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CHR, STÆHR'S EFTF. TAASTRUP



TAASTRUP REALSKOLE omfatter tre afdelinger: En forberedel
sesskole 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 hvilken der 
lægges særlig vægt på dansk og regning. Angående fordringerne i disse 
fag henvises til kgl. anordning af 19- juni 1903, hvorom nærmere op
lysninger kau 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 under
visningsinspektionen for mellem- og realskolerne.

Den pædagogiske ledelse har skolebestyreren, der står til ansvar 
overfor skolens bestyrelse og forældremøder såvel som overfor mini
sterium og undervisningsinspektion. Skolebestyreren har ministeriel 
bemyndigelse til at afholde mellemskole- og realeksamen (eksamens
ret).
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Taastrup Realskole er en selvejende institution, hvis økonomiske 
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 Taastrup.
Gdr. Olav Friis Jensen. Ishøj, næstformand.
Fru Ingeborg Willumsen, Taastrup.
Borgmester Ingemann Pedersen, Taastrup, repræsentant for Høje Taa- 

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

EKSAMEN 1957
Realeksamen bestået af:

1. Jette Zier Andersen (købmand, Mosede).
2. Lone Zier Andersen (købmand, Mosede).
3. Otto Andersen (enkefrue, Taastrup).
4. Ole Askmann (fabrikant, Brøndbyvester).
5. Agnes Bjerre (gartner, Brøndbyvester).
6. Inge-Lise Christensen (vognmand, Herstedøster).
7. Karen Clausen (vagtmester, Vridsløse).
8. Erik Dahl (overbetjent, Vridsløse).
9. Arne Dranig (fængselsbetjent, Vridsløse).

10. Knud Erik Faurschou (overstyrmand, Taastrup).
11. Lis Dokkedal Hansen (tømrermester, Brøndbyøster).
12. Poul Yardley Hansen (inspektør, Glostrup).
13. Henrik Jensen (købmand, Taastrup).
14. Jørgen Larsen (entreprenør, Hundie).
15. Marianne Boel Nielsen (fuldmægtig, Brøndbyvester).
16. Birgit Pedersen (gdr., Torslunde).
17. Per Porsbo (arkitekt, Hundie).
18. Lars Stiigvad (kordegn, Valby).
19. Jørgen Andersen (handelsgartner, Hundie).
20. Rita Andersen (gartner, Sengeløse).
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21. Birte Brandt (prokurist, Hellerup).
22. Jytte Brandt (prokurist, Hellerup).
23. Ingrid Clausen (lærer, Glostrup).
24. Ulla Faurbye (overlæge, Roskilde).
25. Per Hasholt (frugtavler, Solrød).
26. Erik Frost Jensen (sygeplejerske, Taastrup).
27. Niels Kjær (grosserer, Hundie).
28. Inger Gordon Knudsen (repræsentant, Taastrup).
29- Birgitte Møller (civilingeniør, Solrød).
30. Erik Møller (enkefru, Glostrup).
31. Iwan Nielsen (smedemester, Greve).
32. Jørgen Lønberg Nielsen (sæbemester, Greve).
33. Ulla Ellegaard Nielsen (frue, Tranegilde).
34. Anna Clara Petersen (skibsfører, Taastrup).
35. Frank Nørgaard Petersen (vognmand, Hundie).
36. Niels Secher (disponent, Herstedvester).
37. Trolle Suhr-Hansen (montør, Torslunde).
38. Olaf Bredahl Sørensen (inspektør, Taastrup).

Mellemskoleeksamen bestået af:
1. Grete Kirkegaard Andersen (købmand, Mosede).
2. Jette Anthon-Larsen (gartner, Taastrup).
3. Karen Margrethe Bøiehøj (overbetjent, Mosede).
4. Aksa Christiansen (tømrermester, Kildebrønde).
5. Finn Dollerup (forvalter, Glostrup).
6. Claus Ellegaard (repræsentant, Taastrup).
7. Kirsten Filt (frue, Gjeddesdal).
8. Anne Mette Frandsen (forstander, dr. agro., Øtofte).
9. Karen Hansen (gårdejer, Ishøj).

