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o

ÅRSPRØVEN
LILLE VÆRLØSE SKOLE

MAJ/JUNI 1959

Børnenes forældre indbydes venligst til at overvære årsprøven.

Skolekommissionen.



Skolekommissionens medlemmer

Sognerådsmedlem Chr. Hauch (formand)
» Willy Johansen
» Elo Christensen

Pensionatsejer Aksel Christensen (Lille Værløse skoledistrikt) 
Fru Tove Juul Nielsen (Hareskov skoledistrikt) 
Skolekommissionens sekretær: kontorchef V. Mogensen
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Mødetider

Den 15., 16., 17., 18., og 19. juni møder eksamensmellemskoleklasserne 
efter planen over årsprøven. Skolens øvrige klasser har almindelig 
skolegang d. 15., 16 og 17. juni — dog vil der blive mindre skema
ændringer for nogle af klasserne.

Den 18. og 19. juni møder alle klasser til de for årsprøverne anførte 
tider.

Lørdag den 20. juni afleveres bøger og foretages boggennemsyn. — 
Alle em-klasser, fm-klasser samt 5 c møder kl. 8. — Alle andre klas
ser møder kl. 10.

Mandag den 22. juni holdes lærermøde. — Alle klasser har fri.

Tirsdag den 23. juni er udflugtsdag.

Onsdag den 24. juni er sidste skoledag før sommerferien. — Alle 
em-klasser, fm-klasser samt 5 c møder kl. 10. — Alle andre klasser 
møder kl. 8.

Afslutningsfest

Lørdag den 20. juni kl. 19 30 holdes afslutning i festsalen for eleverne 
i realklassen, IVem, Illfm samt de elever i Ilfa og Ilfb, der skal ud
skrives af skolen. Afgangsbeviser og eksamensbeviser udleveres. — 
Elevernes forældre er meget velkomne.
(I programmet indgår bl. a. fælles kaffebord og en svingom, hvortil billetter kan 
købes på skolen indtil den 18. juni. — Af pladshensyn kan eleverne kun købe bil
letter til deres forældre).

Det nye skoleår

Skoleåret 1959/60 begynder onsdag den 12. august 1959. Realklassen, 
em-klasser, fm-klasser samt de nye 6. klasser møder kl. 8. Alle øvrige 
klasser møder kl. 10. For alle klasser begynder skoleåret med vel
komst i festsalen.
De nye 1.-klasser møder torsdag den 13. august. Breve med møde
tider udsendes.
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Realeksamen 1959
Skriftlig

mandag den 4. maj kl. 9—13
onsdag » 6. » » 9—12
fredag » 8. » » 9—13
mandag »11. » » 9—13

dansk stil 
engelsk stil 
regning 
aritmetik

Mundtlig

dato kl. fag lærer censor

22. maj 9 engelsk hr. Ejv. Larsen ovl. Leo Clausen'1), Hårby F.
26. maj 8 fransk fru B. Friis kmli. fru Halved la Cour, Brøndbyøster
30. maj 9 matematik hr. E. Jacobsen ovl. frk. Esther Jensen*),  København

4. juni 8 historie hr. J. Kabbel kml. E. Abrahamsen, Engelsborgsk. Kgs.Lyngby
8. juni 8 geografi fru B. Friis skoleinsp. Johs. Lollike, Trongårdssk., 

Kgs. Lyngby
10. juni 8 biologi hr. E. Jacobsen ovl. Hartvig Olsen, Engelsborgsk., Kgs. Lyngby
13. juni 8 tysk hr. O. Andersen Nexø kmli. frk. E. Jørgensen, Ulrikkenborgsk., 

Kgs. Lyngby
15. juni 8 fysik hr. J. Kabbel kml. Ib Moustgaard, Brøndbyøster
17. juni 8 dansk hr. J. Sørensen kml. A. Knud Andersen, Søborg sk. Gladsaxe

Antal elever: 17
Eksamen i biologi og fysik afholdes i faglokalerne N og F 
De øvrige eksaminationer foregår i Vestfløjen nr. 22.

*) beskikket censor.
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Mellemskoleeksamen 1959
Skriftlig

mandag den 4. maj kl.
onsdag » 6. » »
fredag » 8. » »
mandag »11. » »

14—1630..................... genfortælling
14—1730..................... dansk stil
14—17 ..................... regning
14—17 ..................... matematik

Mundtlig

dato kl. fag lærer censor

23. maj 8 naturhistorie hr. E. Jacobsen ovl. H. Bacher, Lindegårdssk., Kgs. Lyngby
26. maj 10 latin fru B. Lykken kml. Bj. Galløe, Engelsborgsk., Kgs. Lyngby
29. maj 9 geografi hr. Th. Grünfeld kml. K. Kongshøj Kristensen,*)  Viskinge

4. juni 8 dansk hr. Knud Nielsen ovl. fru B. Pedersen, Brøndbyøster
8. juni 9 fysik hr. J. Kabbel ovl. H. Jørgensen, Lindegårdssk., Kgs. Lyngby

