovedfag: fysik, regning, tegning.

Bent Pedersen, ansat august 1951, 
hovedfag: regning og matematik.

Frk. Bodil Hansen, ansat august 1952, 
hovedfag: skrivning, sang, gymnastik.

Viceskoleinspektør Poul Grønbek, ansat august 1953, 
hovedfag: regning og matematik, fysik.
Hr. Grønbek tidligere ansat 1933—50.

Frk. Karen Margrethe Kirk, ansat august 1953, 
hovedfag: gymnastik, kv. håndgerning.
Frk. Kirk tidligere ansat 1947—49.

Fru Ragnhild Jørgensen, ansat august 1953, 
hovedfag: religion, dansk, regning.

Bent Kildegaard Krestjansen, ansat august 1953, 
hovedfag: gymnastik.

Fru I. Anker Nielsen, ansat august 1953, 
hovedfag: dansk, regning, skrivning.

Flemming Jensen, ansat august 1954, 
hovedfag: dansk, engelsk.

Carsten Clausen, ansat august 1955, 
hovedfag: sang, tegning.

Fru Ingrid Jagd Jensen, ansat august 1955, 
hovedfag: regning, tegning.

Skolebestyrer Arent Filtenborg, ansat februar 1955, 
hovedfag: regning og matematik.
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Af skolens dagbog
1955:
21. juni: Årsafslutning for underskolen.
22. juni kl. 15: Årsafslutning for I-II ml.
22. juni kl. 19,15: Årsafslutning for de tre ældste klasser.
11. august kl. 10: 1. skoledag efter sommerferien.
13. august kl. 12,30: De små elever i 1. underklasse mødte for 

første gang i skole ledsaget af den ene af deres forældre el
ler dem begge og blev modtaget af fru Edith Nielsen og 
bestyreren.

Fru Gerda Egekvist taler efter relieffets afsløring

22. august: Skolens 50-års fødselsdag. Kl. 9 mødte eleverne. Ef
ter flaghejsningen afsløredes på hovedbygningens sydgavl 
udenfor lærerværelsets indgang et relief af skolebestyrer 
Holger Egekvist, udført af billedhuggeren Per Linnemann- 
Schmidt. Her talte skolens bestyrer, skolens formand, fru 
Gerda Egekvist, en gammel elev, Frederik Jacobsen, og en 
nylig udgået realist, John Reinhardt Kristensen, overrakte 
fra eleverne skolen en smuk pengegave. Mange forældre var 
mødt. Der blev serveret sodavand og lagkage til alle elever. 
Kl. 14 modtog skolens bestyrelse deputationer fra forældre, 
lærerkollegiet, de gamle elever, skolens venner og forret
ningsforbindelser, som alle frembar deres lykønskninger 
med smukke gaver.
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Kl. 15 afholdtes en højtidelighed i gymnastiksalen. Der tal
tes af skolens formand, bestyreren, undervisningsminister 
Julius Bomholt, Danmarks Realskoleforenings næstfmd. 
skoleinsp. Mathorne, Horsens, og Irsf. Anker Georgsen som 
repræsentant for de gamle elever. Skolens pigekor sang.
Kl. 19 samledes ca. 300 deltagere til en spisning i et hus, 
der var rejst på den forreste sportsplads. Her blev holdt et 
utal af udmærkede taler.
Sent sluttede den meget vellykkede fest, som hele dagen 
havde været begunstiget af det smukkeste vej r.

Fra højtideligheden i gymnastiksalen

9. september: Den årlige udflugt. Underskolen og I ml. rejste 
under ledelse af hr. Grønbek med ekstratog til Sorø, hvor 
man sejlede over søen til „Parnas“. Efter at man havde til
bragt tiden med leg o. a., gik turen hjem igen på samme 
måde. De øvrige klasser under ledelse af bestyreren drog 
afsted i busser sydpå til Gisselfeld. Først spadserede man 
den smukke park rundt, og derefter gennemgik hr. Høgh 
Olesen slottets historie. Efter frokost gik turen til Højerup 
kirke på Stevns Klint, hvor hr. Høgh Olesen fortalte elever
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ne om kirkens historie. Man spadserede en lang tur langs 
klintens fod, inden busserne kørte hjemad.

24. september: II b var med frk. Hansen og hr. Madsen på 
week-endtur til Malmø og Lund.