10. Birthe Jensen (hattemager, Greve).
11. Kurt Jensen (værkmester, Vridsløse).
12. Grete Kildeby (snedkermester, Taastrup).
13. Svend Aage Nielsen (autoforhandler, Glostrup).
14. Marianne Ingemann Nielsen (kommunelærer, Taastrup).
15. Anna Bach Nielsen (gartner, Glostrup).
16. Kirsten Cort Olsen (gårdejer, Vridsløse).
17. Kurt Hatting Petersen (gårdejer, Tune).
18. Kirsten Ploug (proprietær, Kappelev).
19- Anne Porsbo (arkitekt, Greve).
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20. Anna Poulsen (gårdejer, Mosede).
21. Karin Rasmussen (gårdejer, Mosede).
22. Inger Richardt (entreprenør, Greve).
23. Hans Wiirtzen (bankdirektør, Glostrup).
24. Torben Andersen (disponent, Glostrup).
25. Niels Jørn Christiansen (gårdejer, Hundie).
26. Kurt Kock Erichsen (overbetjent, Vridsløse).
27. Jytte Hasholt (frugtavler, Solrød).
28. Jan Helt Hansen (gartner, Kildebrønde).
29- Peder Helweg (boghandler, København).
30. Inge-Lise Jensen (chauffør, Karlslunde).
31. Leif Jørgensen (gårdejer, Sengeløse).
32. Ib Maxiid (arkitekt, Taastrup).
33. Hanne Nørbach (malermester, Brøndbyøster).
34. Bodil Olsen (gårdejer, Hundie).
35. Hilde Olsen (dyrlæge, Valby).
36. Inge Pedersen (arbejdsmand, Karlslunde).
37. Anne Marie Rasmussen (forstander, Tune).
38. Vibeke Ritter (snedker, Glostrup).
39. Torben Skaanderup (statsaut. revisor, Vridsløse).
40. Erik Sørensen (overbetjent, Vridsløse).
41. Jens Erik Willumsen (møller, Taastrup).
42. Michelle Worning (manufakturhandler, Taastrup).
43. Palle Aarslev-Nielsen (kommunesekretær, Greve).
44. Rita Antonisen (specialarbejder, Greve).
45. Lis Bager (gårdejer, Tranegilde).
46. Søren Christensen (kedelpasser, Taastrup).
47. Willy Egelborg (fabrikant, Glostrup).
48. Anne Finnman (værkfører, Rødovre).
49. Jens Grønbek (viceskoleinspektør, Taastrup).
50. Bente Hansen (gartner, Herstedøster).
51. Hanne Nyrup Jensen (sygeplejerske, Brøndbyvester).
52. Ruth Frost Jensen (sygeplejerske, Taastrup).
53. Ole Jørgensen (sognepræst, Greve).
54. Kristian Kimper (slagter, Roskilde).
55. Lise Kimper (slagter, Roskilde).
56. Steffen Kyhl (mekaniker, Hundie).
57. Svend Larsen (postbud, Greve).
58. Susanne Lennholm (proprietær, Tune).
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59. Annie Valentiner Nielsen (ingeniør, Taastrup).
60. Knud Nielsen (fuldmægtig, Roskilde).
61. Norma Nielsen (skomager, Havdrup).
62. Thomas Nielsen (redaktør, Hellerup).
63. Sven Trunshøj (købmand, Taastrup).
64. Gunniaug Østergaard (frue, Taastrup).

SKOLEÅRET 1957-58
begyndte 14. august 1957 og slutter 21. juni 1958 (oprydning 23. 
juni). Elevantallet var 1. maj 1958 607, hvoraf 149 er hjemmehørende 
i Høje Taastrup kommune.

Elevantallet pr. klasse er 24,28.

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

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

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

hovedfag: historie, geografi.
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, særundervisning.
Knud Pettersson (overlærer) ansat august 1949, 

hovedfag: geografi, naturhistorie.
Poul Bj errum, ansat august 1949, 

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

hovedfag: dansk, engelsk ,fransk.
Hj. Højgaard, ansat august 1950, 

hovedfag: fysik, naturhistorie.
Bent Pedersen, ansat august 1951,

hovedfag: regning, matematik, geografi.
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Frk. Bodil Hansen, ansat august 1952, 
hovedfag: 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: dansk, håndgerning.

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, regning.

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

Fru Birthe Byberg Madsen, ansat august 1957, 
hovedfag: sløjd, gymnastik.

Karl Adby, ansat august 1957, 
hovedfag: sløjd, dansk, tysk.

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

Med dette skoleårs udgang forlader fru Andreassen Taastrup Real
skole efter 36^ års virke her. Det er ikke på grund af alder eller 
svigtende kræfter. Fru Andreassens energi og dygtighed har været 
usvækket også de sidste år, hun har undervist. Egentlig ville fru An
dreassen være trådt tilbage i fjor, men på grund af vanskelighederne 
ved at finde kvalificerede lærerkræfter gjorde hun skolen den store 
tjeneste at udsætte sin afgang til i år.

Fru Andreassens faglige dygtighed er kendt af de mange hundrede 
elever, hun har været med til at dimittere, den er anerkendt af under
visningsinspektion og censur; kolleger søger ofte hendes råd, og der 
lyttes med tillid til hendes udtalelser.

Der er også andre og gode grunde til nu at mindes og fremhæve, 
hvad fru Andreassen har betydet for Taastrup Realskole. Hun har set 
skolen udvikle sig og vokse, og hun er en af dem, der stærkest har 
været med til at fylde denne udvikling og vækst med de værdier, der 
altid har været sat højt her på skolen. Fru Andreassens myndighed er 
kendt af lærerkolleger og elever; den gjaldt begge parter, og den vil 
blive savnet af alle. Hendes beskedenhed er det lige så vigtigt at nævne; 
hun er ubehageligt berørt ved den hyldest, der nu og ved tidligere lej
ligheder er blevet hende til del. Strenge krav har fru Andreassen stillet 
til sine elever, både fagligt og menneskeligt, men hun har tillige altid 
været rede til at hjælpe og forsvare elever, som det kneb for på den 
ene eller anden måde. Til de mennesker, hun har arbejdet sammen 
med, har hun også stillet krav, og hun har med sin naturlige myndig
hed og værdighed ikke været bange for at udtrykke det; det har været 
godt og rigtigt, fordi fru Andreassen først har stillet de største krav 
til sig selv med sin pligtfølelse og sin store flid.

Det er en virkelig sorg for os alle at skulle sige farvel til fru An
dreassen, men der ville være en større sorg, hvis hun måtte holde op, 
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fordi kræfterne og evnerne svigtede. Fru Andreassen står som pædagog 
og personlighed i sin fulde kraft. Hun er en af dem, der de senere 
år har betydet mest for bevarelsen af den ånd på Taastrup Realskole, 
som hun gennem en menneskealder har været med til at skabe og fast
holde.

Den private realskole i Danmark mister en af sine bedste lærere. 
Det bliver svært at undvære fru Andreassen.

