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TAASTRUP REALSKOLES pædagogiske organisation er fra 
1. august 1959 undergået en forandring på grund af den nye 
skolelovs ikrafttræden.

De mellemklasser og realklasser, som vi har, vil blive videre
ført efter den gamle lovs regler, indtil de er afsluttet med den 
sidste mellemskoleeksamen i 1962 og realeksamen 1963.

Efter Lov om Folkeskolen af 18. juni 1958 består Taastrup 
Realskole derefter af en 7-årig hovedskole efterfulgt af en 3-årig 
realskole, der afsluttes med realeksamen, eller af 8. og 9. klasse, 
der afsluttes med en afgangsprøve. 8. og 9. klasse er beregnet 
for de elever, for hvilke forældrene udtrykker ønske om, at de 
ikke skal i realskolen, eller om hvem skolen skønner, at de ikke 
er egnede til realskolen.

Den 7-årige hovedskole dækker den undervisningspligtige 
alder.

De elever, der i indeværende skoleår går i 5. klasse, kommer 
ind under den nye skolelovs regler. Fra næste skoleårs begyndel
se vil disse elever altså gå i 6. klasse, idet mellemskolen forsvin
der.
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M. h. t. undervisningens indhold vil endnu dette næste skoleår 
være omtrent det samme som hidtil.

De nye læseplaner er offentliggjort i slutningen af april, men 
der vil naturligvis gå endnu nogle måneder, inden nye lærebøger 
er udarbejdede i de fag, hvor læseplanerne gør det nødvendigt.

Ifølge den nye lovs paragraf 17, stk. 7, skal Taastrup Real
skole fra begyndelsen af 6. skoleål- dele eleverne efter stand
punkt, evner og interesser. Denne deling er imidlertid i modstrid 
med vor indstilling og tradition, og i samme stykke af loven 
nævnes da også, at 5. klasserne kan føres udelt videre, såfremt 
et flertal af deres forældre ønsker det. I cirkulære af 29. decem
ber 1958 angives de nærmere regler herfor. Det i cirkulæret fo
reskrevne forældremøde har været afholdt her på skolen og gav 
til resultat, at 80 % af forældrene til børn i 5. klasserne stemte 
for at føre klasserne videre udelte.

Såfremt forældre til børn i de følgende 5. klasser også ønsker, 
at disse klasser skal føres videre som udelte klasser i 6. og 7. 
skoleår, skal der hvert år fremsættes ønske herom.

Til orientering aftrykkes her cirkulærets regler om frem
gangsmåden :

„Inden den 1. oktober underretter skolen de hjem, der har 
børn i 5. hovedskoleklasse, om de i indledningen til nærværende 
cirkulære omhandlede muligheder for videreførelse af børnene 
i 6. og 7. skoleår med eller — efter forældrenes ønske — uden 
deling i klasser på grundlag af børnenes standpunkt, evner og 
interesser.

2. Fremsætter indehaverne af forældremyndigheden over 
mindst en fjerdedel af børnene i en 5. hovedskoleklasse inden den 
1. november over for skolen skriftligt ønske om, at deling af 
klassen fra begyndelsen af 6. skoleår undlades, indbyder skolen 
indehaverne af forældremyndigheden over børnene i den pågæl
dende klasse til et forældremøde, der skal afholdes senest den 15. 
november. På mødet giver skolens leder forældrene oplysning om 
de i nærværende cirkulære indeholdte regler samt om den nær
mere ordning af undervisningen, såfremt klassen deles, eller de
ling ikke finder sted, i sidste tilfælde om adgangen for de børn, 
der efter skolens skøn kan have udbytte deraf, til i 7. skoleår at 
deltage i undervisning i det andet fremmedsprog og matematik.

3. Såfremt indehaverne af forældremyndigheden over mindst 
75 % af børnene i vedkommende 5. hovedskoleklasse ved en 
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skriftlig afstemning tilkendegiver, at klassen ønskes videreført 
i 6. og 7. skoleår som en udelt klasse, er yderligere afstemning 
ufornøden. I modsat fald anmoder skolen senest 1 uge efter for
ældremødet skriftligt indehaverne af forældremyndigheden over 
hvert af børnene i vedkommende klasse om inden den 15. decem
ber på en dertil indrettet stemmeseddel, som medsendes, at med
dele skolen, om de ønsker, at deres barns klasse deles fra begyn
delsen af 6. skoleår, eller at den videreføres i 6. og 7. skoleår som 
en udelt klasse. Ved de foran omhandlede afstemninger kan der 
afgives 1 stemme for hvert barn.

4. Tilkendegiver indehaverne af forældremyndigheden over 
mindst 75 % af børnene i en 5. hovedskoleklasse ved forældre
mødet eller ved den eventuelt efterfølgende afstemning, at de 
ønsker klassen videreført i 6. og 7. skoleår uden deling, skal dette 
ønske imødekommes, såfremt det er praktisk gennemførligt.

Ønsker forældrene til et flertal, men ikke 75 % af børnene, at 
klassen videreføres udelt, afgør skolens leder efter indhentet 
udtalelse fra lærerrådet, hvorvidt ønsket kan imødekommes.“

Ved slutningen af 7. klasse afgøres det, hvilke elever der skal 
fortsætte i den treårige realskole, og hvilke elever der forlader 
skolen eller fortsætter i 8. og evt. 9. klasse.

Man må ved denne afgørelse gøre sig klart, at den fremtidige 
realskole bliver mere krævende end den gamle mellem- og real
skole. Loven udtrykker klart som en forudsætning for optagelse 
i realskolen, at der ikke finder oversidning sted i denne skole
form. Da samtidig mellemskoleeksamen bortfalder, vil de elever, 
der hidtil kun har kunnet klare denne eksamen, ikke kunne kom
me ind i realskolen. Skal de fortsætte skolegangen, bliver det i 8. 
og evt. 9. klasse, hvis indhold vil egne sig bedre for dem. Desuden 
vil der blive tilvejebragt ligestilling mellem et tilfredsstillende 
afgangsbevis fra 9. klasse og det hidtidige bevis for mellemskole
eksamen.

Den pædagogiske ledelse af Taastrup Realskole har alene sko
lebestyreren, der står til ansvar overfor skolens bestyrelse og 
forældremøder såvel som overfor ministerium og undervisnings
inspektion. Skolebestyreren har ministeriel bemyndigelse til at 
afholde mellemskole- og realeksamen (eksamensret).

Taastrup Realskole er en selvejende institution, hvis økonomi
ske drift i overensstemmelse med „Vedtægter for Taastrup 
Realskole“ ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
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Taastrup Realskoles bestyrelse:

Gdr. Aage Jørgensen, Herstedøster, formand.
Direktør, cand. jur. Knud Pedersen, Taastrup, kasserer.
Gartner E. Fløy trup, Hvissinge, næstformand.
Forstander, dr. agro. K. J. Frandsen, Øtoftegård, Høje Taastrup.
Direktør Alfred Hansen, Taastrup.
Fru Ingeborg Willumsen, Taastrup.
Borgmester Ingemann Pedersen, Taastrup, repræsentant for 

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

Efter krav fra undervisningsministeriet udtræder de to sidste 
af bestyrelsen, men deltager stadig i bestyrelsens møder.
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Eksamen 1959
Realeksamen bestået af:

1. Kurt Bach (overbetjent, Vridsløse).
2. Inge Christensen (maskinmester, Vridsløse).
3. Flemming Bahne Hansen (kaptajnløjtnant, Vridsløse).
4. Helen Sylvest Hansen (gdr., Sengeløse).
5. Kirsten Haunsø (fabrikant, Glostrup).
6. Karen H. Jensen (fuldmægtig, Glostrup).
7. Jack Johansen (folkepensionist, Glostrup).
8. Lise Jørgensen (fyrbøder, GI. Vridsløse).
9. Kirsten Knudsen (overbetjent, Vridsløse).

