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CHR. STÆHR'S EFTF. TAASTRUP



TAASTRUP REALSKOLEs pædagogiske organisation vil fra 1. 
august 1959 undergå en forandring på grund af den nye skolelovs 
ikrafttræden.

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

Efter Lov om Folkeskolen af 18. juni 1958 består Taastrup Real
skole 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 eksamens
skolen, eller om hvem skolen skønner, at de ikke er egnede til real
skolen.

Den 7-årige hovedskole dækker den undervisningspligtige alder.
De elever, der i indeværende skoleår går i 5. klasse, er de første, 

der kommer ind under den nye skolelovs regler. Fra næste skoleårs 
begyndelse vil disse elever altså gå i 6. klasse, idet mellemskolen for
svinder.
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M. h. t. undervisningens indhold vil dette næste skolear være det 
samme som hidtil, da det af undervisningsministeren nedsatte læse
plansudvalg endnu ikke er færdig med at udarbejde de nye læseplaner.

Iflg. den nye lovs paragraf 17 stk. 7 skal Taastrup Realskole fra be
gyndelsen af 6. skoleår dele eleverne efter standpunkt, evner og in
teresser. 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. december 1958 angives de nærmere regler herfor. 
Det i cirkulæret foreskrevne forældremøde har været afholdt her på 
skolen og gav til resultat, at 80 % af forældrene til børn i 5. klas
serne 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 cirkeulærets regler om fremgangsmå
den:

„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 grund
lag 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 begyn
delsen af 6. skoleår undlades, indbyder skolen indehaverne af for
ældremyndigheden over børnene i den pågældende klasse til et for
ældremøde, der skal afholdes senest den 15. november. På mødet giver 
skolens leder forældrene oplysning om de i nærværende cirkulære 
indeholdte regler samt om den nærmere ordning af undervisningen, 
såfremt klassen deles, eller deling 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 fremmed
sprog og matematik.

3. Såfremt indehaverne af forældremyndigheden over mindst 75 % 
af børnene i vedkommende 5. hovedskoleklasse ved en skriftlig afstem
ning 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 forældremødet skriftligt indeha- 
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verne af forældremyndigheden over hvert af børnene i vedkommende 
klasse om inden den 15. december på en dertil indrettet stemmeseddel, 
som medsendes, at meddele skolen, om de ønsker, at deres barns klasse 
deles fra begyndelsen 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 forældremødet 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 klas
sen videreføres udelt, afgør skolens leder efter indhentet udtalelse fra 
lærerrådet, hvorvidt ønsket kan imødekommes.“

Den pædagogiske ledelse af Taastrup Realskole har skolebestyreren, 
der står til ansvar overfor skolens bestyrelse og forældremøder såvel 
som overfor ministerium og undervisningsinspektion. Skolebestyreren 
har ministeriel bemyndigelse til at afholde mellemskole- og realeksa
men (eksamensret).

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. Hogh Olesen, Taastrup, lærernes repræsentant. 
Skolebestyrer Arent Filtenborg, Taastrup.



Skriftlig eksamen

EKSAMEN 1958
Realeksamen bestået af:

1. Palle Aarslev-Nielsen (kontorchef, Greve).
2. Grete Kirkegaard Andersen (købmand, Greve str.).
3. Jette Anthon-Larsen (handelsgartner, Taastrup).
4. Karen M. Bøiehøj (overbetjent, Greve).
5. Aksa Christiansen (tømrermester, Kildebrønde).
6. Fin Dollerup (forvalter, Glostrup).
7. Anne-Mette Frandsen (forstander, dr. agro., Øtofte).
8. Jens Grønbek (viceskoleinspektør, Taastrup).
9. Karen Hansen (gdr., Ishøj).

10. Birthe Jensen (enkefrue, Greve).
11. Ole Jørgensen (sognepræst, Greve).
12. Grete Kildeby (snedkermester, Taastrup).
13. Lise Kimper (slagtermester, Roskilde).
14. Kristian Kimper (slagtermester, Roskilde).
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15. Steffen Kyhl (automekaniker, Greve).
16. Anne Finnman (enkefrue, Rødovre).
17. Anna Bach Nielsen (handelsgartner, Glostrup).
18. Sven Aage Nielsen (autoforhdlr., Glostrup).
19. Kirsten Cort Olsen (gdr. Vridsløse).
20. Kirsten Ploug (proprietær, Kappelevgd.).
21. Anne Porsbo (arkitekt, Greve).
22. Anna Poulsen (gdr., Greve).
23. Inger Richardt (mejeriejer, Greve str.).
24. Torben Andersen (disponent, Glostrup).
25. Rita Antonisen (specialarbejder, Hundie str.).
26. Søren Christensen (kedelpasser, Taastrup).
27. Niels Jørgen Christiansen (gdr., Hundie).
28. Willy Egelborg (fabrikant, Glostrup).
29. Bente Hansen (handelsgartner, Glostrup).
30. Jytte Hasholt (plantageejer, Solrød).
31. Bente Jensen (købmand, Taastrup).
32. Hanne Nyrup Jensen (sygeplejerske, Rødovre).
33. Inge Lise Jensen (chauffør, Karlslunde).
34. Ruth Jensen (sygeplejerske, Taastrup).
35. Leif Jørgensen (gdr., Sengeløse).
36. Susanne Lennholm (proprietær, Tune).
37. Ib Maxiid (arkitekt, Taastrup).
38. Annie Valentiner Nielsen (ingeniør, Taastrup).
39- Knud Nielsen (ekspeditionssekretær, Roskilde).
40. Hanne Nørbak (fabrikant, Rødovre).
41. Bodil Olsen (gdr., Hundie).
42. Vibeke Ritter (snedker, Glostrup).
43. Torben Skaanderup (statsaut. revisor, Vridsløse).
44. Erik Sørensen (overbetjent, Vridsløse).
45. Sven Trunshøj (købmand, Taastrup).
46. Michelle Worning (manufakturhdlr., Taastrup).