Efter relief af sløringen.
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AF SKOLENS DAGBOG
1957:

21. juni kl. 10: Årsafslutning for 1.-4. underklasse.
21. juni kl, 15: Årsafslutning for 5. u, I og II ml.
22. juni kl. 16: Årsafslutning for de tre ældste klasser.
14. august: Første skoledag efter sommerferien. Vi bød de to nye læ

rere velkommen: fru Byberg Madsen og hr. Adby.

På Vejrhøj. 22. august 1957.

16. august: De små, nye elever i 1. underklasse mødte for første gang 
på skolen og blev modtaget af fru Edith Nielsen og bestyreren.

22. august: Skolens 52-års fødselsdag. Om morgenen samledes ca. 600 
deltagere på Taastrup station, hvor der holdt et ekstratog til os. 
Toget kørte til Jyderup, hvorfra de tre ældste klasser kørte i rute
biler til Vejrhøj, Høve skov og Faarevejle kirke. Resten af del
tagerne fortsatte med toget til Kalundborg. Efter at II ml. havde 
set kirken og museet, kørte de til skoven på Asnæs. 1., 2. og 3. 
underklasse gik gennem den gamle bydel op til Møllebakken, 
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hvor resten af klasserne også samledes, efter at de havde set kirken 
og museet. Alle var oppe i udsigtstårnet på Møllebakken. Vi fik 
kun en enkelt byge, ellers var vejret - som sædvanligt - godt. Det 
var - også som sædvanligt - en fornøjelse at være på tur med ele
verne, og der skete ingen uheld.

27. august: En vaskeekspert holdt foredrag og demonstration for de 
store elever om gamle og moderne stoffer og deres egenskaber og 
vask.

6. -7. september: Frk. Kirk og hr. Madsen cyklede sammen med IV b 
til Store Hedinge, Stevns Klint og Højerup kirke. Lørdag aften 
gennemgik organisten Store Hedinge kirkes historie, orgel m. m. 
for eleverne og spillede på orglet for dem. Man overnattede på 
vandrehjemmet i Store Hedinge. På hjemturen om søndagen beså 
man Gjorslev.
Oktober: I denne måned fik vi to fornyelser, som er til stadig glæ
de for store og små.
Ved skolens 5O-års jubilæum indsamledes en gave fra eleverne til 
skolen, og ved overrækkelsen blev de følgende realklasser opfor
dret til at lægge deres overskud fra realistfesterne til elevgaven, 
indtil der var penge nok til et klaver. Skolen har nu anskaffet et 
godt og smukt flygel, der står i sangsalen (nr. 2), hvor det bruges 
i sangundervisningen. Skolen bringer herved de senere års elever 
sin hjerteligste tak for denne gave.
Det gamle scenetæppe var efterhånden blevet meget slidt. Ved en 
realistfest tilbød en fader, reklametegner Brøndum-Josephsen, at 
male et nyt, og senere gav en anden fader, fabrikant Blöes-Nielsen, 
lærredet dertil og syede det. Tæppet er smukt og liver dejligt op 
i gymnastiksalen. For denne interesse og offervillighed overfor 
skolen bringer vi herved de to fædre skolens hjerteligste tak.

20. -25. oktober: Overbetjent Kofoed Petersen gav færdselsundervis
ning i 3., 4. og 5. u, to timer i hver enkelt klasse. Denne undervis
ning gentages hvert år på disse klassetrin.

13- december: 80 elever fra III ml. var med hr. Vikelgaard og hr. Fl. 
Jensen i Folketeatret og så „Den politiske Kandestøber“.

20. december: Juleafslutning med filmsforevisning i nr. 2 for 1., 2. 
og 3. u.

21. december: To juleafslutninger med højtidelighed i gymnastiksalen, 
der var smykket med gran og levende lys.

12



1958:
9. januar: For II, III, IV ml. og realklassen vistes den udmærkede 

Lutherfilm i gymnastiksalen. Nogle drenge fra II ml. erklærede, 
at den var bedre end en cowboy film.

18. januar: De fire øverste klasser overværede på Det ny Teater Dansk 
Skoiescenes opførelse af Moliére: Den indbildt Syge.

Realistfest 1958.

14. , 15. og 16. februar: Realisterne opførte efter instruktion af hr. 
Høgh Olesen J. L. Heiberg: Aprilsnarrene. Fremførelsen var ud
mærket, og vi morede os storartet. Efter komedien var der alle tre 
aftener dans.

21. februar: R b var med hr. Fl. Jensen på Christiansborg.
25. februar: Undervisningsinspektørens faglige medhjælper i tysk og 

historie, cand. mag. Leif Busk besøgte skolen og hørte på under
visningen i historie.

11. marts: For en del af forældregaven til skolens 5O-års jubilæum er 
der blevet foretaget installationer til elevforsøg i elektricitetslære i 
fysiklokalet. Det er et meget moderne anlæg, som vi håber, læ
rere og elever får glæde af.
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14. marts: Skolen havde besøg af en engelsk pædagog, Miss Halsall, 
som studerede dansk skolevæsen.

18. april: Realklasserne var sammen med bestyreren i Mindelunden 
og Frihedsmuseet. Om aftenen sä man Det kgl. Teaters opførelse 
af Kaj Munk: En Idealist.

22. april: Elever fra mellemskolen og realklassen overværede Den kgl. 
Ballets opførelse af balletten „Coppelia“ på Dansk Skolescene, som 
denne gang havde til huse i Tivolis koncertsal.

6., 7., 8. og 9. maj: Skriftlig eksamen.
23. maj—18.juni: Mundtlig eksamen.

Idratsdag 1957.