10. Mogens Kock (gartner, Vridsløsemagle).
11. Erling Lausen (montør, Hedehusene).
12. Jytte Lorenzen (instrumentmager, Glostrup).
13. Eva Madsen (forvalter, Vridsløse).
14. Tove Møller (vognmand, Tune).
15. Bjarne Nielsen (skomager, Havdrup).
16. Hanne Nielsen (smedemester, Greve).
17. Dorthe Fisker Pedersen (overbetjent, Vridsløse).
18. Torben Qvist-Pedersen (overass., Vridsløse).
19. Carl Ravnsgaard (værkfører, Tune).
20. Annie Sonne (civilingeniør, Glostrup).
21. Jette Toppenberg (ingeniør, Glostrup).
22. Tove Bjørn (gdr., Vridsløsemagle).
23. Olaf Brage (ekspeditionschef, Taastrup).
24. Lisa Dorph (fabrikant, Taastrup).
25. Hanne Fischer (gartner, Roskilde).
26. Maria Haarup (gdr., Taastrup).
27. Ulla Jensen (kioskejer, Hundie str.).
28. Walter Jensen (tømrer, Greve str.).
29. Henry Knappe (værkmester, Vridsløse).
30. Henrik Linnemann-Schmidt (billedhugger, Sengeløse).
31. Inger Vibeke Lykke-Hansen (grosserer, Valbygård).
32. Rona Nielsen (overbetjent, Brøndbyøster).
33. Tine Boel Nielsen (kontorchef, Brøndbyøster).
34. Grethe Otto (møllersvend, Taastrup).
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35. Bodil Røder (læge, Taastrup).
36. Hans Chr. Smedegaard (mejerist, Glostrup).
37. Margrethe Solgaard-Sørensen (bogholder, Taastrup).
38. Niels Jørgen Stausgaard-Petersen (tømmerhandler, Valby).

Mellemskoleeksamen bestået af:
1. Nini Aistrup (bademester, Karlslunde).
2. Jette Bentzen (førstelærer, Karlstrup).
3. Birthe Bjerre (handelsgartner, Brøndbyvester).
4. Annie Brøgger Christensen (købmand, Herstedøster).
5. Annie Damberg (værkfører, Rødovre).
6. Bodil Bang From (proprietær, GI. Kappelevgård).
7. Inger Wildbork Hansen (grosserer, Glostrup).
8. Kirsten Yardley Hansen (inspektør, Glostrup).
9. Kirsten Heede (møbelhandler, Taastrup).

10. Arne Briks Jensen (gdr., Lille Skensved).
11. Jørgen Walther Jensen (gartner, Taastrup).
12. Ole Jensen (installatør, Taastrup).
13. Tonni Jørgensen (fabrikant, Kappelev).
14. Tally Karlsen (overbetjent, Vridsløse).
15. Per Knudsen (gartner, Taastrup).
16. Margit Steenberg Larsen (proprietær, Brøndbyøster).
18. Jinn Friis Madsen (montør, Taastrup).
19. Karl-Asger Madsen (overbetjent, Vridsløse).
20. Grethe Møller-Larsen (konsulent, Taastrup).
21. Ib Nielsen (farveriarb., Solrød str.).
22. Kirsten Nielsen (autof orhdlr., Glostrup).
23. Orla Nørgaard (chauffør, Karlstrup).
24. Ingrid Petersen (parcellist, Karlslunde).
25. Kurt Pedersen (chauffør, Karlstrup).
26. Kirsten Thomsen (overbetjent, Glostrup).
27. Kirsten Andreasen (handelsgartner, Hedehusene).
28. Jørgen Calundann (premierløjtn., Glostrup).
29. Niels Daugbjerg (grosserer, Glostrup).
30. Lene Frederiksen (ingeniør, Brøndbyøster).
31. Anna Grønbek (viceskoleinsp., Taastrup).
32. Jette Grønbek (viceskoleinsp., Taastrup).
33. Flemming Haltrup (konsulent, Tune).
34. Kirsten Lykke Hansen (værkmester, Taastrup).
35. Lars Henriksen (direktør, Taastrup).
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36. Christian Jackson (købmand, Taastrup).
37. Jane Jacobsen (gdr., Sengeløse).
38. Bertha Jensen (arbmd., Hedehusene).
39. Lis Frank Jensen (murermester, Glostrup).
40. Ole Jensen (ejendomshdlr., Taastrup).
41. Jette Kieven (politiass., Taastrup).
42. Poul Kristensen (snedker, Taastrup).
43. Thea Linnemann-Schmidt (billedhugger, Sengeløse).
44. Anette Møller (forstander, Taastrup).
45. Annelise Nielsen (konsulent, Roskilde).
46. Lisbeth Anker Nielsen (kriminalass., Glostrup).
47. Elsebeth Petersen (sadelmagerm., Glostrup).
48. Inger Spaabæk (gdr., Taastrup).
49. Vibeke Stumpe (kioskejer, Glostrup).
50. Else Thiesen (direktør, Hedehusene).
51. Birgitte Thye (fuldmægtig, Sengeløse).
52. Eva Sørensen (murermester, Taastrup).
53. Henrik Willumsen (direktør, Taastrup).
54. Henrik Worning (manufakturhdlr., Taastrup).
55. Jeannette Lunn (frue, Taastrup).
56. Jette Andersen (konsulent, Roskilde).
57. Heidi Balleby (bygmester, Sengeløse).
58. Søren Burchardt (kommunesekr., Sengeløse).
59. Mogens Christensen (mejeribest., Hedehusene).
60. Flemming Clausen (gdr., Tune).
61. Sven Friis-Jensen (gdr., Ishøj).
62. Karen Hansen (tømrer, Ny Fløng).
63. Per Hansen (købmand, Vridsløse).
64. Stig Haunsø (fabrikant, Glostrup).
65. Svend Erik Jarl (maskinm., Torsbro).
66. Lise Lotte Jensen (støberiarbejder, Solrød).
67. Henning Johansen (repræsentant, Taastrup).
68. Birgitte Kanstrup (inspektør, Rødovre).
69. Leif Knutsen (gdr., Tune).
70. Roger Hoffmann (mejerist, Glostrup).
71. Karen Margrethe Madsen (tømrermester, Torslunde).
72. Lizzi Madsen (montør, Glostrup).
73. Leif Mortensen (restauratør, Glostrup).
74. Annelise Nielsen (værkfører, Taastrup).
75. Estrid Olsen (gdr., Hundie).

9



76. Vinnie Olsen (snedkermester, Karlslunde).
77. Jørn Petersen (tømrermester, Darup).
78. Henrik Philipsen (kontorchef, Vanløse).
79. Birthe Rasmussen (inspektør, Glostrup).
80. Anne-Grete Westh (proprietær, Nyrup).
81. Annette Westrup (værkfører, Taastrup).
82. Eva Damkær Hansen (gartner, Høje Taastrup).

„Skønhedseksperterne“ i arbejde.