Melle/nskoleeksamen bestået af:
1. Kurt Bach (overbetjent, Vridsløse).
2. Inge Christensen (maskinmester, Vridsløse).
3. Ruth Gilbro (værkmester, Vridsløse).
4. Claus Gress (sekretær, Glostrup).
5. Flemming Bahne Hansen (kaptajnløjtnant, Vridsløse).
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6. Helen Syl vest Hansen (gdr., Sengeløse).
7. Kirsten Haunsø (fabrikant, Glostrup).
8. Jens Jensen (kriminaloverbetjent, Glostrup).
9. Karen H. Jensen (fuldmægtig, Glostrup).

10. Lise Jensen (enkefrue, Glostrup).
11. Jack Johansen (folkepensionist, Glostrup).
12. Lise Jørgensen (fyrbøder, GI. Vridsløse).
13. Kirsten Knudsen (overbetjent, Vridsløse).
14. Lisbet H. Knudsen (manufakturhdlr., Glostrup).
15. Mogens Kock (gartner, Vridsløsemagle).
16. Erling Lausen (montør, Hedehusene).
17. Jytte Lorenzen (instrumentmager, Glostrup).
18. Eva Madsen (forvalter, Vridsløse).
19. Tove Møller (vognmand, Tune).
20. Bjarne Nielsen (skomager, Havdrup).
21. Hanne Nielsen (smedemester, Greve).
22. Dorthe Fisker Pedersen (overbetjent, Vridsløse).
23. Torben Qvist-Pedersen (overass., Vridsløse).
24. Carl Ravnsgaard (værkfører, Tune).
25. Annie Sonne (civilingeniør, Glostrup).
26. Jette Toppenberg (ingeniør, Glostrup).
27. Vibeke Arndal (læge, Hedehusene).
28. Tove Bjørn (gdr., Vridsløsemagle).
29. Olaf Brage (ekspeditionschef, Taastrup).
30. Else Christiansen (gdr., Tune).
31. Lisa Dorph (fabrikant, Taastrup).
32. Kirsten Faurschou (overstyrmand, Taastrup).
33. Hanne Fischer (gartner, Roskilde).
34. Maria Haarup (gdr., Taastrup).
36. Kirsten Hansen (trikotagehandlerske, Taastrup).
37. Lis Helle Jensen (bestyrer, Greve str.).
38. Ulla Jensen (kioskejer, Hundie str.).
39. Anne Mette Jespersen (læge, Greve str.).
40. Henry Knappe (værkmester, Vridsløse).
41. Margrethe Køhier (disponent, Taastrup).
42. Henrik Linnemann-Schmidt (billedhugger, Sengeløse).
43. Inger Vibeke Lykke-Hansen (grosserer, Valbygaard).
44. Tine Boel Nielsen (kontorchef, Brøndbyøster).
45. Bodil Røder (læge, Taastrup).
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46. Hans Chr. Smedegaard (mejerist, Glostrup).
47. Margrethe Solgaard-Sørensen (bogholder, Taastrup).
48. Jytte Sparre (læderhandler, Vanløse).
49. Niels Jørgen Stausgaard-Petersen (tømmerhandler, Valby).

SKOLEÅRET 1958-59
begyndte 13. august 1958 og slutter 20. juni 1959 (oprydning 22. 
juni). Elevtallet var pr. 1. maj 633, hvoraf 184 er hjemmehørende 
i Høje Taastrup kommune.

LÆRERKRÆFTER:
Leo Høgh-Olesen (overlærer), ansat august 1939, 

hovedfag: tysk, historie, latin.
Fru Else Mikkelsen (overlærer), 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, særundervisning, sang.
Knud Pettersson (overlærer), ansat august 1949.

hovedfag: geografi, naturhistorie.
Poul Bjerrum, 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.
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.
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Frk. Karen Margrethe Kirk, ansat august 1953, 
hovedfag: gymnastik, kv. håndgerning. 
Frk. Kirk tidligere ansat 1947-49.

Fru Ragnhild Jørgensen, ansat august 1953, 
hovedfag: håndgerning, geografi, historie.

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.