31. maj: Idrætsdag. Når vi holder denne store dag på en lørdag, kom
mer der flere fædre end ellers for at overvære opvisningerne.

17. juni kl. 8: Optagelsesprøve til mellemskolen. Dette er sandsynligvis 
den sidste optagelsesprøve, der afholdes på Taastrup Realskole. 
Undervisningsministerens forslag til en ny skolelov ophæver mel
lemskolen og giver os i stedet en 3-årig realskole med sorterings
prøver, en „skrap“ eksamensskole, som man ikke før har set ma
gen til.
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1. juni mødes på skolen den klasse, der tog realeksamen 1933. Også 
de, der er gået ud af klassen før realeksamen, kommer.

20. juni kl. 10: Årsafslutning for 1., 2., 3. og 4. u.
20. juni kl. 15: Årsafslutning for 5. u, I og II ml.
21. juni kl. 16: Årsafslutning for III, IV ml. og realklasserne.
23. juni: Oprydning. Alle elever skal hente deres sager på skolen den

ne dag i tiden kl. 9-11, såfremt de ønsker at få dem udleveret.

Hr. Høgh Olesen er af undervisningsministeriet beskikket som med
lem af eksamenskommissionen til afholdelse af præliminæreksamen, 
frk. Baun som censor i mundtlig regning og matematik, hr. Petterson 
i naturhistorie, hr. Vikelgaard i skriftlig dansk og bestyreren i skriftlig 
regning og matematik.

I tiden efter 15. maj finder der en del ombytning af timer sted. Det 
skyldes, at undervisningsinspektionen har bud efter så mange af sko
lens lærere til beskikket censur.

Frk. Hansen har haft et halvt års orlov, mens hun har opholdt sig 
på Askov højskole. Hendes timer har været besørget først af fru Ellen 
Margrethe Nielsen, Ballerup, og derefter delt mellem fru Bent Peder
sen, fru Byberg og fru Filtenborg.

Ved skoleårets udgang forlader fru Andreassen skolen.
Som nye lærerkræfter er fra 1. august antaget fru Grete Carlsen, 

Skanderborg, der tidligere har været ansat her, og hr. Thomas Bruun, 
Ollerup frie lærerskole.

Skolens børnebibliotek åbner udlånet efter efterårsferien.

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

giverne vor hjerteligste tak:
Anette Hansen, 3. ua: Hundekranium.
Ole Rahbe Petersen, 5.uc: Skjold af stjerneskildpadde fra Madagascar.
Kirsten Lykke Hansen, III c: Eremitkrebs.
Finn Dollerup Ra: To matés med bombilla fra Argentina.
Jens Ole Møller Larsen, 5. ua: Kæmpestøvbold.
Jørgen Jepsen Ila: Sandkrabbe.
Gdr. H. Petersen, Annexgården: Ilderunge.
Arne Kristensen, IIIc: Skind af kvælerslange fra Afrika.
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Assistent B. E. Dahl, Øtofte: Et herbarium indeholdende 600 forskel
lige planter, deraf mange sjældne.

Niels Henrik Andersen, 5. ub: Væverf uglerede.
Kurt Vindtorp, la: Stenøkse.
Kurt Bach, IVa: Ensretter.
Niels Daugbjerg, Hib: Billygte.
Karl Asger Madsen, Illa: Kuglelejer.
Installatør Arne Jensen: Forskellige elektriske apparater.
Marianne Krebs, I c: Diatermiapparat.

Det ses, at gaverne er til gavn for undervisningen i adskillige fag: 
Zoologi, botanik, historie, geografi og fysik.

På skolens fødselsdag skænkede vores pedel, Helmer Olsen, sidste 
års overskud af mælkesalget som fødselsdagsgave til skolen. Det vil 
blive anvendt, når vi finder et godt formål.

FORÆLDREMØDER
23. oktober 1957: Ordinært forældremøde. Ca. 250 deltagere. Di

rigent: hr. Høgh Olesen.
Formandens beretning: Formanden præsenterede det nye scene

tæppe for forældrene og takkede giverne for den smukke gave. På 
idrætsdagen afsløredes relieffet af fru Gerda Egekvist, så man nu har 
også dette synlige minde om skolens mangeårige bestyrerpar. Forman
den bød de to nye lærerkræfter velkomne til skolen og sluttede med at 
rette en tak til lærerne for vel udført arbejde.

Bestyrerens beretning: Denne indledtes med en omtale af bevægel
serne i elevtallet og skolens lokaleforhold. Dernæst omtaltes skole
årets fester og hr. Kildegaards afrejse fra skolen inden skoleårets af
slutning. Der gaves en omtale af skolens udflugter og ekskursioner og 
i forbindelse hermed „Den danske Realskole“s omtale af vor årsberet
ning 1957. Efter en beretning om eksaminernes udfald fortalte besty
reren enkeltheder om skolestrukturplanerne.

Regnskabet for skoleåret 1956—57 forelagdes af kassereren og blev 
ligesom beretningerne godkendt.

Ved valgene genvalgtes fru Ingeborg Willumsen og forstander, dr. 
agro. K. J. Frandsen til bestyrelsen. Repræsentant A. W. Gordon 
Knudsen og manufakturhandler V. Hübertz Knudsen genvalgtes til 
revisorer, konsulent O. Møller Larsen til revisorsuppleant.
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Under eventuelt besvarede formanden og bestyreren enkelte fore
spørgsler.

24. april 1958: Ordinært forældremøde. Ca. 250 deltagere. Dirigent: 
L. Høgh Olesen.