20. —23. oktober: II c var på lejrskole i Borrevejle med fru og 
hr. Flemming Jensen.

27. oktober: IV b var med fru Filtenborg og hr. Høgh Olesen 
i Lund og Malmø på en historisk studietur.

5. November: Besøg af undervisningsinspektørens medhjæl
per i fremmedsprog, inspektør A. Simonsen, Ballerup.

26. November: II, III, IV ml. og realkl. var på skolescenen, 
hvor man så „Aladdin“ opført.

22. december: Juleafslutning med højtidelighed i gymnastik
salen.

1956:
21. —22. januar: T.R.E.’s amatørskuespillere (lærere og gi. ele
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ver) opførte Bentzon: „En skandale“. Begge aftener slut
tede med bal.

11. —12. februar: Realklassens fest. Der opførtes Hostrup: „En 
spurv i tranedans“.

7. april: Skolebal for 4. u, 5. u og I ml. Pedellen, hr. Olsen, 
tryllede for deltagerne.

14. april: II b holdt sammenkomst for forældre og søskende.
26. april: Skolebal for de større og gamle elever. Ballet indled

tes med en polonaise opført af eksamensklasserne. Senere 
på aftenen underholdt skuespiller ved Det kgl. Teater Elith 
Foss.

7. , 8., 9. og 11. maj: Skriftlig mellemskole- og realeksamen.
12. maj: II, III, IV ml. og realkl. overværede på Folketeatret 

Dansk Skolescenes opførelse af Heibergs vaudeville „Nej“ 
og H. C. Lumbyes ballet „Drømmebilleder“.

18. maj: IV a var med frk. Baun og hr. Høgh Olesen i Lund 
og Malmø på en historisk studietur.

22. maj: Den mundtlige eksamen begynder med IV ml. latin 
og realkl. fransk.

26. —27. maj: II a, b, c på historisk ekskursion med frk. Baun 
og hr. Fl. Jensen til Sorø, Slagelse og Ringsted.

31. maj: I c var med hr. Pedersen på en blyantfabrik i Køben
havn. Der blev efter turen udskrevet en stilekonkurrence 
om besøget.

2. juni: Idrætsdag.
4. j uni: Optagelsesprøve til I ml.

Frk. Baun er i år af undervisningsministeriet beskikket som 
censor i mdtl. regning og matematik, hr. Bj errum i engelsk, 
hr. Høgh Olesen i historie, hr. Petterson i naturhistorie og 
bestyreren i skr. regning og matematik.

Gaver
I årets løb har skolen modtaget følgende gaver, for hvilke vi 

bringer vor hj erteligste tak:
Klaus Bertelsen, 3. ub: En tavle, der viser hørrens behandling. 
Inge-Lise Christensen, IV a: En ræv.
Peder Pedersen, 2. ua: En snog.
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Forældremøder
6. oktober 1955: Ordinært forældremøde. Ca. 300 deltagere. 

Dirigent: L. Høgh Olesen.
Formanden indledte med at byde de to nye lærerkræfter, 
fru Ingrid Jagd-Jensen og hr. Carsten Clausen samt det 
nye pedelpar, hr. og fru Helmer Olsen, velkommen til sko
len.
Formanden, gdr. Aage Jørgensen, omtalte i sin beretning 
det svundne års bevægede forløb og rettede en tak til lærer
kollegiet for det godt gennemførte arbej de under vanskelige 
forhold. Den foretagne forhøjelse af skolepengene moti
veredes, og derefter omtaltes den omfattende istandsættelse 
af skolen.
Bestyreren gjorde i sin beretning først status over elev- og 
klassetal. Der havde været brug for megen vikarhjælp, og 
ved bestyrerskiftet havde en omlægning af skema og time
fordeling været nødvendig, men det blev gjort lettere ved 
de implicerede parters velvilje.
Realeksamen var bestået af 29 og mellemskoleeksamen af 
51 elever. Bestyreren sluttede med at opfordre til en ind
skrænkning af forsømmelserne.
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Kassereren, direktør, cand. jur. Knud Pedersen, oplæste 
regnskabet og forelagde derefter dette og den foretagne for
højelse af skolepengene til godkendelse. Begge dele god
kendtes enstemmigt.
Bestyrelsens genvalg af direktør Knud Pedersen godkend
tes enstemmigt, og forældremødet genvalgte formanden som 
medlem af bestyrelsen. De to revisorer genvalgtes, og som 
revisorsuppleant nyvalgtes proprietær H. Steenberg Lar
sen.
Under „Eventuelt“ besvarede bestyreren forskellige fore
spørgsler.
Efter mødet var der kaffebord.