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

Thomas Bruun, ansat 1958, 
hovedfag: gymnastik, dansk, historie.
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AF SKOLENS DAGBOG

1958:
5. juni: De, der havde taget realeksamen 1933, og flere andre fra 

denne klasse, mødtes til en festlig sammenkomst på skolen.
20. juni kl. 10: Årsafslutning for 1.-4. underklasse.
20. juni kl. 15: Årsafslutning for 5. u, I og II miklasse.
21. juni kl. 16: Årsafslutning for III ml., IV ml. og realkl.
13. august: Første skoledag efter sommerferien. Den nye lærer, Tho

mas Bruun, blev budt velkommen.
15. august: De små, nye elever i 1. klasse mødte -for første gang på 

skolen og blev modtaget af fru Edith Nielsen og bestyreren.
22. august: Skolens 53 års fødselsdag. Om morgenen samledes de over 

600 deltagere på Taastrup station, hvor der holdt et ekstratog til 
os. Det var et „spændende" vejr, for det så ud til regn. Vi kørte 
til Korsør og sejlede til Nyborg, — det er altid godt med en sejltur 
på fødselsdagsudflugten. I Nyborg fik vi alle forevist Nyborg Slot, 
og derefter kørte IV ml. og realklasserne i busser på en tur gennem 
Sydøstfyn; II og III ml. kørte i busser til Ladby og Kerteminde. 
De mindste klasser blev kørt til et udflugtssted ved Nyborg Strand, 
Hesselhuset, og resten spiste frokost i Riddersalen på Nyborg Slot. 
Efter frokost var de på en interessant tur gennem Nyborgs histo
riske minder.
Det kan desværre ikke nægtes, at det var regnvejr midt på dagen, 
meget endda. Men da vi havde mest brug for det, var det heldigvis 
tørvejr, og vi havde alle haft en god tur, da vi samledes ved færgen 
sidst på eftermiddagen.
Fra sommerferien til efterårsferien havde vi seminarieelever (prak
tikander) fra Frederiksberg seminarium, som deltog i undervisnin
gen og derved fik en del af deres pædagogiske uddannelse, en me
get betydningsfuld opgave for skolen.

9- september: De fire ældste klasser så filmen „Skabelsens Gud".
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Fra turen til Gerlev idrætsskole.

11. september: IV c var pr. cykle på geografisk ekskursion til Ryget, 
Furesø og Farum under ledelse af hr. Pedersen og to praktikander.

29. august-4. september: Hr. Madsen var på lejrskole med sangkoret 
i Næstved.

1 .-4. oktober: Overbetjent P. Kofoed Petersen gav alle klasser fra 3. u 
til III ml. færdselsundervisning.

19. november: 5 u, I og II ml. så på Skolescenen Heiberg: Emilies 
Hjertebanken og Hostrup: Soldaterløjer.

5., 6. og 7. december opførte realisterne Soya: En ærgrelse på vandring 
og Henrik Hertz: Indkvartering. Alle tre aftener var der skolebal 
efter komedien.
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„Indkvartering“ Realistfest 1958.

„En ærgrelse på vandring“. Realistfest 1958.
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20. december: Julekoncert i Taastrup Nykirke med Axel Billes kam
merorkester fra Gentofte og skolens sangkor under ledelse af hr. 
Madsen. Provst Imm. Petersen holdt en kort juletale. I stedet for 
salg af billetter opfordredes forældre og elever til at vise deres tak 
for koncerten ved at lægge penge i kirkens bøsse.
Da det var noget nyt, vi prøvede, er der grund til at bemærke, at 
orkester og kor gav os en dejlig aften, og at kirken var fyldt. 
Mange deltagere gav udtryk for deres glæde over aftenens op
levelse.

20. december: Juleafslutning for 1., 2. og 3. u.
22. december: Juleafslutning for resten af eleverne.

1959:

30. januar: Fru Egekvist fyldte 70 år og blev lykønsket af skolens be
styrelse, lærerkollegiet og T.R.E.’s bestyrelse.

31. januar: III, IV ml. og realklasserne overværede Skolescenens op
førelse af „Anne Franks dagbog“.

6. -8. februar: Hr. Bruun var på Gerlev idrætsskole med et gymnastik
hold.

7. februar: 1. og 2. u slog katten af tønden og fik derefter chokolade 
og boller.

17. februar: Kommunelærer Kjærum, Roskilde, holdt foredrag og viste 
lysbilleder om Grønland for de tre ældste klasser.

26. februar: 2. u-II ml. så en film om Palæstina.
27. februar: Hr. Fl. Jensen var på Christiansborg med Ra.

5. marts: III c og b så sammen med frk. Baun og hr. Fl. Jensen udstil
lingen: „For troskab og tapperhed“ på Københavns Bymuseum.

21. marts: Hr. Grønbek og hr. Højgaard besøgte Risø med realklas
serne.

23. marts: Hr. Brun og 5. a indbød forældrene til en H. C. Andersen- 
aften, hvor eleverne underholdt.

18. april: Hele eksamensskolen overværede Skolescenens opførelse af 
Holbergs „Maskerade".
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Skriftlig eksamen maj 1959.

4., 6., 8. og 11. maj: Skriftlig eksamen.

Blomster til gymnastiklærerinden.

23- maj: Idrætsdag.
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Fra opmarchen på idrætsdagen.

21. maj—17. juni: Mundtlig eksamen.
Engang i juni måned samles realklassen 1934 på skolen.