Kassereren forelagde bestyrelsens forslag til budget for 1958—59, 
som godkendtes enstemmigt.

Derefter holdt hr. Hjalmar Højgaard et interessant foredrag: Per
spektivet i moderne fysikundervisning.

Efter at kaffen var drukket, fortalte bestyreren lidt om det forelig
gende skolelovsforslag og dets betydning for de private realskoler. 
Forskellige spørgsmål herom blev stillet af forældrene. Desuden stil
ledes der spørgsmål om eventuel seksualundervisning, erhvervsvejled
ning og hastighedsbegrænsning på Køgevej i Taastrup.

Foran rådhuset, Southampton.

UDENLANDSREJSER 
Med IV mellem i England

Med Verdens Venskabs Forbundet som formidler besøgte 31 elever 
fra IV ml. a og c Syd-England i tiden 25. juni—10. juli. Som ledere 
deltog min kone, hr. Vikelgaard og undertegnede, mens vi tillige havde 
den glæde, at hr. Højgaard deltog i turen.
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Selv om enkelte af eleverne overraskedes af Vesterhavets „visen
tænder“, ankom holdet dog glade og udhvilede til Totton, nogle få 
kilometer udenfor Southampton, stedet, der skulle være vort hjem i 14 
dage, og stedet, som virkelig blev et hjem for os. Med enestående ven
lighed blev vi modtaget og behandlet under vort ophold i denne skøn
ne del af England. Fra byens borgmester til enhver, vi mødte på gaden, 
var indstillingen den samme: hjertelighed, venlighed. Med vilje skrev 
jeg: under vort ophold i Totton, ikke: under vor ferie; thi vore værter 
havde tilrettelagt et så stort program, at der ikke blev megen tid til 
egentlig afslapnig, den måtte gemmes, til vi atter var hjemme. Til 
gengæld skal det siges, at hele holdet tog uforglemmelige indtryk med 
sig tilbage til Danmark. Selv om England oplevede en virkelig som
mer — en veritabel hedebølge — sløvedes vi ikke deraf, thi de mange 
nye indtryk holdt alle spilvågne. New Forest, Bournemouth, lord Nel
sons flagskib the „Victory", Isle o’ Wight, London med Tower og 
parlamentet, modtagelse på rådhuset i Southampton og virksomheds
besøg — dette er blot en opremsning af nogle af de steder, vi fik lej
lighed til at stifte bekendtskab med, læg så dertil, at mange af værts
folkene på de få fridage kørte holdet til andre minderige og skønne 
steder, og man vil forstå, at tiden var fuldt beslaglagt. Naturligvis var 
eleverne spændt på, hvordan det ville spænde af, når de var alene hos 
fremmede og her skulle anvende i praksis de engelsk-kundskaber, de 
havde tilegnet sig i skolen. Det gik fint! Selv om enkelte nu og da 
måtte tage deres tilflugt til det internationale tegnsprog, må det siges, 
at sprogvanskelighederne var forbløffende små. Der er næppe tvivl 
om, at disse udvekslingsrejser på mange måder styrker elevernes sprog
følelse og gør det lettere for dem siden at arbejde videre med det frem
mede sprog.

Det vil ikke være nogen overdrivelse at sige, at vore elever og deres 
værtsfolk havde fundet en sådan glæde ved at være sammen, at det var 
med vemod, man tog afsked på banegården i Totton, - og nu glæder vi 
os blot til at vise vore nye engelske venner vort eget land.

Flemming Jensen.

Rejse til Tyskland og Østrig
D. 26. juni-9. juli var 4mb. under ledelse af frk. Kirk og hr. Høgh 

Olesen på skolerejse til Sydtyskland og Østrig. Den lange tur foregik 
i dansk bus og bød med sine næsten 3000 km på yderst afvekslende 
oplevelser. Landskabsbilledernes skiften fra Lüneburger Heides flade 
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strækninger til Alpernes høje og forrevne toppe gjorde et stærkt ind
tryk, og lige så forskelligartede var vandrehjemmene, spændende fra 
Hannovers hypermoderne funkisbygning til en næsten 800 år gammel 
borg i Hohenwerfen i Østrig.

Besøg i Wien juli 1957.

Turens største oplevelse blev dog nok et 3 dages ophold i Wien. 
Østrigs charmerende hovedstad, hvor vi besøgte de betydeligste sevær
digheder, tilbragte nogle timer i en af de små vinhaver i forstæderne 
med udsigt over storbyen, og endelig gæstede den berømte forlystelses
park Prater, der dog desværre efter krigens ødelæggelser kun er en 
skygge af sig selv.

Fra Østrig kørte vi over Oberammergau og Nürnberg igen mod 
nord.

Det var en træt, men indtryksmættet forsamling, der efter en vel
gennemført tur steg ud af bussen i Taastrup.
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Typisk tyrolerhus.
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EKSAMEN 1958

REALEKSAMEN

CENSORER

a.
23. maj kl. 8: Naturhistorie: Kommunelærerinde fru A. Madsen, Ballerup.
27. maj kl. 8: Engelsk: Realskolelærer El. Jensen, Taastrup.
30. maj kl. 8: Fransk: Kommunelærer M. Holst, Taastrup.

3. juni kl. 8: Historie: Realskolelærer C. J. Bøgh, Kobenhavn.
6. juni kl. 8: Dansk: Overlærer frk. J. Overgaard, Hillerød.
9. juni kl. 8: Fysik: Overlærer J. Korsholm, Ringkøbing (b).