22. marts 1956: Ordinært forældremøde. Ca. 240 deltagere. 
Dirigent: L. Høgh Olesen.
I kassererens fravær forelagdes budget for skoleåret 1956— 
57 af bestyreren. Det blev enstemmigt godkendt. Bestyrel
sen forelagde til godkendelse køb af naboejendommen Elme
allé 17, som kan indrettes med 3 klasseværelser og egen 
legeplads til de mindste klasser. Det fremhævedes, at denne 
udvidelse ikke sker, for at man kan have flere elever, men

Eleverne får lagkage og sodavand



kun for at skaffe rimelig plads til det elevantal, skolen har 
nu. Man vil ved udvidelsen næsten helt undgå vandreklas- 
ser. Købet blev enstemmigt godkendt.
Bestyrelsen forelagde forslag om forhøjelse af skolepen
gene med 3 kr. pr. måned. Forhøjelsen nødvendiggøres af 
de større driftsudgifter efter udvidelsen og de i almindelig
hed stigende udgifter. Efter nogen diskussion vedtoges for
højelsen ved afstemning.
Under „Eventuelt“ var der intet at bemærke.
Efter kaffebordet holdt børnebibliotekar frk. Paaske, Kø
benhavn, et udmærket foredrag om „Børns fritidslæsning“, 
som påhørtes med stor interesse.

Efter relieffets afsløring
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Eksamen 1956
Realeksamen.

a.
Censorer:

22. maj kl. 9 : Fransk. Kommunelærer Holger Petersen, Taastrup.
25. „ „ 8,30: Tysk. Overlærer fru Terkelsen, Roskilde.
28. „ „ 8 : Geografi. Overlærer fru E. Aagaard, Århus (b).
30. „ „ 8,30: Engelsk. Viceinspektør frk. A. Munck, København (b).

6. juni „ 9 : Fysik. Overlærer Vilh. Hjorth, Roskilde.
11. „ „ 9 : Historie. Cand. mag. Torben Nielsen, København.
13. „ „ 8,30: Matematik. Overlærer O. Mygind, Dybvad (b).
16. „ „ 9 : Naturhistorie. Overlærer H. Laurberg, Taastrup.
19. „ „ 8 : Dansk. Lærer Kr. Reiche, Frederikssund.

b.
22. maj kl.
25. „ „
29. „ „
31. ,, „

6. juni „
11. „ „
13. „ „

9 : Fransk. Kommunelærer Holger Petersen, Taastrup.
9,30: Matematik. Skolebestyrer Arent Filtenborg, Taastrup.
8,30: Engelsk. Viceinspektr. frk. A. Munck, København (b).
9 : Historie. Overlærer Vilh. Hjorth, Roskilde.
8 : Fysik. Kommunelærer H. Damsholt, Gentofte (b).
8 : Naturhistorie. Overlærer A. Jensen, Hundested (b).
9 : Geografi. Overlærer, dr. phil. Holger Munk, Frederiks

sund.
16. „
19. „

„ 9 : Dansk. Overlærer frk. Overgaard, Hillerød.
„ 9 : Tysk. Adjunkt H. Bang, København.

Sløjd censureres af sløjdinspektør G. Galatius, København.
Håndgerning censureres af kommunelærerinde frk. Ruth Hansen, Taa

strup.
Skr. dansk censureres af skoleinspektør Th. Thomsen, Virum, (b) og ad

junkt Johs. Sørensen, Randers (b).
Skr. engelsk censureres af lektor J. B. Nielsen, Risskov, (b) og kommune

lærerinde frk. C. Duus, Fakse (b).
Skr. matematik censureres af viceinspektr. frk. A. Bjerregaard, Århus (b) 

og lektor A. Nordengaard Madsen, Valby (b).
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Eksamen 1956
Mellemskoleeksamen.

a.
Censorer:

22. maj kl. 9,30: Latin. Provst Immanuel Petersen, Taastrup.
28. „ „ 8
31. „ „ 8

6. juni „ 8
11.-12. „ „ 8
16. „ „ 8
19. „ „ 8

: Engelsk. Overlærer fru P. S. Persson, Frederikssund.
: Naturhistorie. Viceinsp. P. Andersen, Roskilde.
: Dansk. Lærerinde fru J. Hansen, Farum.
: Matematik. Overlærer O. Mygind, Dybvad (b).
: Fysik. Kommunelærer Olsen, Ballerup.
: Geografi. Kommunelærer Eigil Hansen, Ballerup.