Skoleåret 1959-60
begyndte den 12. august 1959 og slutter den 23. juni 1960. Elev
tallet var pr. 1. maj 616, heraf 305 drenge og 311 piger, fordelt i 
25 klasser.

Eleverne er hj emmehørende i følgende kommuner:
Høje Taastrup ........................................... 184
Glostrup ........................................................ 93
Karlslunde-Karlstrup ............................... 57
Herstederne................................................ 52
Rødovre......................................................... 49
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Torslunde-Ishøj ................   41
Sengeløse ...............  33
Greve-Kildebrønde .................................... 25
Brøndbyerne............................................... 24
Tune ............................................................ 22
Roskilde ...................................................... 9
Fløng .......   8
Diverse (8 forsk, kommuner) .................. 19

Lærerkræfter
Leo Høgh-Olesen (overlærer), ansat 1939, 

hovedfag: tysk, historie, latin.
Fru Else Mikkelsen (overlærer), ansat 1946, 

hovedfag: historie, geografi.
Frk. Inger Baun (overlærer), ansat 1946, 

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

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

hovedfag: dansk, skrivning, regning.
Jørgen Ejler Madsen (overlærer), ansat 1948, 

hovedfag: dansk, særundervisning, sang.
Knud Pettersson (overlærer), ansat 1949, 

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

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

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

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

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

hovedfag: sang, gymnastik, dansk.
Viceskoleinspektør Poul Grønbek, ansat 1953, 

hovedfag: regning, matematik, fysik.
Hr. Grønbek tidligere ansat 1933—50. 

Frk. Karen Margrethe Kirk, ansat 1953, 
hovedfag: gymnastik, kv. håndgerning. 
Frk. Kirk tidligere ansat 1947—49.
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Fru Ragnhild Jørgensen, ansat 1953, 
hovedfag: håndgerning, geografi, historie. 

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

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

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

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

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

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

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

Fru Grete Carlsen, ansat 1958, 
hovedfag: dansk, kv. håndgerning.
Fru Carlsen tidligere ansat 1944—45.

Thomas Bruun, ansat 1958,
hovedfag: gymnastik, dansk, historie. 

Ole Skrubbeltrang, ansat 1959,
hovedfag: dansk, gymnastik, tysk.
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Af skolens dagbog

1959:
12. august kl. 10 indledtes det nye skoleår. Ved morgensangen 

bød vi vor nye lærer, hr. Skrubbeltrang, velkommen.
14. august mødte de små, nye elever i 1. klasse til deres første 

skoledag, alle fulgt af den ene eller begge forældre.
22. august. Udflugt med hele skolen til Maribo med ekstratog, 

ca. 600 deltagere. Fra Maribo kørte IV ml. og realklasserne 
til Bandholm og fik forevist Knuthenborg Park. De øvrige 
elever så Maribo Domkirke, ruinerne af det gamle kloster og 
Frilandsmuseet og sejlede til Borgø, hvor resten af tiden til
bragtes indtil hjemturen.

I august—september og i januar—februar har en del elever fra 
Frederiksberg seminarium overværet og under lærernes le
delse deltaget i undervisningen. Denne pr aktikanitj eneste er 
en pligt og en opgave for skolen; det har kun været tiltalende 
og energiske unge mennesker, der har været sendt os fra 
seminariet.

10. september afholdtes på Taastrup Realskole et møde for skole
bestyrere øst for Storebælt.

26. september havde vi besøg af faginspektør i fremmedsprog, 
H. Munkholm, der overværede undervisning i engelsk og 
tysk.

30. september deltog ca. 100 elever i de af politiet arrangerede 
cyklistprøver; prøverne blev ledet af en halv snes politibe
tjente og hr. Pedersen, hr. Fl. Jensen og hr. Skrubbeltrang.

2. november gav to erhvervsvejledere fra Roskilde to timer for 
realklassens elever og nogle af IV ml.s elever.

30. november afholdtes møde for forældre til børn i 5. klasse an
gående delt eller udelt undervisning i 6. og 7. klasse.

21. december holdtes juleafslutning for 1., 2. og 3. klasse.
21. december samledes eleverne i de 5 ældste klasser og deres for

ældre i Taastrup Nykirke til skolens julekoncert. En smuk 
og værdifuld aften beredtes os af provst Immanuel Petersen, 
Axel Billes kammerorkester fra Gentofte, Taastrup Realsko- 
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les kor med hr. Madsen som dirigent og organist Johs. Kri
stensen.

22. december havde vi juleafslutning for 4. klasse - realkl.

1960:
15. januar havde vi besøg af faginspektør Leif Busk, der over

værede undervisning i dansk og historie.
20. januar var III a på Københavns Bymuseum sammen med hr. 

Skrubbeltrang.
21. januar havde vi besøg af undervisningsinspektør Vilh. Balt

zer, der overværede undervisning i geografi.
23. januar så 4. klasse - II ml. „Gulddåsen“ på Dansk Skolescene, 

som opførte stykket på Det ny Teater.
29. —30.—31. januar afholdtes realistfesten og skoleballerne. 

Realisterne opførte lystspillet „Det spøger på slottet“ og 
Soyas enakter „Mange små fejl“.

Vore drenge i svømmehallen på Gerlev idrætsskole.

14



31. januar—4. februar var 20 drenge, der har gået til ekstra- 
gymnastik vinteren igennem, sammen med hr. Bruun på Ger- 
lev idrætsskole. Hr. Bruun udtrykker formålet med denne 
tur således:
1. opmuntring til og anerkendelse for arbejdet med gymna

stikken.
2. at give lyst til et ophold på en sådan skole.
3. at få mulighed for god træning.
4. at styrke kammeratskabet.

15. februar besøgte realklasserne Frihedsmuseet under ledelse 
af hr. Filtenborg og hr. Fl. Jensen. Derefter kørte man til 
Christiansborg, hvor en folketingsmand fortalte realisterne 
om Folketingets arbejde. To folketingsbetjente viste os rundt 
i bygningen, og efter den trættende vandring spiste vi mid
dag i Snapstinget. Om aftenen så vi opførelsen af Shake
speares „Trold kan tæmmes“ på Det ny Teater.

27. februar slog 1. og 2. klasse katten af tønden i gymnastiksalen. 
De var alle festligt udklædte og fik kakao og boller efter an
strengelserne med at få tønderne slået i stykker.

10. marts opførtes skolekomedien til fordel for flygtningehjæl
pen. Forestillingen indbragte 1022,34 kr., og da den gennem
førtes uden udgifter, gik hele beløbet til det gode formål.

12. marts besøgte realklasserne atomstationen Risø under ledelse 
af fysiklærerne hr. Grønbek og hr. Højgaard.

19. marts så de fire ældste klasser på Dansk Skolescene Maxwell 
Anderssons musical „Mr. Knickerbockers Holiday“, som op
førtes i Tivolis koncertsal.

26. marts holdtes en afslutning for vinterens „ekstrahold“ i gym
nastik og boldspil. 2 hold har deltaget i sjællandsturneringen 
i håndbold og har klaret sig godt under hr. Bruuns træning 
og ledelse på trods af vanskelige træningsforhold. De fort
sætter i sommer.
Opvisningerne indledtes med en kamp i Volleyball under le
delse af hr. Skrubbeltrang, og dernæst viste hr. Bruuns gym
naster os, hvad de havde nået.

12. april var der forældredag i 1. klasse.
Samme dags aften samledes børn og forældre fra 6. u for at 
planlægge en sommertur for børnene med hr. Bruun til Born
holm. Eleverne underholdt med „Dyrene i digtningen“.
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2. maj begyndte skriftlig eksamen for 56 realister og 87 elever 
i IV ml.

