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CHR. STÆHR'S EFTF. TAASTRUP



TAASTRUP REALSKOLE omfatter tre afdelinger : En for
beredelsesskole med 5 klasser for børn i alderen 6—11 år, en mel
lemskole 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 oplysninger 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 
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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, Øtoftegård, 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 1956
REALEKSAMEN bestået af:

1. Bent Bredkjær (overbetj., Taastrup).
2. Elsebeth Hansen (forpagter, Vallensbæk).
3. Jørgen Hansen (gartner, Taastrup).
4. Poul Hellerøe (grosserer, Karlslunde).
5. Eva Holgersen (forpagter, Karlslunde).
6. Henrik Jacobsen (gartner, Taastrup).
7. Erik Bjerre Jensen (gartner, Kildebrønde).
8. Eva Lund Jensen (dyrlæge, Hedehusene).
9. Kirsten Gordon Knudsen (gartner, Taastrup).

10. Sven Larsen (førstelærer, Vallensbæk).
11. Ahti Madsen (arbmd., Vallensbæk).
12. Erik Nielsen (lagerforv., Mosede).
13. Ida Petersen (gdr., Karlslunde).
14. Ole Rulffs (assurandør, Glostrup).
15. Hans Erik Alstrup (vaskemester, Roskilde).
16. Jet Andreasen (lærer, Greve).
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17. Steffen Arndal (læge, Hedehusene).
18. Birthe Filtenborg (skolebestyrer, Taastrup).
19. Lis Scheuer Hansen (forvalter, Rødovre).
20. Anne-Marie Mogensen (inspektør, Korskilde).
21. Jørn Rindum Nielsen (uddeler, Greve).
22. Karen Margrethe Bach Nielsen (gartner, Glostrup).
23. John Sternberg Nielsen (gartner, Brøndbyvester).
24. Greta Nilsson (forpagter, Vallensbæk).
25. Erling Petersen (gdr., Herstedvester).
26. Inge Willumsen (direktør, Taastrup).

MELLEMSKOLEEKSAMEN bestået af:
1. Jette Werner Andersen (konsulent, Hundie).
2. Jette Zier Andersen (købmand, Mosede).
3. Lone Zier Andersen (købmand, Mosede).
4. Otto Andersen (Enkefrue, Taastrup).
5 Ole Askmann (fabrikant, Brøndbyvester).
6. Kirsten Beck (skolebetjent, Greve).
7. Agnes Bjerre (gartner, Brøndbyvester).
8. Inge-Lise Christensen (vognmand, Herstedøster).
9. Karen Clausen (Vagtmester, Vridsløse).

10. Erik Dahl (overbetjent, Vridsløse).
11. Sigrid Daugbjerg (autoforhandler, Glostrup).
12. Arne Dranig (fængselsbetjent, Vridsløse).
13. Karen Eriksen (gdr., Baldersbrønde).
14. Knud Erik Faurschou (overstyrmand, Taastrup).
15. Lis Dokkedal Hansen (tømrermester, Brøndbyøster).
16. Poul Yardley Hansen (inspektør, Glostrup).
17. Niels Ishøj (billedhugger, Valby).
18. Henrik Jensen (købmand, Taastrup).
19. Lise Aagaard Jensen (gdr., Tranegilde).
20. Nanna Jensen (kredslæge, Glostrup).
21. Henning Steenberg Larsen (proprietær, Brøndbyvester).
22. Jørgen Larsen (entreprenør, Hundie).
23. Marianne Boel Nielsen (fuldmægtig, Brøndbyvester).
24. Birgit Pedersen (gdr., Torslunde).
25. Elsebeth Pedersen (gdr., Greve).
26. Per Porsbo (arkitekt, Hundie).
27. Birthe Poulsen (mekaniker, Ishøj).
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28. Erik Stiigvad (kordegn, Valby).
29. Jørgen Andersen (handelsgartner, Hundie).
30. Liselotte Andersen (restauratør, Søllested).
31. Rita Andersen (gartner, Sengeløse).
32. Birte Brandt (prokurist, Hellerup.
33. Jytte Brandt (prokurist, Hellerup).
34. Anne Jette Gam Christensen (frue, Glostrup).
35. Svend Bjerre Christensen (gartner, Sengeløse).
36. Ingrid Clausen (lærer, Glostrup).
37. Ulla Faurbye (overlæge, Roskilde).
38. Per Hasholt (frugtavler, Solrød).
39. Erik Frost Jensen (sygeplejerske, Taastrup).
40. Bent Johansen (gartner, Hundie).
41. Kaj Johansen (bogholder, Glostrup).
42. Niels Kjær (grosserer, Hundie).
43. Inger Gordon Knudsen (repræsentant, Taastrup).
44. Birgitte Møller (civilingeniør, Solrød).
45. Erik Møller (enkefrue, Glostrup).
46. Iwan Nielsen (smedemester, Greve).
47. Jørgen Lønberg Nielsen (sæbemester, Greve).
48. Ulla Ellegaard Nielsen (frue, Tranegilde).
49. Anna Clara Petersen (skibsfører, Taastrup).
50. Frank Nørgaard Petersen (vognmand, Hundie).
51. Maj-Britt Pedersen (lokomotivfører, brøndbyvester).
52. Erik Rasmussen (gdr., Sengeløse).
53. Gudrun Ravn (gartner, Hundie).
54. Niels Secher (disponent, Herstedvester).
55. Trolle Suhr-Hansen (montør, Torslunde).
56. Gunlaug Østergaard (frue, Taastrup).