b.
22. maj kl. 9,30: Latin. Provst Immanuel Petersen, Taastrup.
28. „ „ 8
31- „ » 8

6. juni „ 8
11- „ „ 8
16. „ „ 8
19. „ „ 8

: Naturhistorie. Kommunelærerinde fru Madsen, Ballerup.
: Dansk. Skoleinspektør S. Ellkier-Pedersen, Stubbe

købing (b).
: Tysk. Realskolelærer C. J. Bøgh, København.
: Geografi. Overlærer H. Frederiksen, Roskilde.
: Matematik. Kommunelærer Højbye Hansen, Taastrup.
: Fysik. Viceinspektør P. Grønbek, Taastrup.

Skrivning censureres af viceinsp. C. M. Jensen, Valby (b).
Tegning censureres af overlærer J. E. Madsen og lærer C. Clausen, Taa

strup.
Sløjd censureres af sløjdinspektør G. Galatius, København.
Håndgerning censureres af kommunelærerinde frk. Ruth Hansen, Taa

strup.
Skr. dansk censureres af viceinspektr. frk. B. Jakobsen, Århus (b).
Skr. matematik censureres af viceinsp. K. T. Lund, Søborg (b).

(b) betegner, at censor er beskikket af undervisningsinspektionen.
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Oprykningsprøver 1956
Skriftlige:

III. ml. 11. ml. I. ml. 5. u. 4. u.

6.-6. Dansk 
1030-1330 Dansk 8-10 aim. skoleg. aim. skoleg. aim. skoleg.

7.-6. Regn.
1030. 13-30

Matm. 
1030-1230 Dansk 8-10 Regn. 8-10 Dansk 8-10

Dansk 11-13

8.-6. Matm.
1030-1330

Regn. 
1030-128’ Dansk 8-10 Dansk 8-10 Regn. 8-10

9.-6. Dansk 8-10
Eng. 11-12 Dansk 8-10 Regn. 11-13 Dansk 11-13 aim. skoleg.

Mundtlige:
III. ml. II. ml. 1. ml. 5. u. 4. u.

11.-6. b. Regn. kl. 8
c. Eng. kl. 8 Skole Skole Skole

12.-6. a. Geog. kl. 8
c. Tysk kl. 8 Skole Skole Skole

13.-6. a. Tysk kl. 8
b. Eng. kl. 8

a. Regn. kl. 8
b. Regn. kl. 8
c. Tysk kl. 8

Skole

14.-6. c. Dansk kl. 8
a. Dansk kl. 8
b. Nath. kl. 8
c. Nath. kl. 12
d. Eng. kl. 8

a. Regn. kl. 8
b. Geog. kl. 8
c. Dansk kl. 8

15.-6.
a. Nafh. kl. 8
b. Geog. kl. 8
c. Hist. kl. 8

a. Fysik kl. 8
c. Dansk kl. 8

a. Dansk kl. 8
b. Regn. kl. 8

a. Regn. kl. 8
b. Regn. kl. 14

16.-6. b. Tysk kl. 8 b. Hist. kl. 8
a. Eng. kl. 8
b. Dansk kl. 8
c. Eng. kl. 8
d. Geog. kl. 8

c. Hist. kl. 8

18.-6. a. Eng. kl. 8
c. Regn. kl. 8

a. Tysk kl. 8
b. Tysk kl. 8
c. Regn. kl. 8

a. Nath. kl. 8
c. Regn. kl. 10

19.-6. a. Dansk kl. 8
b. Dansk kl. 8

a. Geog. kl. 8
b. Eng. kl. 8
c. Dansk kl. 8
d. Dansk kl. 8

b. Dansk kl. 14 a. Dansk kl. 8
b. Dansk kl. 8

Overhøringer: 1. u. a 18/e kl. 8. 1. u. b 18/6 kl. 10. 2. u. a ls/6 kl. 8. 2. u. b 18/6 kl. 8. 
3. u. a 18/O kl. 8. 3. u. b 1% kl.8.