11. juni kl. 8: Matematik: Viceinspektor S. Vester-Petersen, Ryomgaard (b).
14. juni kl. 8: Tysk: Skolebestyrer A. Møller, Tinglev (b).
18. juni kl. 8: Geografi: Overlærer V. Hjorth, Roskilde.

b.
23. maj kl. 9: Engelsk: Realskolelærer J. Poppel, Stenlille.
27. maj kl. 8: Matematik: Skolebestyrer A. Filtenborg, Taastrup.
30. maj kl. 8: Naturhistorie: Overlærer R. Kristiansen, Vejle (b).

3. juni kl. 8: Dansk: Overlærer D. Dannerfjord, Taastrup.
6. juni kl. 8: Fysik: Realskolelærer Hj. Højgaard, Taastrup.

10. juni kl. 8: Geografi: Overlærer fru P. Andersen, Hjørring (b).
12. juni kl. 8: Fransk: Overlærer fru A. Hjortshøj Christensen, Odense (b).
14. juni kl. 9: Historie: Overlærer Kr. Reiche, Frederikssund.
18. juni kl. 8: Tysk: Adjunkt H. Bang, København.

De øvrige fag cencureres således:
Håndgerning: Kommunelærerinde frk. Ruth Hansen, Taastrup.
Skr. dansk: Skolebestyrer E. Just Petersen, Holbæk (b), og skoleinspektør Th. 

Thomsen, Virum (b).
Skr. engelsk: Stadsskoleinspektør E. Rosenholm, Nykøbing F. (b), og lektor 

J. C. Jacobsen, Brandrupdam (b).
Skr. regning og matematik: Kommunelærer J. Nielsen, Søborg (b), og lektor 

Th Kjeldsen, Åbenrå (b).

(b) betegner, at censor er beskikket af undervisningsministeriet.
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EKSAMEN 1958

MELLEMSKOLEKSAMEN

CENSORER

a.
27. maj kl. 8: Geografi: Overlærer H. Laurberg, Taastrup.
30. maj kl.10: Latin: Provst Immanuel Petersen, Taastrup.

3. juni kl. 8: Historie: Kommunelærer C. Rasmussen, Ballerup.
6. juni kl. 8: Dansk: Skolebestyrer N. P. Bogh, Farum.

10. juni kl. 8: Matematik: Viceinspektør S. Vester-Petersen, Ryomgaard (b).
14. juni kl. 8: Fysik: Skolebestyrer Bjerg Nielsen, Roskilde.
18. juni kl. 8: Engelsk. Cand. mag. O. Ronæs, Ballerup.

b.
27. maj kl. 8: Fysik: Kommunelærer E. Wichmann Larsen, Greve.
30. maj kl.10: Latin: Provst Immanuel Petersen, Taastrup.

3. juni kl. 9: Naturhistorie: Skolebestyrer, cand. mag. H. Sørensen, Fr.sund.
6. juni kl. 9: Geografi: Overlærer H. Buhl, Frederikssund.

10. juni kl. 8: Tysk: Overlærer fru T. Terkelsen, Roskilde.
13. juni kl. 8: Dansk: Overlærer fru D. Carlsen Skiødt, Odense (b).
18. juni kl. 8: Engelsk: Skoleinspektør H. Sørensen, Greve.

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

M. Nymand, lærer C. Clausen, alle Taastrup.
Tegning: Lærer C. Clausen, lærer K. Adby, begge Taastrup.
Skriftlig dansk: Skoleinspektør fru G. Mejer-Jensen, København (b).
Skriftlig regning og matematik: Stadsskoleinspektør Jørnung, Glostrup (b).

(b) betegner, at censor er beskikket af undervisningsministeriet.
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Oprykningsprøver 1958
Skriftlige:

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

3.-6. Regning 
8-11

Dansk genf 
11,30-13,30

aim. skoleg. aim. skoleg. aim. skoleg.

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

Dansk diktat 
11.30-13,30

Dansk genf. 
8,30-10,30

Regning 
12-14 aim. skoleg.

6.-6. Matematik
8.-11

Matematik
11,30-13,30

Dansk diktat
12-14

Dansk-genf. 
8-10

Regning 
10-12

7.-6. Dansk stil 
8-11,30

Regning 
11,30-13,30

Regning 
9-11

Dansk diktat 
11,30-13,30

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

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

9.-6,
a. Engelsk 
b. Engelsk 
c. Historie

aim. skoleg. aim. skoleg.

10.—6. d. Dansk
a. Historie
b. Fysik
c. Dansk

aim. skoleg. aim. skoleg.

11—6.
a. Dansk 
b. Fysik 
c. R.-l-M.

a. Engelsk 
b. Engelsk 
c. Dansk

aim. skoleg.

12.—6. d. Tysk b. Engelsk b. Dansk
c. Regning

13.—6.
a. Historie 
b. Naturh. 
c. Engelsk

a. R.+M.
c. Tysk

a. Geografi

14.—6. d. Geografi
a. Historie 
b. Dansk
c. Fysik

a. Dansk

16.—6.
a. R.+M.
b. Tysk
c. Naturh.

c Engelsk
a. Dansk 
b. Geografi 
c. Dansk

b. Regning

17.—6. a. Fysik
d. Naturh.

a. Tysk 
b. Dansk 
c. R.+M.

a. Regning b. Regning

18.—6.
b. R.| M.
c. Fysik
d. Engelsk

b. Naturh. a. Regning 
c. Geografi

a. Regning
b. Dansk

Overhøringer: 1. u. a. 1% kl. 8. 1. u. b ™/B kl. lø- 2. u. a >70 kl. 9. 2. u. b 77/6 kl. 
11. 3. u. a 17/ø kl. 9. 3. u. b 17/0 kl. 11. — Aflevering af bøger: ls/6 kl. 11-12 i fy
siklokalet. Hvis man vil låne bøger næste skoleår, er det en betingelse, at bøgerne 
fra i år afleveres på dette tidspunkt.—Årsafslutning: 1.-4. u. 2% kl. 10. 5. u.-ll ml. 
2iV8 kl. 15. III. ml.-realkl. 21/g kl. 16. — Mellemskoleprøve 17/0 kl. 8. — Oprydning: 
23/g kl. 9-11 afhenter alle elever deres ting på skolen.