SKOLEÅRET 1956—57
begyndte 14. august og slutter 22. juni. Elevantallet var 1. maj
603, hvoraf 153 er hjemmehørende i Høje Taastrup kommune. 

Elevantallet pr. klasse er i gennemsnit 24,12.

LÆRERKRÆFTER:
Fru Augusta Andreasen (overlærer), ansat februar 1922, 

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

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

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, regning.

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

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

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

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

Hj. Højgaard, ansat august 1950, 
hovedfag: fysik, naturhistorie.

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

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

Viceskoleinspektør Poul Grønbek, ansat august 1953, 
hovedfag: regning, 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, historie.

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

Skolebestyrer Arent Filtenborg, ansat februar 1955, 
hovedfag: regning, matematik.

Realistfest 1957
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Af skolens dagbog
1956:
21. juni: Årsafslutning for 1.—4. underklasse.
22. juni kl. 15: Årsafslutning for 5. u., I. ml. og II. ml.
22. juni kl 19,15: Årsafslutning for de tre ældste klasser.
14. august kl. 10: 1. skoledag efter sommerferien.
16. august kl. 12,30: De små elever i I. underklasse mødte for 

første gang i skolen ledsaget af den ene af deres forældre eller 
dem begge og blev modtaget af fru Edith Nielsen og bestyre
ren.

Frokost til Tysklandsholdet

22. august: Skolens 51-års fødselsdag. Denne fejredes med den 
årlige udflugt som havde over 600 deltagere. Vi prøvede et 
stort og dristigt arrangement, idet vi tog til Sverige med hele 
skolen. Turen var tilrettelagt flere måneder forud, bl. a. på en 
tur til de steder, vi skulle besøge. Om morgenen holdt et 
ekstratog på Taastrup station, og mange forældre var mødt op 
for at ønske god tur. Toget kørte til Helsingør, hvor stations
personalet, politi og toldvæsen var parat til at føre os ombord 
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i en færge, som vi fyldte helt. Bestyreren fik — til stor fornøj
else for eleverne — overladt højttalermikrofonen på komman
dobroen. Der blev købt meget chokolade og tyggegummi (det 
sidste tolereredes for en gangs skyld). I Hälsingborg holdt de 
svenske statsbaner parat med en stor samling busser, og nu 
spredtes børnene med deres klasselærere. Nogle spadserede 
først til Kärnan, andre kørte til kulgruberne ved Höganäs, de 
mindste straks til hotel „Kullaberg“, hvor der var dejlige 
spadsereture og legeplads. Alle de større elever kom efter
hånden til Kuliens fyr og havde desuden tid til indkøb og 
spadseretur i Hälsingborg. Henimod aften samledes vi alle ved 
færgen igen. Der var sket eet uheld. En dreng havde fået be
skadiget den ene arm under leg. Derudover var alt vellykket: 
Vejret var fint, tidsskemaet passede som planlagt, og vi fik,af 
de danske og svenske statsbaner en fin service. Børnene Var 
det en fornøjelse at være på tur med. Lærerne havde en an
strengende dag; udenforstående glædede sig over vore elevers 
gode opførsel og orden, og for dette skylder vi først og sidst 
lærerne en hjertelig tak. De var alle trætte og lettede efter 
denne vellykkede dag.

Kullagården
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26. —30. september: Overbetjent Kofoed-Petersen gav 3.. 4. og 5. 
u. færdselsundervisning, to timer i hver klasse. Denne under
visning vil blive givet hvert år for eftertiden.