Årsafslutning: 1.-4. u. 21/o kl- 15. 5. u.-ll. ml. 22/0 kl. 15. III. ml.-realkl. 22/6 kl. 19.15.



4 realister foran relieffet

Skolepenge
Skolepenge betales i 11 rater. Den første rate betales straks 

efter sommerferien i august, den sidste i begyndelsen af juni.
Raterne er:

1. barn 2. barn 3. barn 1. barn 2. barn 3. barn

Realklassen *39 kr. 34 kr. 31 kr. 5. u. 30 kr. 25 kr. 22 kr.
IV. ml. 39 - 34 - 31 - 4. u. 30 - 25 - 22 -
III. ml. 39 - 34 - 31 - 3. u. 28 - 23 - 20 -
II. ml. 37 - 32 - 29 - 2. u. 26 - 21 - 18 -
I. ml.
4. barn og

35 - 30 - 27 - 
følgende fra samme hj

1. u. 24 - 
em går frit.

19 - 16 -

*) NB.: Efter tilskudslovene kan en del af fripladstilskuddet 
anvendes til almindelig nedsættelse af skolepengene for mellem- 
og realskolens vedkommende. Dette sker.

Skolepenge må betales senest den 10. i måneden.
Efter udløbet af indbetalingsfristen pålægges der en bøde på

1 kr. for beløb på 10 kr. eller mindre
2 kr. for beløb på 11—20 kr.
3 kr. for beløb på 21—30 kr.
O. S. V.
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Hvis en restant inden udgangen af forfaldsmåneden betaler 
for 2 måneder udover det forfaldne beløb, bortfalder bøden.

3 mdr. gamle restancer overgives til incasso.
Der opkræves 4 kr. månedlig pr. elev til dækning af brænd

selspenge, sløjd- og håndarbejdspenge, eksamensudgifter, ka
rakterbøger, ulykkesforsikring.

Udmeldelse må finde sted 1 måned før udtrædelsen, således 
at der betales skolepenge for den måned, i hvilken udmeldelsen 
finder sted, samt den følgende.

I indskrivningspenge erlægges % måneds skolepenge for den 
klasse, som eleven optages i.

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 realklas
sen.

For at få skolepengelempelse må man til bestyrelsen indgive 
skriftlig og motiveret ansøgning derom inden 15. juni. Ansøg
ningen stiles til bestyrelsen og sendes til skolen. Enhver fri
plads gælder for eet år ad gangen. Børn, der bliver optaget i 
I ml. til næste år, kan komme i betragtning ved fripladsfor
delingen. Ansøgningsskema fås på skolen.

Nogle ordensregler
1. Der begyndes præcist. Eleverne må ikke uden tvingende 

grund komme for sent til skole. Forældrene bør sørge for, 
at eleverne kommer så tidligt hjemmefra, at en mindre for
sinkelse på vejen ikke bevirker, at de kommer for sent.

2. Forsømmelser må så vidt muligt undgås. Efter nødvendige 
forsømmelser skal der medbringes skriftlig besked fra 
hjemmet om udeblivelsens årsag og varighed. Til forsøm
melser af anden grund end sygdom må tilladelse forud, ind
hentes.

3. Fritagelse for legemsøvelser kan kun opnås ved skriftlig 
henvendelse til skolen. Strækker fritagelsen sig over 1 uge, 
må der udstedes lægeattest, der ifølge undervisningsmini
steriets cirkulære af 5. maj 1916 må være udf ærdiget på en 
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af ministeriet udstedt blanket. Denne fås ved henvendelse 
på skolens kontor.

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 faglærerens tilladelse.

6. Hvad en elev forsætlig eller ved skødesløshed beskadiger af 
skolens ejendom, må han (hun) bekoste istandsat.

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

8. Elevernes karakterbøger må være tilbage på skolen snarest 
muligt efter udstedelsen.

9. Konfirmationsforberedelsen ønskes så vidt muligt henlagt 
til sommerhalvåret.

10. I frikvarterer og i fritimer må ingen elev forlade skolens 
område uden den inspektionshavende lærers eller skolebe
styrerens tilladelse.

11. På vej til og fra skole må eleverne vise god opførsel og høf
lig optræden samt iøvrigt rette sig efter de på skolen givne 
forskrifter.

12. Elever, der benytter tog eller bus, skal ved ankomsten 
straks gå til skolen og må først forlade denne 10 minutter 
før afgangstid. I tilfælde af ventetid får eleverne anvist 
opholdssted.