Rea/islfesl 1958.

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

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

4. barn og følgende fra samme hjem går frit.

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 kr. 34 kr. 31 kr., 4. u. 30 kr. 25 kr. 22 kr.
III. ml. 39 kr. 34 kr. 31 kr., 3.U. 28 kr. 23 kr. 20 kr.
II. ml. 37 kr. 32 kr. 29 kr., 2. u. 26 kr. 21 kr. 18 kr.

. ml. 35 kr. 30 kr. 27 kr., , 1. u. 24 kr. 19kr. 16 kr.

*) NB.: Efter tilskudslovene kan en del af fripladstilskuddet an
vendes til almindelig nedsættelse af skolepengene for mellem- og real- Ö I o o
skolens 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.

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

penge, sløjd- og håndarbejdspenge, eksamensudgifter, karakterbøger, 
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 mu
ligt i det kommende år ar yde hel eller delvis friplads til et betydeligt 
antal elever i mellemskoleklasserne og realklassen.

For at få skolepengelempelse må man til bestyrelsen indgive skriftlig 
og motiveret ansøgning derom inden 1. juni. Enhver friplads gælder 
for eet år ad gangen. Børn, der bliver optaget i I. ml. til næste år, kan 
komme i betragtning ved fripladsfordelingen. Ansøgningsskema fås 
på skolen.

Idrætsdag 1957.
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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 forsinkelse på vejen 
ikke bevirker, at de kommer for sent.

2. Forsømmelser må så vidt muligt undgås. Efter nødvendige for
sømmelser skal der medbringes skriftlig besked fra hjemmet om 
udeblivelsens årsag og varighed. Til forsømmelser af 
anden grund end sygdom må tilladelse forud 
i n d h e n t e s.

3. Fritagelse for legemsøvelser kan kun opnås ved skriftlig henven
delse til skolen. Strækker fritagelsen sig over 1 uge, må der ud
stedes lægeattest, der ifølge undervisningsministeriets cirkulære 
af 5. maj 1916 må være udfærdiget på en af ministeriet udstedt 
blanket. Denne fås ved henvendelse på skolens kontor.

4. Enhver elev må have den i vedkommende klasse brugte gymna
stikdragt mærket med tydeligt navn.

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

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

7. Flår smitsom sygdom udbryder i et hjem, må man ufortøvet med
dele 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 som
merhalvåret.

10. I frikvarterer og i fritimer må ingen elev forlade skolens område 
uden den inspektionshavende lærers eller skolebestyrerens til
ladelse.

11. På vej til og fra skole må eleverne vise god opførsel og høflig 
optræden samt iøvrigt rette sig efter de på skolen givne for
skrifter.

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

14- Udenfor skoletiden har ingen elev adgang til skolens grund eller 
lokaler uden bestyrerens tilladelse. Det er altid forbudt at tygge 
tyggegummi på skolen.

15. Skolen påtager sig intet ansvar for penge eller værdigenstande, 
som ikke afleveres til en lærer til opbevaring.

Realistjest 1918.
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REALISTJUBILÆUM 1957
Gennem de sidste ca. 5 år har jeg fået begejstrede referater af gamle 

Taastrup-venner, der havde været til 25-års realeksamens-jubilæum på 
T. R.; så det var med store forventninger, jeg mødte op til min klasses 
25-års jubilæum, der blev holdt på skolen d. 16. juni 1957. I dagene 
derefter ringede jeg lige så begejstret til yngre venner og forberedte 
dem på den dejlige oplevelse, der ventede dem. Men først nu, hvor jeg

Fru Egekvist og billedhugger Johan Galster

1914 - 1953 1912 - 1953

l«M8gggÉ

»BO«« Si
B (SSF” l 8 HOLGER 

EGEKVIST
GERDA 

EGEKVIST

gSEgSIdMWM 

pagaaR 
Si «a» .«-ä ■

«MS'S»«

er opfordret til at skrive et lille referat af dagen, melder sig spørgs
målet: Hvad var det, der gjorde denne jubilæumsdag til så stor en op
levelse?“

Var det gensynet med de gamle kammerater? Ja — i høj grad. De 
fleste af os havde ikke set hinanden i de forgangne 25 år, og det kunne 
lige straks knibe lidt med bag det tynde hår og den lidt rigeligere 
polstring at kende drengen eller pigen fra dengang. Men klassens fløj
mand gennem flere år behøvede blot at gå på hænder over gymnastik
salen, så kendte vi ham igen! — for nu blot at nævne et enkelt eksempel. 
Vi øste i dagens løb af en næsten uudtømmelig erindrings-brønd; men 
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der blev også tid til at fortælle om de 25 mellemliggende år og om 
dagen i dag, som den var for hver især.