15. maj var 5. a og 5. b på tur til København med fru Mikkelsen 
for at se Christian IV’s bygningsværker, som eleverne har 
lært om i historietimerne.

17. maj sidste skoledag for realisterne.
19. maj begyndte mundtlig eksamen.
25. maj sidste skoledag for IV ml.
25. maj idrætsdag.
21. juni kl. 13—15 oprydning.
22. juni kl. 10 årsafslutning for 1.—4. klasse.
22. juni kl. 15 årsafslutning for 5. klasse—II ml.
23. juni kl. 10 translokation for III ml., IV ml. og realklasserne.

Idrætsdagens afslutning.

Hr. Vikelgaard har under forårseksamen været beskikket af 
undervisningsministeriet som censor i dansk ved skoler i Jyl
land.

Ved eksamen i maj-—juni er følgende beskikkede censorer: 
Frk. Baun i skr. regning og matematik ved mellemskoleeksamen, 
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hr. Bj errum i skr. engelsk, hr. Filtenborg i skr. regning og mate
matik, hr. Vikelgaard i skr. dansk, alle ved realeksamen.

Hr. Højgaard er beskikket som censor i fysik ved den nye 
teknikeruddannelse.

Desuden er hr. Filtenborg beskikket som censor i mundtlig 
regning og matematik ved skoler i København.

Hr. Bjerrum var i sommerferien 1959 på kursus ved universi
tetet i Leicester.

Hr. Bent Pedersen bestod i oktober 1959 faglærereksamen i 
geografi.

Hr. Madsen har i denne vinter deltaget i kursus i erhvervs
vejledning.

Fru Anker Nielsen har i januar været på kursus i undervis
ning af læseretarderede.

Bag scenen.

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

bringer giverne vor hjerteligste tak:
For overskudet af årets mælkesalg forærede hr. pedel Olsen 

på skolens fødselsdag lærerværelset 25 par nye kopper.
Peter Jungshoved, II c: Slangeskind.
Bjørn Høm, II c: Perlemusling.
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Ole Rahbe Petersen, II c: Hajfinne.
Peter Rasmussen, IV b: Vulkansk aske og forsteninger.
Klaus Koefoed, 5. a: Sepiaskal.
Pierr og Mona Zachrau, 5. a: Skaller af dammusling.
Claus Hartmann, 6. v: En samling fuglefjer og fuglevinger.
Sten Seligmann, IV a: Jernmalm.
Fritz Hansen, IV b: Stensalt.
Anne Marie Israelsen, IV c: Gravand.
Knud Kristensen, IV c: En samling markfrøprøver.

Forældremøder:
27. oktober 1959: Ordinært forældremøde. Ca. 275 deltagere. 

Dirigent: Gårdejer Olav Friis Jensen.
Beretninger.
Formanden: Fripladstilskudet fra staten er inddraget efter 

den nye tilskudslov. Alligevel er der uddelt fripladser, men i 
mindre omfang end tidligere. Den udvendige brandtrappe på 
nordsiden af hovedbygningen er under opførelse, og den indven
dige trætrappe er blevet brandsikret. Formanden udtalte en tak 
til lærerpersonalet for arbejdet i det forløbne skoleår og bød den 
nye lærer, hr. Skrubbeltrang, velkommen til skolen.

Bestyreren berettede cm nye lærerkræfter og praktikandud- 
dannelsen. Nogle af skolens lærere har været beskikkede cen
sorer, og nogle har taget videreuddannelse. Der har været 15 
ekskursioner. Bestyreren omtalte de vanskelige problemer med 
hensyn til optagelse af nye elever, der opstår, fordi der melder 
sig langt flere, end vi kan optage, og vanskelighederne vokser 
for hvert år, der går.

Eksamensresultaterne fra sommeren 1959 blev gennemgået. 
Bestyreren gjorde rede for lovens bestemmelser angående ele
vernes deling ved overgangen fra 5. til 6. klasse og fortalte, at 
det er hensigten at oprette 8. og 9. klasse parallelt med realsko
lens klasser.

Regnskabet forelagdes af kassereren. På grund af nyt løn
regulativ var regnskabet noget unormalt, og det havde knebet 
lidt med likviditeten.

På et spørgsmål fra forældreside om brandøvelse, svarede be
styreren, at en sådan øvelse ville blive afholdt, når trappen er 
færdig.
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Beretningerne og regnskabet godkendtes enstemmigt.
Gartner E. Fløytrup genvalgtes enstemmigt til bestyrelsen.
Bestyrelsens valg af direktør Alfred Hansen godkendtes en

stemmigt.
Som revisorer valgtes enstemmigt konsulent O. Møller Larsen 

og repræsentant W. Gordon Knudsen; som revisorsuppleant 
konsulent Helmer Rasmussen.

Forældremødet godkendte enstemmigt, at bestyrelsen havde 
forhøjet ejerpantebrev til sikkerhed for kassekrediten fra 36.000 
kr. til 46.000 kr.

Formanden forelagde til godkendelse optagelse af lån i Østif
ternes Kreditforening på 220.000 kr.

Forskellige spørgsmål fra forsamlingen besvaredes af næst
formanden.

Lånets optagelse godkendtes enstemmigt.
Bestyrelsens køb af jord godkendtes enstemmigt.
Fra forældreside fremførtes den tanke, at man ved byggeri 

måske kunne få nogle forældre til at levere materialer eller andre 
ydelser til kostpris.

4. april 1960: Ordinært forældremøde. Ca. 250 deltagere. Diri
gent : konsulent O. Møller Larsen.

Formanden gennemgik skolens vedtægter og de ændringer i 
vedtægterne, som undervisningsministeriet kræver nu, da skolen 
skal optage statslån til nybyggeri.

Hr. Filtenborg udtrykte utilfredshed med, at ministeriet kræ
ver, at bestyreren og lærerrådets formand skal udtræde af be
styrelsen, selv om de vedblivende kan deltage i bestyrelsens mø
der. Denne utilfredshed støttedes fra forældreside, og man ene
des til slut om at tilstille undervisningsministeriet en protest af 
følgende ordlyd:

Til undervisningsministeriet.
Forældremødet ved Taastrup Realskole, samlet den 4. april 

1960, udtaler over for undervisningsministeriet sin skarpe mis
billigelse af ministeriets krav om ændring af paragraf 10 vedrø
rende sammensætningen af skolens bestyrelse.

Bestyrelsens forslag til budget 1960—61 forelagdes af kas
sereren, der desuden oplyste, at det var bestyrelsens hensigt at 
benytte næste års overskud til forberedelse af nybyggeriet.
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Formanden forelagde bestyrelsens forslag om at anvende ca. 
12.000 kr. til fripladsuddeling.

Begge forslag godkendtes enstemmigt.
To forældre fremførte forslag om kunstneraftener for elever

ne og svømmeundervisning.
Bestyreren forelagde en plan for en week-endordning ved sko

len, således at skolen kunne slutte kl. 12,15 om lørdagen. Planen 
godkendtes.

Efter dagsordenens slutning holdt bestyreren foredrag: 
Hvorledes bliver mit barns skolegang under den nye skolelov?

Fra opmarchen.
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REJSER

Fjorten dage på cykel til Jylland
Det var sommer og høj sol søndag den 26. juli, da 6. u mødte 

på skolen med høj oppakning på de velpudsede cykler. Humøret 
var højt — forventningen stor. I fjorten dage skulle vi træde 
pedalerne.