Årsafslutningen
den 21. juni kl. 15 for underskolen, den 22. juni kl. 15 for I og 
II ml. og samme dag kl. 19,15 for III og IV ml. og realkl. For
ældre, tidligere elever og andre interesserede indbydes venligst.
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Atomfysik
Enhver lærer har pligt til at være lydhør overfor de nye sig

naler i tiden, samtidig med at kontinuiteten bevares. Dette 
gælder indenfor alle fag, men i ganske særlig grad faget fysik.

Formålet med fysikundervisningen er at give eleverne et 
elementært kendskab til naturkræfterne og deres anvendelse i 
det daglige liv. Menneskenes forståelse af fysikkens love og 
evner til at udnytte naturkræfterne danner det materielle grund
lag for det moderne samfund. — Emnet er meget omfattende; 
i skolen kan der følgelig kun være tale om at opridse de store 
linier indenfor det område, man kan kalde den klassiske fysik.

Imidlertid har den tekniske udvikling medført, at fysikken 
er kommet til at indtage en mere central stilling imellem sko
lens fag, end tilfældet før har været (uden at faget har fået 
tildelt flere undervisningstimer). Dette skyldes blandt andet, at 
den moderne fysik, d. v. s. elektron- og atomfysikken, i stadig 
stigende grad er begyndt at præge samfundsstrukturen og der
igennem menneskenes tankegang. — Ikke mindst for Danmark, 
der som bekendt mangler naturlige kraftkilder af enhver art, 
vil landvindingerne indenfor atomfysikken få større betydning, 
end man kan gøre rede for med få ord.
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Derfor er det ikke så mærkeligt, at man næppe kan åbne en 
avis eller et tidsskrift uden at støde på omtale af atomfysikken 
og alt, hvad dertil hører.

Dertil kommer yderligere, at Danmark har fostret den fy
siker, der vel nok mere end nogen anden enkelt videnskabsmand 
har haft betydning for atomforskningen, nemlig Niels Bohr. 
Alene af denne grund må det være naturligt, at dansk ungdom 
orienteres om den rivende udvikling, der i de senere år har 
fundet sted indenfor dette område.

For en fysiklærer ved en skole, der ønsker at være med i 
udviklingen, er det derfor rimeligt, at atomfysikken tages med 
i arbejdet.

Ved velvilje fra alle sider, bl. a. undervisningsinspektionen 
og professor Niels Bohr, er det muligt for os at medtage atom
fysik som eksamensstof fra næste skoleår. Foreløbig er det en 
forsøgsordning, da faget ikke figurerer imellem de af undervis
ningsministeriet officielt fastsatte. Men ordningen har gode 
chancer for at blive permanent.

Lærebogsproblemet er løst ved, at undertegnede har udarbej
det en bog, der er godkendt af Universitetets Institut for Teo
retisk Fysik og af inspektionen. Bogen er udkommet, og for
laget har ofret meget på den, hvad billedmateriale etc. angår.

En og anden vil måske mene, at det er for meget at lægge 
endnu et fagområde til den — efter nogle menneskers opfat
telse — i forvejen spændte læseplan. Men det er naturligvis 
nødvendigt at lade andet, og i denne sammenhæng mindre væ
sentligt, stof udgå til fordel for atomfysikken. (Det bliver astro
nomien, der må vige). Atomfysikken skulle ikke rumme større 
vanskeligheder end meget andet fysisk stof, — så meget mere 
som man kan forvente en vis forhåndsinteresse fra elevernes 
side.

Man må erkende, at en betydelig del af de kommende år
gange realister — drenge såvel som piger — vil komme til at 
virke indenfor de tekniske fag. Danmark har brug for tek
nikere, — det er sagt indtil trivialitet. Men sandheden bliver 
ikke mindre, ved at den gentages. — Man kan glæde sig over 
den tekniske udvikling — eller rase, alt efter sit temperament. 
Men standse udviklingen, endsige skrue den tilbage kan man 
i hvert fald ikke. Den naturlige konsekvens må derfor være at 
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tage de opgaver op, som trænger sig på. Følgelig må fysik
undervisningen i skolen foruden at være af orienterende art 
tillige virke interessevækkende. Den skal — i forbindelse med 
matematikundervisningen — give de matematisk-teknisk be
gavede elevei’ lyst til at gå ind i en uddannelse, der kan skaffe 
landet dygtige folk til at rette vor tekniske standard op. Vi er 
nemlig ikke mere så langt forud for andre, som vi selv ynder 
at tro.