19. juni kl. 10: Årsafslutning for 1., 2., 3. og 4. u.
19. juni kl. 15: Årsafslutning for 5. u, I og II ml.
20. juni kl. 16: Årsafslutning for III, IV ml. og realklasserne.
22. juni kl. 9-11: Oprydning.Alle elever skal hente deres sager på 

skolen denne formiddag, såfremt de ønsker at få dem udleveret. 
Når vi har 7 ugers sommerferie kan vi nok ofre et par timer af 
den på at hente årets arbejde.

Hr. Bjerrum har under forårseksamen været beskikket censor i 
mundtlig engelsk ved skoler i Jylland.

Undervisningsministeriet har ved eksamen i maj-juni beskikket føl
gende som censorer: Hr. Bjerrum skr. engelsk, hr. Filtenborg skr. reg
ning og matematik, hr. Gronbek mdtl. matematik og hr. Vikelgaard 
skr. dansk ved realeksamen.

Hr. Høgh Olesen er af undervisningsministeriet og Grønlandssty
relsen udset til at censurere i tysk og historie ved skolevæsenet på 
Grønland i maj og juni mdr.

Skolens bestyrelse har fra næste skoleårs begyndelse ansat seminarie
elev hr. Ole Skrubbeltrang som lærer ved skolen. Hr. Skrubbeltrang 
afslutter for tiden sin uddannelse på Frederiksberg Seminarium med 
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lærereksamen og skal her ved skolen undervise bl. a. i tysk, dansk og 
gymnastik.

Hr. Fl. Jensen bestod i dette skoleår faglærereksamen i dansk.
Hr. Adby, der forrige år tog faglærereksamen i sløjd, var i sommer

ferien 1958 på et 4 ugers sprogkursus ved universitetet i Wien med 
tilskud fra tipsmidlerne.

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

giverne vor hjerteligste tak:
For overskudet af årets mælkesalg forærede pedel Helmer Olsen på 

skolens fødselsdag skolen en moderne trappestige til brug på fysik
lokalet.
Lone Anthon-Larsen, 5. a: Ægsamling.
Thorbjørn Thiesen, II c: En dolkehale.
Jens E. Hansen, III b: En mink.
Kirsten Lykke Hansen, IV b: Udstoppet flagspætte.
Leif Bredil, III a: Bismervægt.
Jan Jensen, I c: Slangeskind.
Hans J. Israelsen, II a: Vibe.
Direktør Sondergaard: 2 bolde.

FORÆLDREMØDER:
3. november 1958: Ordinært forældremøde. Ca. 300 deltagere. Di

rigent: L. Høgh Olesen.
Beretning: Formanden bød de to nye lærere velkommen. Han om

talte det store elevtal, som var ved at sprænge de snævre rammer og 
berettede om foretagne reparationer og nyanskaffelser samt hvilke yder
ligere forbedringer, bestyrelsen har tænkt på.

Bestyreren: Skoleåret begyndte med 633 elever fordelt på 25 klasser. 
For fremtiden må vi hvert år regne med 3 IV ml. og 3 realklasser. 
Bestyreren omtalte skolens traditionelle fester og de arrangerede ture 
og fortalte om lærernes videreuddannelse og beskikkede censur. Til 
slut fremkom han med betragtninger over Taastrup Realskoles betin
gelser under den nye skolelov.

Regnskabet forelagdes af kassereren, som nævnede den glædelige 
nedgang i restancerne, der næsten er afviklede.

Beretningerne og regnskabet godkendtes enstemmigt.
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Bestyrelses valg: Gdr. Aage Jørgensen genvalgtes for en treårig pe
riode. Bestyrelsens genvalg af direktør Knud Pedersen godkendtes.

Revisorvalg: Hr. Gordon Knudsen og hr. Hübertz Knudsen gen
valgtes til revisorposten og hr. Møller Larsen som revisorsuppleant.

Under eventuelt rettede hr. Ernst Knudsen en tak til hr. Madsen for 
sangkorets optræden og opfordrede til oprettelse af et skoleorkester.

27. april 1959: Ordinært forældremøde. Ca. 250 deltagere. Diri
gent: O. Møller Larsen.

Budget 1959-60 forelagdes af kassereren. Budgettet har været van
skeligt at udarbejde, da der for tiden arbejdes i Folketinget med en 
ny tilskudslov for de private realskoler, og man derfor ikke ved ret 
meget om skolens indtægter næste skoleår.

Der rettedes et par forespørgsler fra forsamlingen.
Budgettet vedtoges enstemmigt.
Formanden motiverede bestyrelsens udkast til en betydelig ændring 

og udvidelse af skolens bygninger og gav derefter ordet til arkitekt 
J. Hartmann Petersen.

Arkitekten fortalte om sit syn på skolebyggeri i almindelighed og 
dette byggeri i særdeleshed. Derefter viste han på lysbilleder, hvorledes 
han havde tænkt sig ændringerne og nybygningernes beliggenhed og 
indretning i store træk. Redegørelsen fulgtes af bifald.

Næstformanden, gdr. O. Friis-Jensen, redegjorde dernæst for be
styrelsens planer angående byggeriets finansiering, specielt tanken om 
at låne en del af byggesummen af forældre og gamle elever mod ud
stedelse af obligationer på mindst 100 kr. Det er af stor betydning, 
at det i denne for skolens fremtid så vigtige sag vises, at der står en 
enig forældrekreds bag bestyrelsen, og at de, der slutter kreds om 
skolen og interesserer sig for dens trivsel og dens arbejde, viser ved 
økonomisk støtte, at det er en sag, der løftes i flok.