Turen gik over Kulhuse, Hundested—Grenå, gennem det 
smukke Djursland til Silkeborgsøerne og videre ned ad Den jy
ske Højderyg, tværs over Fyn, over Bæltet til Korsør, hvor vi 
stak nordpå til Tissø og derfra hjem. Ca. 600 km i alt.

Vi overnattede dels på vandrehjem og dels på gårde hos ven
ner og bekendte til børnene. Ikke mindst det sidste havde vi me
gen glæde af; her ikke alene fik vi til livets ophold og hø at sove 
i, men her traf vi mennesker, der var lokalt kendte. Og hvor er 
der i grunden mange kønne steder i vort land, når man kommer 
ud, hvor bilen ikke kan komme, men hvor en traktor og en gum
mivogn plus et par gode ben er særdeles velegnede.

Det var med mange gode oplevelser i behold, vi kom hjem 
rede til at begynde et nyt skoleår. Blev ikke alle forventninger 
indfriede, så var humøret højt og vejrguderne os særdeles gun
stige i samfulde fjorten dage.

Thomas Bruun.

Italien
Den 23. juni 1959 rejste III c under ledelse af frk. Kirk og un

dertegnede på en ti dages skolerejse til det italienske Schweiz 
med udflugter til de norditalienske søer og Milano.

Skandinavien—Italien ekspressen bragte os på 24 timer di
rekte til Lugano, hvor alle — trods en pragtfuld tur gennem 
alperne — straks begejstredes for vort kvarter, ungdomshotellet 
„An der Sonne“, der havde eget svømmebassin, og i hvis park 
der foruden en kæmpestor bananplante og flere slags palmer 
voksede en række sydeuropæiske træer. Svømmebassinet blev 
naturligvis straks „okkuperet af danskerne.“
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Fra IV c’s tur til Italien.

Fra Lugano foretoges udflugter i alle retninger. Vi kørte med 
tovbane til toppen af San Salvatore, hvor vi nød den pragtfulde 
udsigt. Vi havde bustur til Milano. På nedturen kørte vi et par 
steder forbi rismarker. Under byrundturen gjorde vi dels ophold 
ved rigmandskirkegården Cimitero Monumentale, dels i cen
trum, hvor vi beså domkirken og overværede en katolsk messe. 
I den lille by Fino, 40 km nord for Milano, spiste vi vore lunch
pakker og smagte på den italienske rødvin. Como erindres mest 
på grund af pigernes skoindkøb. Siden havde vi en pragtfuld tur 
langs Comosøen. I Villa Carlotte så vi bl. a. Thorvaldsens 
Alexander-frise. Vor største oplevelse var turen til Monte Lema, 
hvor vi efter den over 3 km lange svævebanetur nåede op gennem 
skylagene og i et par timer kunne nyde synet af alpernes vidun
derlige fjeldverden. Nævnes bør også sejlturen på Luganosøen 
og besøget i kunstnerbyen Gandria. Næstsidste dag kørte vi med 
turisttoget „Rote Pfeil“ til Locarno, hvor vi efter at have beset 
valfartskirken Madonna del Sasso tog på sejltur på Lago Maggi
ore ned til de botaniske øer Isole di Brissago.

Ind imellem blev der også tid til at stifte bekendtskab med 
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Luganos forskelligartede bydele, gøre indkøb samt studere alt 
det fremmedartede. Landet og dets befolkning betog os med de
res charme, så der var vemod i alles blikke, da vi efter en uges 
ophold måtte tage afsked med værtparret hr. og fru Wassmann 
for at påbegynde hjemrejsen, der bl. a. bød på sejltur på Vier- 
waldståttersøen og en halv dags ophold i Luzern, hvor Thorvald
sens Schweizerløve erindrede os om schweizernes tapperhed 
gennem tiderne.

Karl Adby.

England
I tiden fra 23. juni til 8. juli deltog 40 elever fra IV mellem og 

realklaserne i en tur til Midtengland. Som ledere deltog fru In
ger Jensen, hr. Vikelgaard og undertegnede.

Målet var byerne Hinckley og Barwell i nærheden af Leicester, 
og vi havde en let og god rejse dertil over Esbjerg—Harwich.

Med „The Community Centre“ i Barwell som udgangspunkt 
foretog vi en lang række smukke og lærerige udflugter; her skal 
blot nævnes i flæng vore ture til Dovedale, Warwick Castle med 
de meget smukke malerier, Stratford-upon-Avon med Shake
speares fødested, besøg på forskellige skoler, indkøbstur til Bir
mingham, et langt og varmt besøg på Cadbury’s chokoladefabrik 
og naturligvis turen til London, hvor vi havde lejlighed til at 
bese de velkendte steder: The Cenotaph, Downing Street, West- 
minter Abbey etc. Vi vil ikke mindst huske denne lange tur på 
grund af varmen, som var ved at gøre det af med mange af del
tagerne. Men husker vi dagen i London, så husker vi ikke mindre 
hj emturen over Dover—Ostende! For de fleste af os gik dagene 
(og nætterne) ud i ét, og det var en meget træt og meget snavset 
gruppe, som modtoges af forældre og venner på Hovedbanegår
den onsdag d. 8. juli.

I august måned fik vi så genbesøg af vore værtsfolk, og vi lod 
dem se nogle af de ting, vi sætter højt: De var naturligvis på 
København-tur, hvor de bl. a. så Frihedsmuseet, de var på tur 
til Kronborg, Helsingborg og Fredensborg, og endelig havde vi 
en tur til Sorø og Trelleborg med dem.

Det skal blot til sidst nævnes, at hele arrangementet var ord
net i samarbejde med Verdens Venskabs Forbundet.

Flemming Jensen.
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EKSAMEN 1960

REALEKSAMEN.
Censorer.

A.
19; maj kl. 13 geometri. Lærer Bent Pedersen, Taastrup.
23. maj kl. 8 fysik. Skolebest. J. Bjerg Nielsen, Roskilde.
27. maj kl. 8 tysk. Lærerinde fru G. Schnedler, Tølløse.
31. maj kl. 8 geografi. Lærerinde frk. A. Bruhn, Roskilde.

2. juni kl. 8 fransk. Overlærer frk. J. Skadhauge, Odense, (b)
7. juni kl. 8 engelsk. Lærer Fl. Jensen, Taastrup.

10. juni kl. 8 naturhistorie. Viceinspektør O. Nissen, Skive, (b)
14. juni kl. 8 historie. Overlærer B. Neerup, Tølløse.
17. juni kl. 8 dansk. Lærer E. Hesseldahl, Tølløse.
20. juni kl. 8 matematik. Kommunel. J. Chr. Pedersen, Holbæk.

B.
19. maj kl. 13,30 geometri. Lærer Bent Pedersen, Taastrup.
23. maj kl. 8 engelsk. Overlærer, cand. mag. O. Ronæs, Ballerup.
27. maj kl. 8 naturhistorie. Viceinspektør O. Andreasen, Greve.
31. maj kl. 8 dansk. Stadsskoleinsp. Th. S. Jensen, Bogense, (b)

2. juni kl. 10 fransk. Overlærer frk. J. Skadhauge, Odense, (b)
7. juni kl. 8 fysik. Viceinspektør P. Grønbek, Taastrup.