26. november: II., III. IV., mellem og realklasserne på skole
scenen, hvor vi så „Helligtrekongersaften“ opført.

24. oktober foretog IV. a sammen med hr. Pettersson en ekskur
sion til Holmegaards glasværk, Faxe kalkbrud, Stubberup 
kalkbrænderi og Stevns klint.

21. december: Juleafslutning for 1., 2. og 3. u.
22. december: Juleafslutning med højtidelighed i gymnastik

salen. Ved denne lejlighed ønskede skolens formand og vi alle 
fru Andreasen til lykke på hendes 65 års fødselsdag.

7. januar: Hr. Høgh Olesens timer som klokker var talte. Vi tog 
et nyt, helautomatisk ringesystem i brug.

1. februar: Realisterne opførte „Sparekassen“ for 1., 2., 3. og 
4. u.

2. februar: Opførelse for 5. u., I. ml. og II. ml.
3. februar: Opførelse for III., IV. ml. realklassen og gamle 
elever.
Alle tre aftener sluttede med skolebal. De to sidste aftener 
indledtes med en smuk polonaise. Til børnenes fester på skolen 
har vi den glæde, at mange af forældrene følger med børnene. 
Alens børnene danser er der lejlighed for forældrene til at få 
en kop kaffe. Vi glæder os også over at se gamle elever.

7. februar: III., IV. ml. og realklasserne så på skolescenen det 
mere moderne stykke „Du kan ikke ta’ det med dig“.

18. februar: To dygtige unge folk fra „General Motors“ gav i 
gymnastiksalen for de ældste klasser en meget interessant 
forevisning og demonstration af teknikens nyeste udvikling og 
muligheder.

16. april: Regnekunstneren og tankelæseren Arndt, som har 
besøgt skolen flere gange før, gav to underholdninger for 
eleverne i gymnastiksalen.

6. maj: I. c var med hr. Kildegaard i København, hvor man 
bl. a. så Carlsberg.

6., 7., 8. og 9. maj: Skriftlig mellemskole- og realeksamen.
13. maj: Realklasserne besøgte sammen med bestyreren først 

Zoologisk Have, dernæst Berlingske Tidende. Efter middag på 
K. F. U. M.s restaurant så man forestillingen på Folketeatret, 
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,,Den gale fra Chaillot“. Hele turen blev gjort for 10,25 kr. pro 
persona.

Forberedelser til idrætsdag

16. maj: Idrætsdag. Indledningen af denne dag formede sig sær
lig højtideligt med afsløring af et relief af fru Gerda Egekvist. 
Der var — foruden lærere og elever — mødt mange forældre 
sammen med familien Egekvist, og skolens bestyrelse og 
repræsentanter for T. R. E., samt kunstneren, billedhugger 
Johan Galster, der har udført et meget smukt arbejde.
Denne dag forlod hr. Bent Kildegaard Krestjansen skolen, 
for at overtage et embede i Vandløse ved Sorø. I hans sted er 
fra 1. august antaget hr. lærer Karl Adby, Hindholm kost
skole.

17. maj: II. a var med hr. Clausen på cykletur til Lyngby.
21. maj—18. juni: Mundtlig eksamen. Der er i år 5 eksamens

klasser.
21. juni kl. 10: Årsafslutning for 1., 2., 3. og 4. u.
21. juni kl. 15: Årsafslutning for 5. u., I. ml. og II. ml.
22. juni kl. 16: Årsafslutning for III. ml.,IV. ml. og realklasserne.
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Idrætsdag 1956

24. juni kl. 9—11: Oprydning. Alle elever henter deres sager på 
skolen.

24. juni kl. 8: Optagelsesprøve til mellemskolen.
Hr. Højgaard var den 8.—11. september indbudt til at deltage i 
4. didacta, Congres Europeen de Pedagogic og Europäische 
Lehrmittelmesse som begge afholdtes i Bremen.
Hr. Grønbek er af undervisningsministeriet beskikket som 
censor i mundtlig regning og matematik, hr. Vikelgaard i 
skriftlig dansk og i fransk og bestyreren i skriftlig og mundtlig 
regning og matematik. Hr. Flemming Jensen har i dette forår 
bestået faglærereksamen i engelsk.