10. juni 8 engelsk hr. J. Sørensen kmli. fru Halved la Cour, Brøndbyøster
13. juni 8 regn./mat. hr. E. Jacobsen kml. Jørgen Hansen, Brøndbyøster

Antal Elever: 18
Eksamen i naturhistorie og fysik afholdes i faglokalerne N og F, 
geografi og engelsk i nr. 22, latin, dansk og regn./mat. i nr. 21

Bedømmelse af fremlagte arbejder

dato kl. fag lærer censor

8. juni 8 sløjd hr. Ejv. Larsen ovl. H. Jørgensen, Lindegårdssk., Kgs. Lyngby
13. juni 12 tegning hr. O. Andersen Nexø ovl. Johs. Hansen, Ulrikkenb.sk., Kgs. Lyngby
13. juni 10 håndarbejde fru E. Hermansen kmli. fru Esther Skou, Ulrikkenborgsk., 

Kgs. Lyngby
fjerncensur

1
skrivning hr. J. Sørensen skoleinsp. Aa. Kaalund Jørgensen*)  København

*) beskikket censor.

Ulrikkenb.sk
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Årsprøven for eksamensmellemskolen
dato klasse tid lokale fag lærer censor

15. juni III e 8—12 12 regning hr. Kn. Nielsen fru St. Byrnak
II ea 8—12 3 historie hr. Th. Grünfeld hr. O. Andersen Nexø
II eb 8—12 N naturhistorie hr. E. Jacobsen hr. E. Fuursted
I ea 8—12 1 regning hr. K. Schultz fru G. Johannisson
I eb 8—12 2 dansk frk. V. Skovgaard hr. A. Ougaard
I eb pi. 9—11 10 regning hr. Aug. H. Andersen fru B. Friis

16. juni III e 8—12 F fysik hr. J. Kabbel hr. A. Hansen
II ea 8—12 3 tysk hr. W. Koch hr. J. Sørensen
II eb 8—12 10 regning fru St. Byrnak hr. Th. Grünfeld
I ea og I eb har fri

17. juni III e 8—12 12 engelsk fru B. Friis fru Meyer Jensen
I ea 8—12 1 dansk fru B. Lykken hr. A. Gade
1 eb 8—12 2 geografi hr. J. Andersen hr. Kn. Nielsen
I eb dr. 8—10 3 regning hr. Aug. H. Andersen hr. E. Jacobsen

II ea og II eb har fri

18. juni II ea 8—12 3 dansk fru B. Friis frk. V. Skovgaard
II eb 8—12 10 tysk fru M. Jacobsen hr. O. Andersen Nexø
I eb 8—12 2 historie hr. W. Koch hr. A. Johannisson
I ea 8—12 N naturhistorie hr. E. Jacobsen hr. Gr. Mathiassen

III e har fri

19. juni 111 e 8—12 12 dansk hr. J. Sørensen hr. J. Andersen
II ea 8—12 3 regning hr. Th. Grünfeld fru T. Harager
II eb 8—12 10 dansk hr. Kn. Nielsen fru B. Lykken
I ea 8—12 1 engelsk fru E. Hermansen frk. V. Skovgaard
I eb har fri

Årsprøven i Kirke Værløse skole
afholdes mandag den 22. juni.

2. klasse møder kl. 8. — 1. klasse møder kl. 10.
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Årsprøven for grundskole- og fm-klasser
dato klasse tid lokale fag lærer

18. juni 1 b 8—9 13 dansk frk. R. Petersen
1 b 9—10 13 regning hr. J. Schade
1 d 8—9 14 dansk fru E. M. Andersen
1 d 9—10 14 regning hr. J. Andersen
2 a 8—9 15 » hr. J. Schade
2 b 8—9 16 » fru Meyer Jensen
2 c 10—11 15 » frk. E. Jensen
3 a 8—9 7 » fru B. Lykken
3 b 9—10 8 » hr. Ib Friis
3 c 8—9 8 dansk hr. J. Andersen
4 a 8—930 19 » fru E. Hermansen
4 b 8—930 6 » hr. Th. Grünfeld
4 b 10—11 6 regning fru E. Hermansen
4 c 8—930 20 dansk fru St. Byrnak
5 a 9—10 21 historie frk. B. V. Jensen
5 a 10—11 21 regning hr. J. Kabbel
5 b 8—930 18 dansk hr. J. Sørensen
5 b 10—11 18 regning hr. Kn. Nielsen
5 c 8—930 22 dansk frk. E. Jensen
I fa 8—930 5 » hr. J. Kabbel
I fb 8—930 1 » hr. K. Schultz
I fb 10—11 1 geografi hr. J. Schade