10. juni kl. 8 tysk. Overlærer V. Hjorth, Roskilde.
14. juni kl. 8 historie. Lærer V. Madsen, Frederikssund.
17. juni kl. 8 geografi. Overlærer H. Buhl, Frederikssund.
20. juni kl. 8 matematik. Kommunelærer Hølmkjær, Taastrup.

C.
19. maj kl. 15 geometri. Lærer Bent Pedersen, Taastrup
23. maj kl. 8 geografi. Overlærer fru A. Andreassen, Jerslev.
27. maj kl. 8 dansk. Overlærer D. Dannerfjord, Taastrup.
30. maj kl. 8 engelsk. Overlærer frk. C. Duus, Fakse Ladepi. (b)

2. juni kl. 9 fransk. Kommunelærer M. Holst, Taastrup.
7. juni kl. 8 historie. Overlærer fru E. Mikkelsen, Taastrup.
9. juni kl. 8 fysik. Overlærer J. Hesseldahl, Århus. (b)

14. juni kl. 8 naturhistorie. Kommunelærerinde fru A. Madsen, 
Ballerup.

17. juni kl. 8 tysk. Lærerinde, cand. mag. frk. O. Andersen, Ros
kilde.

20. juni kl. 9 matematik. Overlærer fru A. Westergaard, Frede
rikssund.

De øvrige fag censureres således:
Håndgerning:

Håndgerningsinspektør frk. G. Hansen, København (b) 
Skr. dansk:

Overlærer, cand. mag. H. Eriksen, Tinglev. (b)
Seminarielektor P. Holm, Silkeborg. (b)



Skr. engelsk:
Overlærer, frk. E. Sørensen, Grenå.
Overlærer, cand. mag. Fl. Nielsen, Århus. 

Skr. regning og matematik:
Overlærer Aa. Olesen, Silkeborg.

Skoleinspektør K. Kringelum, Hirtshals.

(b)
(b)

(b)

(b)

MELLEMSKOLEEKSAMEN
Censorer.

A.
30. maj kl. 8 fysik. Overlærer W. Hjorth, Roskilde.

2. juni kl. 8 dansk. Overlærer J. Nør Christensen, Vridsløse.
7. juni kl. 8 matematik. Skolebest. A. Filtenborg, Taastrup.

10. juni kl. 8 geografi. Kommunelærer J. Schou, Taastrup.
14. juni kl. 8 tysk. Overlærei- F. Poulsen, Holbæk.
17. juni kl. 8 engelsk. Kommunelærerinde fru B. Wichmann- 

Larsen, Greve.
20. juni kl. 8,30 latin. Provst Imm. Petersen, Taastrup.

B.
30. maj kl. 8 geografi. Overlærer H. Frederiksen, Roskilde.

2. juni kl. 8 naturhistorie. Lærer H. Johansen, Farum.
7. juni kl. 8 engelsk. Kommunelærer A. W. Bjerrum, Greve.

10. juni kl. 8 historie. Cand. mag. J. Hagel, København.
14. juni kl. 8 matematik. Overlærer frk. I. Baun, Taastrup.
17. juni kl. 8 dansk. Overlærer fru J. A. Hansen, Farum.
20. juni kl. 9,30 latin. Provst Imm. Petersen, Taastrup.

C.
31. maj kl. 8 tysk. Skoleinspekt. T. Dahl-Nielsen, Hedensted (b)

2. juni kl. 8 geografi. Overlærer E. Hansen, Ballerup.
7. juni kl. 8 naturhistorie. Skolebest. H. Sørensen, Frederiks

sund.
10. juni kl. 8 dansk. Overlærer J. E. Madsen, Taastrup.
14. juni kl. 8 fysik. Kommunelærer Jagd Olsen, Taastrup.
17. juni kl. 8 engelsk. Overlærer E. Hansen, Holbæk.
20. juni kl. 10,30 latin. Provst Imm. Petersen, Taastrup.

De øvrige fag censureres således:
Håndgerning: Håndgerningsinsp. frk. G. Hansen, Kbhvn. (b)
Sløj d: Sløj dinspektør G. Galatius, Stubbekøbing.
Skr. dansk: Viceinspektør M. Henriksen, Nordborg. (b)
Skr. regning og matematik: Overlærer O. Hoffmann, Kbhvn. (b)
(b) betegner, at censor er beskikket af undervisningsministeriet.



Oprykningsprøver I960
Skriftlige:

III. ml. II. ml. 6. kl. 5. kl. 4. kl. 3. kl.

31.-5. Dansk stil 
10.30-14

Genfortælling 
8-10

Diktat 
10.30-12.30 aim. skolegang Regning 

8-10 aim. skolegang

1.-6. Genfortælling 
11.30-14

Regning 
10.30-12.30

Regning 
8-10

Regning 
8-10

Diktat 8-9
Genf. 9.30-11 aim. skolegang

2.-6. Regning 
10.30-13.30

Geometri 
8-10

Genfortælling
8-10

Diktat 
10.30-12 alm. skolegang aim. skolegang

3.-6. Matematik
8-11

Diktat 
12-14 aim. skolegang Genfortælling

8-10 alm. skolegang Dik.10.30-11.30
Regn. 12-13

Mundtlige:
III. ml. II. ml. 6. kl. 5. kl. 4. kl. 1.-2.-3. kl.

8.-6. aim, skolegang aim. skolegang aim. skolegang aim. skolegang aim. skolegang

9.-6.
a. Dansk
b. Historie
c. Naturh.

aim. skolegang aim. skolegang aim. skolegang aim. skolegang aim. skolegang

10.-6. aim. skolegang aim. skolegang aim. skolegang aim. skolegang aim. skolegang

11.-6. aim. skolegang 
II.b fri

aim. skolegang aim. skolegang aim. skolegang aim. skolegang

13.-6.
a. Geografi 
b. Engelsk 
c. Engelsk

b. Historie aim. skolegang aim. skolegang aim. skolegang aim. skolegang

14.-6.
a. Tysk
c. Historie
d. Dansk

aim. skolegang aim. skolegang aim. skolegang

15.-6.
a. R. + M.
b. Naturh.
c. Tysk

u. Geografi 
v. Dansk aim. skolegang aim. skolegang

16.-6.

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

a. Historie
b. Dansk aim. skolegang

17.-6.
a. Tysk
b. R. + M.
c. Historie

u. Fysik
v. Historie

a. Geografi 
b. Historie

Overhøring 
se nedenfor

18.-6.

a. Dansk 
b. Naturh.
c. R. + M.
d. Geografi

u. Dansk a. Regning 
b. Historie

Overhøring 
se nedenfor

20.-6.
a. Historie 
b. Dansk 
c. Dansk

v. Engelsk a. Dansk
b. Geografi

a. Dansk
b. Dansk

Overhøring: 1.a 17/6 kl. 8, 1.b 17/6 kl. 11; 2.a 17/6 kl. 8; 2.b 18/6 kl. 8; 3.a 18/6 kl. 8; 3.b 18/6 kl. 8.
Aflevering af lånte bøger 21/6 kl. 13-15 i scenerummet.
Kun de, der afleverer alle deres bøger på dette tidspunkt, kan låne bøger næste år. Bøgerne skal være i 
en pakke med navn på.
Oprydning: 21/6 kl. 13-15 afhenter alle elever deres ting på skolen.
Afslutning: 1.-4.U 22/6‘kl. 10; 5.U-II. ml. 22/6 kl. 15; III., IV. ml. og realkl. 23/6 kl. 10.



S løj dudstilling.