Hjalmar Højgaard.
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MEDDELELSER FRA

T. R. E.
VED BESTYRELSEN

Vinterfesten afholdtes ca. 14 dage tidligere end sædvanligt, 
nemlig lørdag den 14. januar. Det var os en glæde at konsta
tere, at tilslutningen i år var meget tilfredsstillende, idet ca. 
160 af foreningens medlemmer med pårørende var kommet til 
stede. Tages samtidig i betragtning, at henved 30 medlemmer 
var forhindret i at komme om lørdagen og i stedet kom søndag 
den 15. januar, nåedes et så fint resultat som 190 deltagere, 
hvilket er rekord i foreningens historie.

Mødet indledtes som sædvanligt med generalforsamling. Til 
dirigent valgtes Frederik Jacobsen. Beretning og regnskab god
kendtes, ligesom bestyrelsen genvalgtes. Som nævnt på forrige 
generalforsamling kunne bestyrelsen ønske at få foreningens 
love, som stammer fra 1924, ændret på visse punkter, og i 
overensstemmelse med § 12 var forslag herom tilsendt medlem
merne sammen med indbydelsen. Generalforsamlingen god
kendte de fleste ændringer, af hvilke de væsentligste er:

Udvidelse af formålsparagraffen til også at omfatte økono
misk tilskud til skolen mod tidligere kun til eleverne. Lovfæ
stelse af, at generalforsamlingen afholdes i januar, samt en 
mindstefrist på 8 dage for indvarsling hertil. Indvarsling til 
ekstraordinær generalforsamling ændres fra 4 uger til 14 dage. 
Udvidelse af bestyrelsen fra 4 medlemmer og 1 formand til 6 
medlemmer og 1 formand. Om forøgelse af medlemskontingen
tet opstod en livlig diskussion, idet kun et mindretal kunne god
kende bestyrelsens forslag. Det lykkedes imidlertid at opnå 
enighed om et af hr. Grønbek stillet forslag om, at medlemmer 
i realklassen er fritaget for at betale kontingent, og at kontin
gentet iøvrigt skal udgøre 2 kr. årligt det første år efter real
eksamen og siden 5 kr.

Der er sikkert mange af os, som har overværet T.R.E.’s vel
lykkede komedier gennem årene. Det begyndte som bekendt med 
„Eventyr på Fodrejsen“ i 1928, derefter kom „Genboerne“ i 
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1932, „Erasmus Montanus“ i 40-erne og endelig „Et Kys“ i 
1953. Selv om nogle af skuespillerne efterhånden har trukket 
sig tilbage, kan vi dog stadig glæde os over en meget duelig- 
stab, omfattende bl. a. Høgh Olesen, Harald, Frede, Ida og frk. 
Baun, og i år suppleret med Inger Jensen, Ingrid og Åge. Del
er gode forbilleder at se hen til blandt de tidligere opførte 
komedier, men efter at have hørt om de anstrengelser og de 
mange prøver, der gik forud for opførelsen, var vi overbevist 
om, at „En Skandale“ nok skulle blive en sukces. Vi skuffedes 
da heller ikke, for stykket blev en oplevelse, som de fleste længe 
vil huske, bl. a. på grund af Høgh Olesens, Haralds og frk. 
Bauns sikre og fornøjelige spil. Skuespillerne blev da også 
belønnet med et hjerteligt bifald.

Efter komedien ryddedes salen, hvorefter der dansedes til kl. 
24. Som følge af den langvarige generalforsamling og komedi
ens længde blev der desværre ikke så lang tid til dans, som de 
fleste ønskede. Vi vil derfor bestræbe os efter at påbegynde en 
tilsvarende underholdning på et tidligere tidspunkt, således at 
der kan blive god tid til dansen.

Søndag den 15. januar genopførtes komedien for skolens ele
ver og disses forældre. Salen var ved denne lejlighed fyldt til 
trængsel af ca. 350 børn og voksne. P. T.

Realister 1930
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Sommerfesten 1956 vil, så vidt muligt, blive afholdt i august 
måned. Program vedrørende festen vil blive tilsendt senere.