Det var meget hyggeligt og morsomt, men det var ikke det hele.
Var det da gensynet med de gamle lærere? Ja - også det. Bare det, at 

fru Egekvist stod der i porten og tog imod os med det samme milde 
ansigt, kendte hver enkelt og endda ved aftensbordet kunne fortælle 
små pudsige og rørende historier fra vore første skoleår. Og fru An
dreassen, der også kunne kende hver enkelt og imponerede os yder
ligere ved at kunne huske, hvad flere af os havde skrevet om i mellem- 
skoleeksamens-stilen: „Fortæl om en rask dåd“. Og det var ikke blot 
de gamle dage, der interesserede vore lærere, det var mindst lige så 
meget de voksne mennesker, vi nu var blevet til — deres glæde over 
medgang og medfølelse med modgang var varm og ægte. Vi fik til 
fulde bekræftet, hvad vi vel nok altid havde vidst, at vore lærere ikke 
var undervisningsmaskiner, men rigtig levende mennesker.

Men tænker vi os nu, at jubilæet var holdt et andet sted med samme 
gamle elever og lærere, så var det nu alligevel ikke blevet samme 
succes.

Så var det måske også selve skolen? Ja — akkurat lige så meget. Den 
røde bygning, gården, linden med den runde bænk, klasseværelserne, 
loggia'en, marken — hele den ydre ramme om så stor en del af vores 
barndom. Vi så det hele; det var først og fremmest fru Christensen, 
der utrætteligt viste os rundt. Der var meget, der var anderledes, 
bedre, pænere, større; men alligevel følte vi os ikke fremmede; der var 
jo nok, der var, som det altid havde været. Og iøvrigt følte vi vel på 
skolens vegne glæde og stolthed over, at den følger med, at den lever 
og gror som vi selv. Der var vist ingen, der sukkede: „Ak, hvor for
andret“, tværtimod var der almindelig enighed om at nikke: „Se, hvor 
forbedret“.

Vi ville have glædet os ved at se mange flere gamle lærere og først 
og fremmest Mister iblandt os på denne dag; men vi må bøje os for 
den naturlov, der river de gamle bort og sætter nye på deres plads. 
Skolebestyrer Filtenborg og frue var sammen med os det meste af da
gen. Vi lærte hinanden rigtig godt at kende; og da hr. Filtenborg i en 
lille tale gav os et billede af skolens liv i hverdag og fest, som 
det former sig i dag, var vi klare over, at de gamle, kære traditioner 
bliver holdt i hævd, at ånden og tonen er den samme som den gang 
for længe siden. Det er helt som med den ydre ramme: man følger 
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med, man forbedrer, man tilpasser sig nødvendige ændringer; men det 
væsentlige er uforandret.

Ja, det var alle disse ting, der gjorde dagen til en stor oplevelse for 
os. 6 gamle piger og 6 gamle drenge fik lov at kigge ind i det fælles 
barndomsland med voksne øjne og fik lov at forny bekendtskabet med 
den gamle skole, der viste sig at være ung og frisk som dengang. — Tak, 
kære skole, fordi vi stadig kan være stolte over at sige, hvor vi kom
mer fra. Al. A.

MEDDELELSER FRA

T. R. E.
Sommerfesten afholdtes søndag d. 18. august. Et forhindringsløb, 

som skulle være foregået på boldbanen, kunne nogenlunde klemmes 
ind i gymnastiksalen, og dette nummer skabte straks en munter stem
ning på trods af det kedelige vejr udenfor.

Aftenens musikalske underholdning var engageret gennem et bureau 
i København. Det viste sig at være en ung og ukendt sangerinde, og 
tilsyneladende var interessen for hendes optræden ikke overvældende, 
så vi må vist finde på noget andet til næste år.

Af økonomiske grunde havde vi i år forsøgt at spare musikere til 
dansen. I stedet var der indspillet en masse god dansemusik på bånd, 
og det lader heldigvis til, at denne spareforanstaltning kan anerkendes 
af medlemmerne. Der var i hvert fald god tilslutning til dansen til 
langt ud på aftenen.

Vinterfesten var i år så tidligt som søndag d. 15. december, bl. a. af 
hensyn til realklassens komedie i februar. Ligesom forrige år havde 
fjernsynet een af sine store udsendelser på denne aften, men Anker 
Georgsen havde skaffet os et apparat til låns, så „Kvit eller dobbelt“ 
udsendelsen blev aftenens første underholdning.

Derefter fulgte den ordinære generalforsamling, som ikke havde 
store problemer at tage stilling til i år. Formanden, Aage Sand Chri
stensen, afgik på grund af afrejse til udlandet, og undertegnede over
tog den ledige formandspost. Som nyt medlem i bestyrelsen indvalgtes 
frk. Ingelise Petersen, Glostrup, efter afstemning blandt flere kandi
dater. løvrigt genvalg over hele linien.
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Som adgangskort skulle hver deltager denne aften medbringe en 
pakke, og efter generalforsamlingen var der auktion over de indkomne 
pakker. Med Anker Georgsen som auktionarius gik denne del af festen 
hurtigt og muntert fra hånden og indbragte ca. 185 kr. Båndoptageren 
sørgede igen for musik til den efterfølgende dans, som havde god til
slutning til hen imod midnat.

Arne Sand Christensen.

Idrætsdag 1957-
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NÆSTE 
SKOLEÅR 
1958-59

begynder onsdag den 13. 

august kl. 10 undtagen for 

første underskoleklasse, 

der modtages fredag den 

15. august kl. 12,30.

SKOLENS FERIER FOR NÆSTE SKOLEÅR:

Sommerferien begynder 21. juni og varer til 13. august kl. 10.

Efterårsferien varer fra 20. til 25. 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 il 

Pinseferien omfatt

Fastelavnsmandag, , 
dage samt lørdag i 
I de måneder, hvoi 
kommer, gives en

C

Skolebestyreren tra

Te