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

bringer giverne vor hjerteligste tak:
Henning Bjerregaard, III. e: Hoved af havskildpadde og en 

kæmpemusling.
Lis Valentiner Nielsen, I. b: Narhvaltand.
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Lærer Bent Pedersen: Flodkrebs.
John Larsen, III. b: Snog.
Kirsten Lykke Hansen, III. b: Udstoppet hejre.
Henrik Linnemann-Schmidt, III b: Rokkeæg.
Bjarne Lindegaard Olsen, I c: 3 stenøkser.
Kurt Bach: Vulkansk aske.
Max Christensen, I b: Kalvefoster.
Annie Sonne, III.c: 2 telefoner.

Skolen er altid taknemlig for sådanne gaver, der forøger sko
lens samlinger af undervisningsmateriel.

Forældremøder
22. oktober 1956: Ordinært forældremøde. Ca. 275 deltagere. 

Dirigent, hr. Høgh Olesen.
Formandens beretning. I sommerferien er 3 klasseværelser 
blevet malet, og der er foretaget forskellige reparationer. 
Villaen Elmeallé 17, som skolen købte i foråret, er istandsat 
og indrettet med 3 klasseværelser og 2 toiletter til de mindste 
klasser. Der er bygget cykleskur til denne afdeling af skolen, 
og baghaven er anlagt som skolegård. I den nordlige ende af 
gymnastiksalsgangen er en dør indsat til den nye skolegård. 
Formanden omtalte det stærke pres af elever på skolen, og 
og rettede en tak til lærerne og bestyreren for arbejdet i det 
forløbne år.
Bestyrerens beretning. Først omtaltes skoleårets højdepunk
ter, alt det, der bryder monotonien i den daglige skolegang: 
Fester, ekskursioner og eksamen. Den del af poliovaccina
tionen, som er foregået i skolen, er afsluttet.
Udvidelsen af skolens bygningsområde har bevirket, at vi ikke 
har flere vandreklasser. Der er købt nye møbler til 3 klasse
værelser. På grund af skolens store elevantal må der desværre 
hvert år siges nej til en del anmodninger om optagelse; hvis 
elevantallet vokser yderligere, vil skolen meget hurtigt miste 
nogle af de fordele, den som privat og mindre skole gerne 
skulle besidde.
De valgfrie fag har i år oplevet en tilslutning, vi ikke har 
set før. Med undervisningsinspektionens tilladelse er der i 
år oprettet forsøgsundervisning i atomfysik i realklasserne på 
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grundlag af en bog, udgivet til samme brug af hr. Højgaard. 
Denne bog er allerede taget i brug ved lignende forsøg andre 
steder i landet.
I 3. og 4. klasse er der oprettet særundervisning for de elever, 
der har størst vanskeligheder i dansk; den foregår under hr. 
Madsens ledelse og på grundlag af hans erfaringer som dansk
og ordblindepædagog.
For en del af forældregaven til skolens jubilæum er indkøbt 
en båndoptager, som anvendes på forskellig måde i undervis
ningen. Høje Taastrup kommune har anskaffet et tonefilms
anlæg og stillet det til rådighed for alle skoler og foreninger i 
kommunen; det anvendes også flittigt på Taastrup Realskole. 
Derefter omtaltes udflugt og færdselsundervisning (se dag
bogen).
Til slut omtalte bestyreren ønsket om at få busserne til at 
hente eleverne ved skolen (hvilket senere er blevet udvirket), 
og savnet af et naturhistorielokale.
Til beretningen ønskedes ordet af:
Hr. H. W. Beck, der kritiserede danskundervisningen i de 
mindste klasser.
Fru Spaabæk, der ønskede efterårsforældremødet efter den 
første karakterbogs udsendelse, og at man i sangundervisnin
gen fik indført musikforståelse med skoleradio og båndoptager 
som hjælpemiddel.
Hr. H. W. Beck stillede et spørgsmål angående skolepenge
restancer.
Spørgsmål og forslag besvaredes af bestyreren.
Beretningen godkendtes.
Ved valgene genvalgtes gartner E. Fløytrup, Hvissinge og 
gdr. O. Friis Jensen, Ishøj til bestyrelsen.
Til regnskabet stilledes forskellige spørgsmål af ingeniør 
Henry Jensen; de besvaredes af bestyreren, hvorefter regn
skabet godkendtes.

11. april 1957: Ordinært forældremøde.
Dirigent L. Høgh Olesen. Ca. 270 deltagere.
Budget for 1957—58 forelagdes og godkendtes enstemmigt.
Bestyreren henstillede at man fik sat en lås i kæderne til 
identitetsmærkerne, således at disse kan tages af under le
gemsøvelser.
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Derefter holdt hr. Petterson et udmærket foredrag om brug at 
film i undervisningen, som viste på hvilken måde og med 
hvilket udbytte, filmen anvendes. I tilslutning hertil vistes 
både en stumfilm og en tonefilm.