P. T.

Sommerfesten i fjor var bestyrelsen blevet enige om at ude
lade af hensyn til årets store begivenhed, skolens 50 års jubi
læum. I stedet opfordrede vi til at deltage i jubilæumsfestlig
hederne, og det glæder os, at så mange fulgte denne opfordring 
såvel gennem tilstedeværelse som ved økonomisk støtte. For de 
af jer, der ikke havde lejlighed til at besøge skolen på jubilæ
umsdagen, skal det oplyses, at vor gave til skolen bestod af et 
solur, der nu er opstillet i anlægget, hvor det har vist sig at 
være både nyttigt og dekorativt. P. T.

Foreningens regnskab

Indtægter:
Kasse- og bankbeholdning d. 28-1-1955........ 1579,03
Indgået kontingent ........................................ 365,00

. Renter ............................................................. 93,47

Udgifter:
Skolepenge ....................................................... 478,00
Skolens jubilæum ........................................... 335,75
Handelstrykkeriet ........................................  93,50
Porto, kuverter, girokort............................... 57,85
Diverse ............................................................. 18,00
Kasse- og bankbeholdning d. 13-1-1956....... 1054,40

2037,50 2037,50
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• Elevklubben »Thor«
Thor-møde 8-10-55. Det første møde i sæsonen 1955—56 be

gyndte kl. ca. 20 med en tilslutning på 105 medlemmer.
Som første nummer på programmet fortalte hr. Høgh om 

egne oplevelser i grænselandet. Det var både morsomt og in
teressant.

Dernæst skulle efter programmet pedel Olsen trylle, men på 
grund af forsinkelse viste sparekassen fra Roskilde os først 
nogle film, bl. a. en smuk farvefilm: „De danske øer“ og en 
tegnefilm. Sidste nummer blev så pedel Olsens tryllekunster, 
som betog os alle.

Aftenen sluttede med en fællessang: „Altid frejdig“.
Thor-møde 21-1-56. Sæsonens andet møde begyndte kl. 19,30 

og havde en tilslutning på cirka 100 medlemmer.
Efter formandens velkomst var tre lærere og ditto elever 

klar med en lille, rask „Hvem ved hvad“-konkurrence.
Som næste nummer gav Crazy-Band nogle kendte jazz-styk- 

ker, som blev hilst med et stort bifald. - Kort pause!
Efter den sidstnævnte blev der vist to films, en fra Grønland 

og en fra Sydeuropa. Også denne del af programmet faldt i god 
jord hos publikum.

Det sidste, men måske det bedste, var hr. Jensens fortolk
ning af Storm P., som gjorde stor lykke.

Efter dette sluttede en særdeles vellykket aften med god til
slutning.

Thor’s filmaften lørdag d. 17-3-56. Programmet bestod ude
lukkende af films, der blev fremvist af Roskilde Sparekasse 
ved direktør Henker. Der blev blandt andet vist den udmær
kede farvefilm om den nye flyverute over Nordpolen. Til sidst 
fremvistes nogle morsomme tegnefilm.

„Thorsold“ lørdag d. H.-4-56. Aftenen indledtes af den unge 
skuespillerinde Hannah Bjarnhof, som bl. a. fortalte den mor
somme historie „Konfirmanden“. Efter stort bifald med frem
kaldelse begyndte ballet til Olsens tremands orkester. Der var 
høj stemning hele aftenen. Der blev danset ballondans, og vin
derne fik overrakt en æske chokolade. Ved samme lejlighed fik 
de lærere, der havde assisteret Thor i årets løb, overrakt en lille 
opmærksomhed som en tak for det forløbne år.

Der var god tilslutning til festen. Aftenen sluttedes kl. 24 
med sangen „Dejlig er jorden“.
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NÆSTE 
SKOLEÅR 
I 956-57

begynder tirsdag den 14. 
august kl. 10 undtagen for 
første underskoleklasse, 
der modtages torsdag den 
16. august kl. 12.30.

SKOLENS FERIER FOR NÆSTE SKOLEÅR:

Sommerferien begynder 22. juni og varer til 14. august kl. 10. 

Efterårsferien varer fra 15. til 20. oktober (begge dage ibereg.) 

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

dage ibereg.)

Påskeferien varer fra onsdag før skærtorsdag til den følgende tirs
dag (begge dage ibereg.)

Pinseferien omfatt

Fastelavnsmandag, c 
dage samt lørdag r 

I de måneder, hvor 
kommer, gives en <

Skolebestyreren t