En anden tanke angående støtte til byggeriet er også fremført fra 
forældreside; den går ud på en midlertidig forhøjelse af skolepengene.

Der stilledes fra forsamlingen forskellige spørgsmål, som besvaredes 
af formanden, arkitekten og bestyreren. Den sidste slog fast, at der 
ikke bygges til et større antal klasser, men til det antal elever, skolen 
har nu.

Konsulent A. Klougarth og proprietær H. Steenberg Larsen udtrykte 
forældrenes tilslutning og vilje til støtte af de forelagte planer.

En del forældre udtrykte ønske om, at planerne udvides med byg
ning af skolekøkken.
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Norgestuien 1958.

UDENLANDSREJSER
NORGE

Fra 23. juni til 2. juli 1958 var 18 elever fra III c på norgestur 
under ledelse af frk. Hansen og undertegnede. Desuden deltog fru 
Marie Pedersen i turen. Rejsen gik over Oslo til Fagernes og derfra 
med bus gennem Jotunheimen til Sognefjord, videre over Lærdal 
tilbage til Fagernes og Oslo. Turens højdepunkt, bogstaveligt som på 
anden måde, var bestigningen af Nordeuropas højeste bjerg, Gald- 
høppigen. Trods kulde og våde strømper ville næppe nogen have und
været den spændende, men anstrengende vandring over fjeldmark og 
bræ.

løvrigt var det en tur, hvor vi stiftede bekendtskab med norsk natur 
i alle afskygninger, lige fra det milde fjordlandskab ved Oslo og Gud
brandsdalens skovklædte fjeldskråninger, fosser og elve til Jotunhei- 
mens barske, forrevne fjeldmarker og snelandskaber.

Besøg ved stavkirker og i museer m. v. gav os et indtryk af norsk 
kultur gennem tiderne.

B. Pedersen.

TYSKLAND-ØSTRIG
26. juni til 9. juli var 4. mb. under ledelse af frøken Baun, hr. Mad

sen og hr. Høgh Olesen på skolerejse i Tyskland og Østrig. Turens 
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hovedmål var Wien, hvor vi opholdt os i 3 dage og besøgte så mange 
af byens seværdigheder, som vi kunne overkomme. Uden at forklejne 
de øvrige interessante oplevelser må det vist siges, at et aftenbesøg på 
Kahlenberg med udsigt over den charmerende Donauby, mens lysene 
sprang frem som punkter i mørket, gjorde stærkest indtryk på del
tagerne. Den videre færd bød på en tur til saltminerne i Haliein med 
svævebane op og rutschebane ned, med egen bagdel som vogn, den 
pragtfulde sejltur på Königssee og besøg i Ettals klosterkirke. Alt me
get vellykket. Selv et ufrivilligt ophold i Kassel, en følge af et bus
uheld, blev imødegået med en udbytterig indkøbstur i Kassels forret
ningsgade og gav en oplevelse, der rigeligt retfærdiggjorde den på
følgende natkørsel for at nå færgen i Grossenbrode.

20



EKSAMEN 1959

REALEKSAMEN

CENSORER

a.
28. april kl. S: Tysk: Sognepræst E. W. Mikkelsen, Karlslunde.
21. maj kl. 8: Dansk: Overlærer fru Martha Andersen, Holbæk.
23. maj kl. 8: Geometri: Viceinspektor P. Grønbek, Taastrup.
27. maj kl. 8: Historie: Overlærer fru Sigrid Poulsen, Hadsten (b).
30. maj kl. 8: Fysik: Kommunelærer S. Holth, Fredericia (b).

3. juni kl. 8: Fransk: Lærer P. Bjerrum, Taastrup.
6. juni kl. 8: Naturhistorie: Overlærer H. Laurberg, Taastrup.

10. juni kl. 8: Engelsk: Skoleinspektor H. Sørensen, Greve.
13. juni kl. 8: Matematik: Kommunelærer Høibye Hansen, Taastrup.
17. juni kl. 8: Geografi: Overlærer H. Frederiksen, Roskilde.

b.
27. april kl. 8: Historie: Skolebestyrer A. Filtenborg, Taastrup.
21. maj kl. 9: Fysik: Lærer J. Hansen, Hillerød.
23. maj kl. 9: Geometri: Viceinspektør P. Grønbek, Taastrup.
27. maj kl. 8: Tysk: Overlærer O. Ronæs, Ballerup.
30. maj kl. 8: Naturhistorie: Overlærer S. Kaulberg, København (b).

3. juni kl. 9: Fransk: Lærer P. Bjerrum, Taastrup.
6. juni kl. 8: Matematik: Overlærer E. Hansen, Ballerup.
10. juni kl. 8: Engelsk: Overlærer fru T. Therkildsen, Roskilde.
13. juni kl. 9: Geografi: Inspektør R. Herold, Farum.
17. juni kl. 8: Dansk: Overlærer fru A. Andreassen, Jerslev.