I sneen på Tysklandsturen

Udenlandsrejser
26. juni—9. juli var 28 elever fra IV. ml. b under ledelse af fru 

Andreassen og Høgh Olesen på en rejse til Sydtyskland og 
Østrig. Turen gik gennem nogle af Europas smukkeste egne 
og blev, bortset fra de selvfølgelige småuheld med punkterin
ger og forsinkelser på grund af dårlige veje, gennemført efter 
programmet.
Turen over Grossglockner—Hochalpenstrasse til det idylliske 
Heiligenblut var nok det, der betog deltagerne mest.
Vejrguderne var denne gang så nådige at lade os slippe gen
nem Silianpasset ind i italienks Tyrol og ad Brennervejen til 
Innsbruck. Herfra gik så rejsen gennem „Romantische Stras
se“ tilbage til Danmark. Det var 14 anstrengende, men ind
holdsrige dage.
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28. juni—13. juli rejste 39 elever fra de 2 realklasser og IV. ml. a 
til England under ledelse af frøken I. Baun og hr. P. Bjerrum. 
Desuden havde real a fornøjelsen af at have deres klasselærer, 
hr. Højgaard, med på turen. — Målet var i år byen Barwell 
uden for Leicester, hvorfra der var arrangeret ture til nogle af 
de skønneste og mest interessante steder i Midtengland, f. eks. 
til universitetsbyen Oxford, Shakespeares fødeby Stratford— 
upon—Avon, ad den gamle romerske hærvej til Churchills 
fødeslot Blendheim Palace, nordpå gennem Derbyshire til 
Reak District med dets bjerge og pragtfulde dale. — Rejsen 
hjem gik efter IV2 døgns ophold i London gennem Belgien og 
Tyskland. — En tur, der var rig på oplevelser og også sprogligt 
set gav eleverne godt udbytte.

4. august—17. august. Genbesøg fra Barwell, under ledelse af mr. 
og mrs. R. Nightingale. — Englænderne foretog herfra ture til 
kendte steder på Sjælland og befandt sig efter eget udsagn 
særdeles godt i de respektive hjem. — Opholdet sluttede med 
en engelsk—dansk fest på skolen. — Begge rejser var under 
Verdens Venskabsforbundets auspicier.

Englandsholdet udenfor Blendheim Palace
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Eksamen 1957
REALEKSAMEN

CENSORER

a.

21. maj kl. 8: Naturhistorie. Lærer Hj. Højgaard, Taastrup.
24. ., „ 8: Dansk. Overlærer H. Frederiksen, Roskilde
27. „ „ 8: Geografi. Skoleinspektør Axel Pedersen, Århus (b).
31. „ „ 8: Matematik. Lærer Kromann Clausen, Herlev.

3. juni „ 8: Fysik. Lærer Blume. Holte.
7. „ „ 8: Fransk. Overlærer N. O. Sejr, Ballerup.

12. „ „ 8: Tysk. Viceinspektør T. Tønnesen, Middelfart (b).
15. „ „ 9: Historie. Lærer Johs. Christensen, Stenlille.
18. .. ., 8: Engelsk. Skoleinspektør H. Sørensen, Greve.

b.

22. maj kl. 8: Dansk. Lærer Carl Petersen, Randers (b).
24. ,. ,, 8: Geografi. Lærer H. Buhl, Frederikssund.
27. „ „ 8: Fysik. Viceinspektør P. Grønbek, Taastrup.
31. „ „ 8: Engelsk. Overlærer fru Terkelsen, Roskilde.
3. juni „ 8: Matematik. Overlærer frk. A. Bundgaard, Vanløse (b).
7. „ „ 8: Fransk. Overlærer N O Sejr, Ballerup.

12. „ „ 9: Tysk. Viceinspektør J. Westergaard, Frederikssund.
15. .. „ 9: Naturhistorie. Lærer Johansen, Farum.
18. „ „ 8; Historie. Adjunkt H. Neerbek, København.

De øvrige fag censureres således:
Håndgerning: Lærerinde frk. Ruth Hansen, Taastrup.
Skriftlig dansk: Viceinspektør Bækgaard Andersen, Ålborg (b) og lektor Otto 

Nielsen, Fruens Bøge (b).
Skriftlig engelsk: Kursusleder frk. D. Glud, Nørresundby (b) og lektor Otto 

Nielsen, Fruens Bøge (b).
Skriftlig regning og matematik: Inspektør Th. Christensen, København (b) 

og lektor frk. K. Buch, Gentofte (b).