SKOLEPENGE
Skolepengene betales i 10 rater. Den første rate betales 1. sep

tember, den sidste 1. juni.
Raterne er:

1. barn 2. barn 3 barn 1. barn 2. barn 3. barn
Realkl. 43 kr. 38 kr. 35 kr. 5. kl. 33 kr. 28 kr. 25 kr,
IV ml. 43 kr. 38 kr. 35 kr. 4. kl. 33 kr. 28 kr. 25 kr,
III ml. 43 kr. 38 kr. 35 kr. 3. kl. 31 kr. 26 kr. 23 kr,
7. kl. 41 kr. 36 kr. 33 kr. 2. kl. 29 kr. 24 kr. 21 kr.
6. kl. 39 kr. 34 kr. 31 kr. 1. kl. 27 kr. 22 kr. 19 kr

4. barn og følgende fra samme hj em går frit.
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.
0. 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 5 kr. pr. rate pr. elev til dækning af brændsels

penge, sløjd- og håndgerningspenge, eksamensudgifter, karak
terbøger, ulykkesforsikring.

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

I indskrivningspenge erlægges 1/^ måneds skolepenge for den 
klasse, som eleven optages i.

Det vil være muligt i det kommende år at yde hel eller delvis 
friplads til et antal elever i 6. og 7. klasse, mellemskoleklasserne 
og realklassen.

For at få skolepengelempelse må man til bestyrelsen indgive 
skriftlig og motiveret ansøgning derom inden 25. maj. Enhver 
friplads gælder for eet år ad gangen. Ansøgningsskema fås på 
skolen.

ORDENSREGLER
som alle forældre og elever skal gøre sig bekendt med.

1. Der begyndes præcist. Eleverne skal være på skolen mindst 
5 minutter før, der ringes ind. Forældrene bør sørge for, at 
eleverne kommer så tidligt hjemmefra, at en mindre forsin
kelse på vejen ikke bevirker, at de kommer for sent.

2. Forsømmelser må undgås. Til forsømmelser af anden grund 
end sygdom må tilladelse forud indhentes hos bestyre
ren. Efter forsømmelser p. gr. af sygdom skal der medbrin
ges skriftlig besked fra hjemmet om forsømmelsens varig
hed og årsag.

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

4. Enhver elev må have den i vedkommende klasse brugte gym
nastikdragt mærket med tydeligt navn.
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5. Alle bøger, såvel som andet skolemateriel, må være mærket 
med tydeligt navn. Intet må efterlades på skolen uden klas
se- eller f aglærers 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. I frikvarterer og i fritimer må ingen elev forlade skolens 
område uden den inspektionshavende lærers eller skolebe
styrerens tilladelse.

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

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

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

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

13. Skolen påtager sig intet ansvar for penge eller værdigen
stande, som ikke afleveres til en lærer til opbevaring.
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Realklassen 193 i.



REALKLASSEN 1934
Det er med en vis vemodsblandet glæde, man modtager med

delelsen om at deltage i en festlighed i anledning af, at det er 25 
år siden man forlod sin skole. 25 år er gået siden mister gav en 
sit „svendebrev“, endnu husker man strofer af det, han sagde, 
og klangen af hans stemme. Hvor var det højtideligt og smukt — 
og personligt. Jeg har selv en datter, der har taget realeksamen 
ved en kommunal skole. Måske har denne festlighed gjort et 
uforglemmeligt indtryk på hende; på mig virkede den maskin- 
mæssig. Den manglede den festivitas, som translokationerne på 
Taastrup Realskole altid har været besjælet af.

25 år er gået — både mange år og kort tid — hvordan så de nu 
ud, alle de gamle kammerater, og kunne de kende een selv?

Det gik altsammen over al forventning.
Den 20. juni mødtes vi kl. 15 ved Taastrup Nykirkes kirke

gård, hvor vi nedlagde blomster på Misters, Olaf Christensens og 
Lilly Fogts grave. Derefter gik vi over til skolen, hvor vi blev 
modtaget af det nuværende bestyrerpar, Arent Filtenborg og 
frue. Hr. Filtenborg bød os velkommen og håbede, at vi måtte 
tilbringe nogle hyggelige timer sammen i vor gamle skole. Pre
ben Faurschou, der havde påtaget sig det ikke så helt lette hverv 
at finde frem til os alle, takkede for modtagelsen. Så gik vi ud på 
plænen foran bestyrerboligen, og ovenstående billede blev taget.

Kl. 16 var vi inviteret til at overvære skolens translokation, 
der foregik under samme højtidelige former som i „gamle“ dage. 
H. E.s smukke sang Mindet er mit eje blev sunget.

Også en rundgang på skolen blev der tid til. Det var morsomt 
at gense de gamle klasseværelser og samtidig se den udvikling, 
som har fundet sted og som giver sig udtryk i tilbygninger og 
modernisering.

Senere fik vi dejligt smørrebrød i sangsalen, krydret af alvor
lige og muntre taler. Den gode skik, at hver af jubilarerne i 
korte træk fortæller om, hvordan de 25 år er gået, blev påhørt 
med levende interesse.

Fru Egekvist var så venlig at invitere os over i sin nye villa, 
så vi kunne se, hvordan hun havde det nu, hvorefter vi gik over 
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til fru Olaf Christensen, som trakterede os alle med kaffe. Der 
opfriskede vi gamle minder og glemte for en stund, at vi var 
blevet voksne.

Det var en helt igennem dejlig dag, og nu ser vi med fortrøst
ning hen til 40-årsj ubilæet.

Lise Colding.

Meddelelser fra

(Taastrup Realskoles Elevsamfund)

I meddelelser fra T.R.E. forrige år stod bl. a.: „Denne aften 
kan vi vist kalde spiren til T.R.E.’s bedre dage.“ Det er bestyrel
sen en stor glæde, at vi har fået at se denne spires hurtige vækst, 
og vi ser med en endnu større optimisme på T.R.E.’s fremtid. 
Hertil føjer vi vor tak til de mange, der har været med i bestræ
belserne for at føre T.R.E. til den blomstring, den fortjener.

Når jeg ser tilbage på det sidste års arbejde i T.R.E., har jeg 
lov at konstatere, at bestyrelsen har gjort et stort arbejde. I for
sommeren 1959 gik vi i gang med at arrangere en vellykket som
mersammenkomst. Ja, det lyder måske lidt selvsikkert at skrive 
vellykket, endnu før arrangementet var løbet af stabelen, men vi 
var klar over, at T.R.E. måtte tage en risiko, som så mange an
dre må, hvis vi skulle nå det helt rigtige resultat. Der blev ikke 
sparet på ideer og arbejdskraft, og lørdag den 29. august 1959 
mødtes et hold „boldspillere“ fra T.R.E. mod et af skolens lærere 
sammensat hold som optakten til sommerfesten 1959. Det blev 
en drabelig dyst, og de komiske optrin, som vi blev vidne til, fik 
gang på gang latteren til at rulle hen over grønsværen. Jeg havde 
det tillidsfulde hverv at være dommer, så det resulterede i (altså 
kampen), at T.R.E. vandt med et meget fint resultat over læ
rerne. Da spillerne trætte og svedige forlod marken, og publikum 
drog ind over gårdspladsen, lød tonerne fra „Hartley Dancing
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Band“ under ledelse af kapelmester Erling Gradholt inde fra den 
festsmykkede gymnastiksal. Snart var der feststemning i salen, 
og dansen gik livligt. Da alle var samlet i salen, havde jeg den 
store ære at overrække en af Forstædernes Bank, Taastrup afde
ling, udsat vandrepokal til det vindende holds anfører, Anker 
Georgsen, mens vi til det tabende lærerhold havde fremskaffet 
en læskedrik som trøstpræmie for deres fortvivlede indsats for 
at føre sejren hjem. Dansen og det muntre samvær fortsatte til 
over midnat kun afbrudt af besøg i pedel „OLSENS BAR“ og 
hos pølsemand Larsen.