De øvrige fag censureres således:
Håndgerning: Kommunelærerinde frk. Ruth Hansen, Taastrup.
Skriftlig dansk: Overlærer A. Holmboe-Jensen, Århus (b), lektor F. Thykier, 

Kolding (b).
Skriftlig engelsk: Lektor F. Kristiansen, Struer (b), viceinspektør A. V. Peter

sen, Esbjerg (b).
Skriftlig regning og matematik: Overlærer H. Birkeland, Store-Heddinge (b), 

lektor Sv. Møller, København (b).

(b) betegner, at censor er beskikket af undervisningsministeriet.
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EKSAMEN 1959

MELLEMSKOLEEKSAMEN

CENSORER

2. maj kl. 9: a-b-c- latin: Provst Imm. Petersen, Taastrup.
28. maj kl. 8: Dansk: Overlærer Inger Larsen, København (b).

3. juni kl. 8: Historie: Lærer J. Gudmand Larsen, Roskilde.
6. juni kl. 8: Engelsk: Lærerinde fru G. Schnedler, Tølløse.

10. juni kl. 8: Fysik: Overlærer W. Hjorth, Roskilde.
13. juni kl. 9: Matematik: Lærer B. Nygaard Nielsen, Frederikssund.
17. juni kl. 8: Naturhistorie: Overlærer R. Munck, Roskilde.

b.
30. maj kl. 8: Engelsk: Viceinspektør K. F. Olsen, Greve.

3. juni kl. 8: Geografi: Skolebestyrer H. Sørensen, Frederikssund.
6. juni kl. 8: Fysik: Overlærer S. W. Mathiesen, Frederikssund.

10. juni kl. 8: Matematik: Lærer J. E. Schou, Farum.
13. juni kl. 8: Naturhistorie: Overlærer K. Andreasen, Greve.
17. juni kl. 8: Dansk: Overlærer D. Dannerfjord, Taastrup.

c.
21. maj kl. 8: Geografi: Overlærer N. P. Nielsen, Hellerup (b).

3. juni kl. 9: Matematik: Overlærer W. Petersen, Tølløse.
6. juni kl. 8: Engelsk: Overlærer O. Ronæs, Ballerup.

10. juni kl. 8: Naturhistorie: Lærer L Hjorth-Olsen, Roskilde.
13. juni kl. 8: Fysik: Kommunelærer A. Hyldegaard, Holbæk.
17. juni kl. 8: Dansk: Overlærer W. H. Thiel Petersen, Frederikssund.

De øvrige fag censureres således:
Håndgerning: Kommunelærerinde frk. Ruth Hansen, Taastrup.
Sløjd: Sløjdinspektør G. Galatius, Stubbekøbing.
Skrivning: Lærerinde fru I. Anker Nielsen, lærerinde fru M. Nymand, Taa

strup.
Tegning: Lærerinde fru G. Carlsen, lærer C. Clausen, overlærer J. E. Madsen, 

Taastrup.
Skriftlig dansk: Viceinspektør Å. Hesdorf, Brønderslev (b).
Skriftlig regning og matematik: Viceinspektør P. Jensen, Rønne (b).

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

Overhøring: 1. a. 18/e kl. 8, 1. b. 18/b kl. 10, 2. a. 1b/b kl. 8, 2. b. 1B/8 kl. 8, 3. a. 
18/b kl. 8, 3. b. 1B/e kl. 8. - Aflevering af lånte bøger 17/e kl. 11-12 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. - Afslutning: 1. 4. u. 19/ß kl. 10, 5. u.-II 
ml. 1B/s kl. 15, III. IV. ml. og realkl. 20/b kl. 16. - Oprydning: 22/e kl. 9-11 afhenter 
alle elever deres ting på skolen.
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Oprykningsprøver 1959
Skriftlige:

III. ml. li. ml. I. ml. 5. il. 4. u.

1—6.
Dansk slil
10,30-14

Regning 
8-10

Genfortælling 
8-10

Diktat
11-13

Regning 
11-13

2.-6. : Hegning 
10,30-13,30

Geometri 
8-10

Diktat
12-13

Genfortælling 
8-10

Diktat 8-9 
Gen. 9,30-11,30

3.-6.
Matematik
10,30-13,30

Genfortælling 
8-10

Regning 
11-13

Regning 
8-10 aim. skoleg.

4.-6.
Genfortælling 

10,30-13
Diktat 
8-10 aim. skoleg. aim. skoleg. aim. skoleg.

6.-6. Fri aim. skoleg. aim. skoleg. airn. skoleg. 1 aim. skoleg.

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

8.-6,
a. Engelsk 
b. Fysik 
c. Naturh.

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

9.-6.
a. Fysik 
b. Fysik 
c. Dansk

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

10 —6.
a. Dansk 
b. Dansk 
c. R.-|-M.

ahn. skoleg. alrn. skoleg.

11.—6. c. Engelsk

a. Historie 
b. Dansk 
c. Historie 
d. Historie

aim. skoleg. aim. skoleg.

12.-6.
a. Fysik
b. Geografi
c. Historie

a. Tysk
b. Geografi b. Fysik aim. skoleg.

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

a. Regning
b. Regning

15.-6.
a. Naturh.
b. Historie 
c. Engelsk

a. Engelsk

d. Dansk

a. Geografi 
b. Naturh.