(b) betegner at censor er beskikket af undervisningsministeriet.
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Eksamen 1957
MELLEMSKOLEEKSAMEN

CENSORER

a.

21. maj kl. 8: Matematik. Lærer Bent Pedersen, Taastrup.
31. „ „ 9: Latin. Provst Immanuel Petersen, Taastrup.

3. juni „ 8: Dansk. Overlærer fru Overgaard, Hillerød.
7. „ ,, 8: Tysk. Lærer M. Boisen, Roskilde.

12. ,, ., 8: Geografi. Lærerinde fru Madsen, Ballerup.
15. „ „ 8: Historie. Overlærer frk. H. Tinggaard, Brønshøj (b).
18..................8: Naturhistorie. Lærer Bårstrøm, Taastrup.

b.

21. maj kl. 8: Dansk. Lærer Carl Petersen, Randers (b).
31. „ „ 9: Latin. Provst Immanuel Petersen, Taastrup.

3. juni „ 8: Historie. Lærer Chr. Rasmussen, Ballerup.
7.................. 9: Matematik. Lærerinde fru Westergaard, Frederikssund.

12. „ „ 8: Fysik. Overlærer Hjorth, Roskilde.
15. ., ,, 8: Geografi. Overlærer H. Laurberg, Taastrup.
18. ., „ 9: Engelsk. Inspektør R. Herold, Farum.

c.

21. maj kl. 8: Engelsk. Overlærer S. T. Poulsen, Svendborg (b).
31. „ „ 9: Latin. Provst Immanuel Petersen, Taastrup.

3. juni „ 8: Tysk. Adjunkt H. Bang, København.
7. „ „ 8: Historie. Skolebestyrer A. Filtenborg, Taastrup.

12. „ „ 8: Dansk. Overlærer D. Dannerfjord, Taastrup.
15. „ „ 8: Fysik. Lærer Hølmkjær, Taastrup.
18. ., „ 8: Geografi: Overlærer H. Frederiksen, Roskilde.

De øvrige fag censureres således:
Håndgerning: Lærerinde frk. Ruth Hansen, Taastrup.
Sløjd: Sløjdinspektør G. Galatius, Stubbekøbing.
Skrivning: Overlærer frk. I. Baun, lærerinde fru E. Nielsen, lærerinde fru 

M. Nymand, alle Taastrup.
Tegning: Lærer C. Clausen, overlærer J. E. Madsen, begge Taastrup.
Skriftlig dansk: Overlærer J. Borgløkke, Glostrup (b).
Skriftlig regning og matematik Inspektør H. Gadegaard, Odense (b).

(b) betegner at censor er beskikket af undervisningsministeriet.
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Oprykningsprøver 1957
Skriftlige:

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

1.—6. Dansk stil 
8-11,30 aim. skoleg. ahn. skoleg. aim. skoleg. aim. skoleg.

3.-6.
o •Regning

8-11
Regning 

8-10
Regning 

12-14
Dansk genf.

12-14 aim. skoleg.

4.-6. D. genf. 8-10,30
Engelsk 11-12

Dansk diktat
12-14

Dansk genf. 
11,30-13,30

Dansk diktat 
8-10

Regning 
810

6.-6. Matematik
8-11

Matemat k 
12-14

Dansk diktat
12-14

Regning 
8-10

D. diktat 8-9 
D.gf.9,30-11,30

7.-6. (Mundti. pr., 
se nedenf.)

Dansk genf.
12-14 aim. skoleg. ahn. skoleg. aim. skoleg.

Mundtlige:

Overhøringer: 1. u. a n/6 kl. 8. 1. u. b i7/6 kl. 10. 2. u. a 17/6 kl. 8. 2. u. b 1% kl. 10. 
3. u. a. 18/e kl. 8. 3. u. b >8/6 kl. 10. — Aflevering af bøger: 19/0 kl. 11 i fysiklokalet. 
— Årsafslutning: 1.-4. u. 21/6 kl. 10. 5. u.-il. ml. 21/0 kl. 14. 111. ml-realkl. kl. 16. 
■— Mellemskoleprøve: 24/6 kl. 8. — Oprydning: 24/0 kl. 9-11 afhenter alle elever deres 
ting på skolen.