Da jeg desværre måtte holde sengen ved T.R.E.’s vintersam
menkomst, vil Karen Clausen her fortælle lidt om denne aftens 
forløb:

Festen begyndte med den årlige generalforsamling, og der var 
mødt mange op. Desværre måtte vi undvære vores formand, John 
R. Kristensen, der var forhindret på grund af sygdom. Næstfor
manden, Aage Sand Christensen, bød velkommen, og lærer Flem
ming Jensen blev valgt til dirigent.

Næstformanden aflagde beretning, og det forløbne år var gået 
godt. Derefter fik lærer Bent Pedersen ordet, og Hr. Pedersen 
gennemgik de nye lovforslag; forslagene kom til afstemning og

Fru, Gerda Egekvist.
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blev enstemmigt vedtaget. Kassereren, Anker Georgsen, gen
nemgik sidste års regnskab. Derefter valg til bestyrelsen, hvor 
alle blev genvalgt.

Så kom det højtidelige øjeblik, hvor Anker Georgsen udnævnte 
fru Gerda Egekvist som T.R.E.’s æresmedlem. Fru Egekvist 
takkede bagefter.

Som led i underholdningen var der arrangeret andespil, og det 
blev meget vellykket. Så blev der danset bagefter til et firemands 
orkester, og aftenen sluttede kl. 24.

Karen Clausen.

Foruden ovennævnte arrangementer har T.R.E. fået oprettet 
sin egen giro-konto nr. 112111 Taastrup Realskoles Elevsam
fund, Elmeallé 21, Taastrup, og denne er jo fortræffelig til brug 
ved indbetaling af kontingentet på kr. 5,00. Husk det! Vi har 
bragt vort medlemskartotek i fornyet orden, og en folder er ud
arbejdet til realisterne med opfordring om indmeldelse i T.R.E. 
Sidst, men ikke mindst, har vi revideret T.R.E.’s love og fik dem 
godkendt på generalforsamlingen i januar.

Vil du gerne i forbindelse med T.R.E.’s bestyrelse, har vi her 
et par adresser, hvortil du kan henvende dig:

John Reinhardt Kristensen, Tof tø, Taastrup, formand, tlf. 
99 02 48, Anker Georgsen, Solvangsvej 36, Glostrup, kasserer, 
tlf. 96 18 42. Lærer Bent Pedersen, Mågevej 1, Taastrup, tlf. 
99 17 84.

jrk.
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Regnskab 1960

INDTÆGT: 
Bankbeholdning ............................................... 957,81
Kontingent ....................................................... 742,00
Overskud ved sammenkomst d. 29-8-1959 ... 96,31

—1.796,12

UDGIFT: 
Skolepenge ........................................................... 152,50
Årsberetninger.................................................... 200,00
Underskud ved sammenkomst d. 25-1-1959... 24,38
Porto, kuverter og giroblanketter .................... 198,00
Tryksager ............................................................ 318,00
Arkiv-materiale, papir og diverse................. 74,75

967,63
Bankbeholdning .................................................. 828,49

~T796,f2~T796,12
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Skolelægens beretning
I løbet af skoleåret er alle skolens elever på nær fire, som for

ældrene ønskede undersøgt for egen regning, blevet vejet, målt 
og undersøgt i afklædt tilstand efter mønsterinstruksen. Des
uden er alles urin undersøgt for sukker og æggehvide, hvilket jeg 
anser for meget betydningsfuldt. Heldigvis fandt jeg ingen al
vorlige sygdomme derved. Med synsprøverne er der derimod ble
vet afsløret 12 elever med synsdefekter, der måtte korrigeres 
med brille.

Skolelægen er j o kontrollant af sundhedstilstanden og må ikke 
foretage egentlig behandling. Der er derfor henvist 40 børn til 
videre undersøgelse og behandling hos hjemmets egen læge.

Tuberkulosen er stadig en sygdom, der er i live, og man har 
derfor stadig foretrukket at undersøge alle elever med tuberku
linprøve, dels for at konstatere, om de er negative og således må 
rådes til calmettevaccination, dels for at se, om denne endnu har 
sin virkning. I fald dette ikke er tilfældet, rådes til ny vaccina
tion. Denne foregår ved skolens foranstaltning samlet på tuber
kulosestationen i Glostrup, hvor man ligeledes gennemlyser ele
verne fra 1. klasserne og afgangsklasserne. Der er således ikke 
årlig gennemlysningskontrol, og det er efter sundhedsmyndig
hedernes opfattelse hellei’ ikke nødvendigt uden på mistanke. 
Jeg må lige anføre, at vi glædeligvis ingen tilfælde har fundet af 
tuberkulose blandt elever eller lærer- og rengøringspersonalet, 
som også bliver undersøgt (de sidste to kategorier endda årligt).

Sygdommene fodsvamp og fodvorter er vokset i antal i hele 
den danske befolkning. De er svære at bekæmpe, og skylden sky
des ofte på skolebadet. En undersøgelse af skoleoverlæge Bojlén 
har imidlertid vist, at den ikke er hyppigere end hos børn, der 
kun bader hjemme. Det må imidlertid tilrådes forældrene, at 
man giver børnene deres egne badetøfler, da det er på fugtige 
badeværelsegulve, smitten sker. Der er således ingen fare ved 
barfodsgymnastik. Ingen endnu kendte midler kan desinficere 
disse fugtige gulve for smitstoffet, og løbere og træriste er kun 
af det onde ved at holde mere på fugtigheden.

I det store og hele var elevernes sundhedstilstand meget til
fredsstillende, og gennem mange samtaler med forældrene har 
jeg erfaret, at man gennemgående har været meget positivt ind
stillet overfor den sundhedsmæssige kontrol og vejledning i sko
len. Cai Hoffmann.
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NÆSTE 
SKOLEÅR 
1960-61

begynder mandag den 15. 
august kl. 10 undtagen for 
første underskoleklasse, 
der modtages onsdag den 
17. august kl. 11.

SKOLENS FERIER FOR NÆSTE SKOLEÅR:
Sommerferie begynder 24. juni og varer til 15. august kl. 10. 
Efterårsferien varer fra 17. til 22. oktober (begge dage ibereg.) 
Juleferien begynder 23. december og varer til 5. januar (beg
ge dage ibereg.)
Påskeferien varer fra onsdag før skærtorsdag til den følgen
de tirsdag (begge dage ibereg.)
Pinseferien omfatter de to helligdage samt dagen før og efter. 
Fastelavnsmandag, grundlovsdag, kongens og dronningens 
fødselsdage samt lørdag mellem store bededag og søndag 
er fridage. I de måneder, hvor ingen af førstnævnte ferier 
eller fridage forekommer, gives een dag fri.

Skolebestyreren træffes alle skoledage kl. 13,30-14.30 undtagen lørdag, el
ler efter aftale.

Telefoner: Skolebestyreren 99 02 27. 
Viceskoleinspektør 99 10 34. 
Lærerværelset 99 09 99 (bedst 11,40-12,00) 
Regnskabsfører 99 1438.