16.—6.
a. Dansk 
b. Tysk 
c. Historie

a. Naturh. 
b. Engelsk 
c. Dansk

a. Dansk

17—6.
a. R.-J-M.
b. Engelsk
c. Tysk d. Regning

a. Dansk
b. Dansk b. Dansk



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

ber, den sidste 1. juni.
Raterne er:

1. barn 2. barn 3. barn 1. barn 2. barn 2. barn
Realklassen 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.
II ml. 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 hjem går frit.
(Der opkræves) 5 kr. pr. rate.

Efter den hidtil gældende tilskudslov har skolepengene været ned
sat med 3-5 kr. pr. rate for de 5 øverste klasser. Dette vil formodent
lig fortsætte næste skoleår.

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

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, 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.

Det vil være muligt i det kommende år at yde hel eller delvis fri
plads til et antal elever i 6. 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. Børn, der bliver optaget i 6. kl. til næste år, kan 
komme i betragtning ved fripladsfordelingen. Ansøgningsskema fås 
på skolen.
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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 a f 
anden g r u n d end sygdom må tilladelse f o r u d 
indhente j.

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 (hunJ bekoste istandsat.

7. Når 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. Konfirmationsforberedelsen ønskes så vidt muligt henlagt til som
merhalvåret.

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

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

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

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

14. Skolen påtager sig intet ansvar for penge eller værdigenstande, 
som ikke afleveres til en lærer til opbevaring.
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REALKLASSEN 1933
Tiden iler, men åbenbart ikke altid lige stærkt, sådan tror jeg i hvert 

fald de fleste af os „gamle“ realister fra 1933 følte det, da vi grund
lovsdagen 1958 samledes på vor gamle skole for at fejre vort 25 års 
realistjubilæum.

Kl. 16 samledes 23 elever fra denne årgang i skolegården under 
den gamle lind, hvor vi havde den glæde at fru Egekvist, fru Chri
stensen, frk. Fevre, hr. Haubek og skolens bestyrerpar hr. Filtenborg 
og frue havde efterkommet vor indbydelse om at være til stede ved 
lejligheden, og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige dem 
alle tak fordi de ved deres nærværelse medvirkede til, at dagen fik 
et så festligt forløb.

Efter at vi i bestyrerboligen - over et glas sherry - var budt vel
kommen af hr. Filtenborg, takkede Adolf på „elevernes“ vegne for 
den hjertelige modtagelse, der var blevet os til del, ligesom han bad 
forsamlingen sammen med ham mindes bestyrerne Holger Egekvist 
og Olaf Christensen, i hvis tidligere stuer vi befandt os. Adolf med
delte, at der i taknemmelig erindring om disse to gode mænd tidligere 
på eftermiddagen var nedlagt blomster på begges grave samt på vor 
gamle klasselærerinde fru Marie Blichfeldt’s grav på Taastrup Kirke
gård. Fru Egekvist og fru Christensen takkede herfor.

Der fulgte nu en rundvisning på skolen, hvor vi fik lejlighed til at 
genopfriske de minder, der nu en gang hører skoletiden til, hvorefter 
vi aflagde besøg i fru Egekvists og fru Christensens hjem, for derefter 
igen at samles på skolen - i dennes sangsal - til fællesspisning.

Ved bordet blev holdt taler af hr. Filtenborg, der gjorde rede for 
skolens trivsel og udvikling siden „vore dage“ samt for dennes frem
tidsplaner, samt af hr. Haubek, der i sin tale understregede betydnin
gen af den opdragende undervisning, som han satte lige så højt som 
den kundskabsmæssige.

Ved det efterfølgende kaffebord opfriskede vi igen gamle minder, 
ligesom hver enkelt af de tilstedeværende elever gav en kort personlig 
levnedsbeskrivelse i den forløbne tid siden vor afgang fra skolen. Fru 
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Filtenborg akkompagnerede hr. Haubek, da denne på opfordring - 
med fyldig stemme - sang sit gamle glansnummer „Jeg bærer med 
smil min byrde“.

Efter endnu nogen tids hyggeligt samvær sluttede vi på skolen med 
i mindet om vor gamle mister at afsynge den af ham forfattede sang 
„Mindet er mit eje“, hvorefter vi begav os til Kai’s hjem på Brorsons
vej, hvor vi havde endnu en hyggelig stund sammen, inden vore veje 
igen skiltes.

Nok er 25 år en lang tid, og meget forandret med tiden, men jeg 
tror at kunne sige, at vi, der vel ikke alle har været lige flittige til at 
besøge skolen i den forløbne tid, på denne dag følte, at her var i 
hvert fald et sted, hvor alt — omend i tilpasset form - stadig var som 
i gamle dage.

Skal jeg nu efter denne dag sammenfatte mine indtryk, må det blive, 
at jeg føler, at den ånd og de traditioner, der i „vor“ tid var med
virkende til at skabe tillid til og respekt om Taastrup Realskole, stadig 
lever videre.