III. ml. 11. ml. 1. ml. 5. u. 4. u.

7.-6.
a. Nath. kl. 8
b. Dansk kl. 8

; c. Dansk kl. 8
(Skriftl. pr., 
se ovenf.) aim. skoleg. aim. skoleg. aim. skoleg.

12.-6.
a. Nath. kl. 8 
b. R.-|-M.kl.8 
c. Hist. kl. ,8 
d. Tysk kl. 8

aim. skoleg. aim. skoleg.

13.—6.
a. Tysk kl. 8
b. R.+M.kl.8
c. Tysk kl. 8

a. Eng. kl. 8
b. Hist. kl. 8
c. G'Og. kl. 8

aim. skoleg.

14.—6.
a. R.+M. kl. 8
b. Eng. kl. 8
c. Tysk kl. 8
d. R.+M. kl. 8

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

15.—6.
a. Fysik kl. 8
b. Hist. kl. 8
c. R.+M. kl. 8

a. Dansk kl. 8

17.-6.
a. Dansk kl. 8
b. Tysk kl. 8
c. Nath. kl. 8

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

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

18.—6.
a. Tysk kl. 8
c. R.+M. kl. 8
d. Dansk kl. 8

b. Regn. kl. 8

19.—6.
a. R M. kl. 8
b. Nath. kl 8
c. Hist. kl. 8

a. Fysik kl. 8
b. Eng. kl. 8
c. Eng. kl. 8

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



Besøg i kulgruberne ved Höganäs

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. 35 - 30 - 27 - 1. u. 24 - 19 - 16 -
4. barn og følgende fra samme hjem går frit.

*) NB.: Efter tilskudslovene kan en del af fripladstilskuddet 
anvendes til almindelig nedsættelse af skolepengene for mel
lem- 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 Fz 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 real
klassen.

For at få skolepengelempelse, må man til bestyrelsen indgive 
skriftlig og motiveret ansøgning derom inden 1. juni. 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 udfærdiget 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.

13. Til arbejdet i sløjdsalen må alle drenge fra og med 5. u til 
og med IV ml. være i besiddelse af et forklæde.

23



MEDDELELSER FRA

T. R. E.
Som vi kender det fra tidligere gange, skulle sommermødet i 

år også have begyndt med en fodboldkamp men — det regnede!
Så vi samledes ca. 70 tidligere elever søndag den 19. august i 

gymnastiksalen, hvor Poul Thorn bød velkommen, og overlod 
scenen til skolens populære tryllekunstner og pedel, Radini 
Olsen. Og Radini gjorde lykke, — han bød på et væld af mor
somme og behændigt udførte numre, så man ikke engang kunne 
finde ud af, hvordan han gjorde.

Dernæst holdtes en 6400 øres quiz, med spørgsmål udelukken
de vedrørende skolen og dens historie. Høgh Olesen var kon
ferencier, og fru Andreasen, fru Egekvist og hr. Grønbæk fun
gerede som dommere. Kun een deltager, Axel Egekvist, nåede 
op på de 6400 — som han bagefter generøst skænkede forenin
gen.

Resten af aftenen dansede vi til Olsens 2-mands orkester, og 
vi brød op ved midnat.

Vintersammenkomsten var lagt så sent som til lørdag den 2. 
marts — i og for sig en uheldig dag, da det netop var den aften 
den første af udsendelserne „Underholdning for millioner“ blev 
transmitteret. Dette bar vel nok skylden for det ret lave delta
gerantal på ca. 65. Men vi var forberedte derpå og havde pyntet 
op i den gamle sangsal og i de tilstødende lokaler. Først under
holdt lærer Klevin Jørgensen fra København os med sit impone
rende tegnetalent, på en så humørfyldt måde og med en sådan 
vitalitet, at hele forsamlingen blev grebet af begejstring.

Dernæst gik man over til den ordinære generalforsamling, 
hvor foreningens formand, Poul Thorn ytrede ønsket om at 
trække sig tilbage, og i stedet valgtes undertegnede. Det er med 
beklagelse vi ikke længere ser dig på formandsposten Poul, men 
da vi har set, hvor vanskeligt det har været for dig at afse tid 
til dit virke for T. R. E. på grund af dine mange og ofte lang
varige firmarejser, står vi ikke uforstående overfor dit ønske om 
at udtræde af bestyrelsen. Men vi siger dig tak for dit arbejde 
i de år du har virket som foreningens formand.

— Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes John Reinhardt Kri
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stensen, i stedet for Knud Jørgen Rasmussen, der ønskede at 
trække sig tilbage. Således består bestyrelsen nu af:

Aage Christensen
Anker Georgsen
Bestyrer Arent Filtenborg
Arne Christensen
Ingrid Jagd Jensen
Ida Korvin og
John Reinhardt Kristensen.

Efter generalforsamlingen åbnedes en tombola, hvortil gevin
sterne var skænket af forskellige af foreningens medlemmer. 
Der var stor tilstrømning, og inden aftenen var omme, kunne 
man melde alt udsolgt, med en pæn sum til foreningens kasse. 
(Jævnfør Ankers beretning). Imidlertid var der arrangeret en 
rask omgang tøndeslagning, men det varede alligevel et godt 
stykke tid, inden tønden gav sig, på trods af mange djærve slag!

Til slut blev der tid til en svingom og en hyggelig sludder med 
gamle kammerater inde ved siden af, hvor der serveredes varme 
pølser, øl og sodavand. Kl. 23,30 afsluttede vi aftenen med „Dej
lig er jorden“. Aage Christensen.

Englandstur 1956. Rotur i Dove Dale
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Realister 1931

Realklassen 1931
Søndag den 17. juni samledes gamle elever fra årgang 1931 til 

en „kan du huske dag“ på skolen.
Margrete havde gjort et stort arbejde med at samle alle adres

ser sammen, og selv om kun ca. halvdelen mødte, blev det en 
dejlig dag. Forud var der blevet lagt blomster på Misters, fru 
Blichfelts og hr. Christensens grave, hvilket vi også kunne takke 
Margrete for.

Vi mødtes kl. 14,30 og hr. og fru Filtenborg gav os ved et glas 
sherry i deres hjem den hjerteligste velkomst, ligesom vi kunne 
glæde os over at være sammen med fru Egekvist, frk. Fevre og 
fru Christensen. Desværre måtte vi undvære fru Andreasen, der 
var optaget af eksamensarbejde andetsteds.

Kaffen blev indtaget i vor gamle 4. mellem. — Der blev slud
ret og der blev fortalt — minder fra dengang blev trukket frem, 
ikke alene af os elever, men også af vore gamle lærere, og hvor 
var det imponerende at høre, så meget de kunne huske.

„Bamse“, alias Olaf Henrichsen talte på elevernes vegne — fru 
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Egekvist talte, og hr. Filtenborg gav os et udmærket indblik i 
skolens arbejde. I erindring om vor gamle afholdte skolebestyrer 
blev sunget „Mindet er mit eje“ — den sang Mister skrev for 
mange år siden, og inden kaffebordet sluttede, fortalte hver 
enkelt om sin tilværelse siden skoletiden.

Så var tiden inde til at bese skolen fra øverst til nederst, og 
var der ikke tidligere blevet fortalt, så blev der det nu — hvert 
klasseværelse havde jo sin historie og sine minder, og tiden gik 
alt for hurtigt.

Det var en helt igennem vellykket eftermiddag, der sluttede, 
hvor den begyndte — hos hr. og fru Filtenborg, og vi var alle 
enige om og glædede os over, at Taastrup Realskole har fået et 
bestyrerpar, der fører den videre i den ånd og efter de traditio
ner, der har givet den ry viden om. — Vi ønsker dem held og 
lykke i deres arbejde!

Senere samledes klassen på „Byparken“ i Glostrup, og det blev 
sent, inden hver gik til sit.

Erna Larsen.

Foreningens regnskab 1956
INDTÆGTER

Kasse- og bankbeholdning den 21.—1.1956 ...................... 1054 40
Kontingent .............................................................................. 650,00
Overskud ved fester................................................................. 84,13
Renter ............................................................................................. 97,27

UDGIFTER
Skolepenge .............................................................. 440,00
Årsberetning, 3 år .................................................. 375,00
Bankbeholdning den 1.—5. 1957 ............................ 1070,80

1885,80 1885,80
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NÆSTE
S KOLEÅR
I 9 5 7-5 8

begynder onsdag den 14. 
august kl. 10 undtagen for 
første underskoleklasse, 
der modtages fredag den 
16. august kl. 12,30.

SKOLENS FERIER FOR NÆSTE SKOLEÅR:

Sommerferien begynder 22. juni og varer til 13. august kl. 10. 

Efterårsferien varer fra 14. til 19. 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 omfatte

Fastelavnsmandag, g 
dage samt lørdag m 

I de måneder, hvor 
kommer, gives en d

Skolebestyreren tra

Telt