Kredsen af de mænd og kvinder, der oprindelig førte Taastrup 
Realskole frem, svinder ind. Livets love kommer ingen uden om, men 
der står folk rede til at føre skolen videre. Lad det være vort ønske, 
at det nye bestyrerpar må få held og lykke i arbejdet med at føre 
Taastrup Realskole videre frem.
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MEDDELELSER FRA

(TAASTRUP REALSKOLES ELEVSAMFUND)

T.R.E.’s sommerfest blev afholdt lørdag den 23. august 1958. Som 
altid på vore sommermøder øsregncde det, og dette slettede ganske 
naturligt den altid planlagte sportsdyst på marken. Men trods dette 
triste vejr var der mødt ca. 45 medlemmer op. Formanden, Arne 
Christensen, bød forsamlingen velkommen og henvendte sig derefter 
til aftenens æresgæst, overlærer fru Andreassen. Arne takkede på de 
gamle elevers vegne for, hvad fru Andreassen har været for os og 
understregede dette med en lille present fra T.R.E. I fru Andreassens 
tale var der mange gode ord til os gamle elever, bl. a. følgende: 
„Værn og stå sammen om vor gamle skole!" En af skolens lærere 
eller elever, der forlader skolen, kan vel ikke give bedre tanker og 
udtrykke dem på en smukkere måde, end fru Andreassen gjorde det.

Aftenens underholdning leveredes af et skiflcorkestcr, bestående af 
tidligere realister. Måske var det mere „sjov“ og rytme end musik, 
blot kan jeg konstatere, at dette nummer blev en succes. - Med en 
meget beskeden tilslutning spillede vi dansemusik pr. båndoptager. 
Der var mere lyst til at sludre.

Skolebestyrer Filtenborg havde på bestyrelsens opfordring fået over
talt realisterne til at genopføre Soyas „En ærgrelse på vandring“ til 
vintermødet, der fandt sted søndag den 25. januar 1959. Det blev 
en morsom oplevelse, og realisterne sled bravt i det. Arne rettede derfor 
også en velfortjent tak til skuespillerne og til stykkets instruktør, over
lærer L. Høgh Olesen.

Derefter gik vi over til den årlige generalforsaling, og til dirigent 
valgtes Aage Sand Christensen. Af formandens beretning fremgik det 
bl. a., at tilslutningen til møderne havde været for ringe; han håbede, 
at dette ville rette sig i betydelig grad.
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Ved valgene nyvalgtes lærer Bent Pedersen, Karen Clausen, Birthe 
Andersen, Kirsten Cort Olsen og Aage Sand Christensen. Anker 
Georgsen genvalgtes, og John Reinhardt Kristensen valgtes til for
mand.

Efter valgene takkede den afgående formand de to afgåede piger 
Ingrid Jagd Jensen, f. Egekvist og Ida Korvin, f. Jacobsen for deres 
indsats i T.R.E.'s bestyrelse. Ligeledes takkede Anker Georgsen de 
afgående og bød den nye bestyrelse og formand velkommen i arbejdet. 
Anker har siddet i bestyrelsen siden foreningens start i 1923, så han 
har jo set nogle bestyrelsesmedlemmer i T.R.E. Lærer Pedersen blev 
på forslag af skolebestyrer Filtenborg valgt soln lærernes repræsentant. 
Dog håber vi ikke, dette betyder, at lærerne holder sig helt væk fra 
vore møder! Tværtimod er vi meget glade for at se lærerne ved 
T.R.E.’s arrangementer.

Efter generalforsamlingen dansede vi til kl. 24 efter musik fra to 
udmærkede musikere. Et morsomt indslag i aftenens løb var hula-hop 
konkurrencen, der blev en stor succes. Ikke mindst da vi fik skole
bestyrer Filtenborg, lærer Bjerrum og lærer Pedersen til at kæmpe. 
Senere på aftenen underholdt en af skolens venner med sin guitar og 
sang. Denne aften kan vi vist kalde spiren til T.R.E.'s bedre dage.

Ved bestyrelsesmødet mandag den 16. marts konstituterede besty
relsen sig således:

Formand John Reinhardt Kristensen. 
Næstformand Aage Sand Christensen. 
Kasserer Anker Georgsen.
Sekretær Karen Clausen.
Skolebestyrer A. Filtenborg, født medlem.
Lærer Bent Pedersen, lærernes repræsentant, 
u.p. Kirsten Cort Olsen.
u.p. Birthe Andersen.

T.R.E.'s mødedage: Sommermødet, lørdag den 29. august 1959, kl. 
19,30.
Vintermødet, lørdag den 16. januar I960, kl. 
20,00.

J. R. K.
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NÆSTE 
SKOLEÅR 
1959 - 60

begynder onsdag den 12. 
august kl. 10 undtagen for 
første underskoleklasse, 
der modtages fredag den 
14. august kl. 11.

SKOLENS FERIER FOR NÆSTE SKOLEÅR:
Sommerferien begynder 22. juni og varer til 12. august kl. 10. 
Efterårsferien varer fra 19. til 24. oktober (begge dage ibereg.) 
Juleferien begynder 23. december og varer til 6. 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 en dag fri.

Skolebestyreren træffes alle skoledage kl. 13,30-14,30 eller efter aftale. 
Telefoner: Skolebestyreren 99 02 27.

Viceskoleinspektør 99 10 34.
Lærerværelset 99 09 99 (bedst 11,40-12,05) 
Regnskabsfører 99 14 38.