II fa 8—930 4 dansk hr. A. Hansen
II fb 8—930 9 » fru I. L. Nielsen

III f 10—11 11 regning hr. Th. Grünfeld

19. juni 1 a 8—9 13 dansk fru M. Jacobsen
1 a 9—10 13 regning hr. Gr. Mathiassen
1 c 8—9 14 » Frk. B. V. Jensen
1 c 9—10 14 dansk Frk. B. V. Jensen
2 a 8—9 15 » hr. W. Koch
2 b 8—9 16 » frk. E. Jensen
2 c 9—10 15 » hr. J. Schade
3 a 8—9 7 » hr. Ib Friis
3 b 10—11 8 » hr. Gr. Mathiassen
3 c 9—10 8 regning hr. Ib Friis
4 a 9—10 19 geografi frk. R. Petersen
4 a 10—11 19 regning fru I. L. Nielsen
4 b 10—11 18 naturhistorie fru M. Jacobsen
4 c 8—9 20 regning hr. Gr. Mathiassen
4 c 9—10 N naturhistorie hr. Kn. Schultz
5 a 8—930 21 dansk fru Meyer Jensen
5 b 10—11 20 geografi hr. W. Koch
5 c 8—9 22 regning fru St. Byrnak
5 c 9—10 22 geografi fru E. M. Andersen
I fab 8—9 F fysik hr. J. Kabbel
I fa 9—10 9 regning fru B. Friis
I fa 10—11 9 historie hr. J. Kabbel
I fb 9—10 6 regning hr. W. Koch

II fa 8—9 4 » hr. Aug. H. Andersen
II fa 9-10 4 geografi hr. Ejv. Larsen
II fb 8—9 N naturhistorie hr. K. Schultz
II fb 9—10 5 regning hr. E. Jacobsen

111 f 8—930 11 dansk hr. O. Andersen Nexø
III f 10—11 N naturhistorie hr. A. Hansen
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Udstilling
Torsdag den 18. juni kl. 19—21 er der adgang til skolen, hvor bør
nenes års- og eksamensarbejder er fremlagt i gymnastiksalen (indgang 
ved biblioteket). — Alle interesserede indbydes venligst.
Børn har kun adgang, når de er i følge med voksne.

Et par glimt fra udstillingen 1958
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Statistiske oplysninger
for

LILLE VÆRLØSE SKOLE I ÅRET 1958

Elevantal pr. 31. december 1956
16 klasser..................................

Elevantal pr. 31. december 1957
23 klasser..................................

Elevantal pr. 31. december 1958
4 1. klasser..............................
3 2. - ..............................
3 3. - ..............................
3 4. - ..............................
3 5. - ..............................
2 Ifm - ..............................
2 II fm - ..............................
1 III fm - ..............................
2 I em - ..............................
2 II em - ..............................
1 Illem - ..............................
1 IV em - ..............................
1 real - ..............................

262 dr. 235 pi. ialt 497 elever

297 dr. 286 pi. ialt 583 elever

42 dr. 40 pi. ialt 82 elever
31 - 36 - - 67 -
47 - 37 - - 84 -
50 - 38 - - 88
48 - 34 - - 82 -
16 - 22 - - 38
15 - 19 - - 34 -
11 - 11 - - 22 -
31 - 34 - - 65 -
20 - 23 - - 43 -
11 - 17 - - 28 -

9 - 9 - - 18 -
8 - 9 - - 17 -

28 klasser.................................... 339 dr. 329 pi. ialt 668 elever

Overflyttet til Kirke Værløse skole................................ 5

Elevantal pr. 31. december 1958 .................................. 673

Elevantal pr. 31. december 1957 .................................. 583
Tilvækst i årets løb.......................................................... 90 elever

Klassekvotient: 23,9.

Undervisningsdagenes antal: 233.
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Kirke Værløse skole pr. 31. december 1958
1 1. klasse .................................... 6 dr. 7 pi. ialt 13 elever
1 2. -   10 - 4 - - 14 -
2 klasser ............................................ 16 dr. 11 pi. ialt 27 elever

Forsømmelser 
Lille Værløse................................ 6394 dage (sygdom)

877 - (lovlig gr.)
56 - (uden lovlig gr.)

ialt 7327 dage
Kirke Værløse.................................. 277 dage (sygdom)

95 - (lovlig gr.)
4 - (uden lovlig gr.)

ialt 376 dage

IVem’s eksamensarbejde
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Skoleåret 1958/59
Byggeriet.

Skoleåret 1958/59 blev stærkt præget af byggeriet og vil blive husket længe 
som „Nødplanernes skoleår“. Da skolen skulle begynde efter sommerferien, 
kunne intet af den nye vestfløj tages i brug, hvorfor undervisningen måtte 
foregå efter „Nødplan I“, der kom til at gælde til efterårsferien. I tidsrummet 
fra sommerferien til efterårsferien gik 1. og 2. klasserne kun i skole hveranden 
dag, 3. klasserne havde en ugentlig fridag, og adskillige af skolens andre klasser 
havde reduceret timetal.

I løbet af oktober måned blev 4 klasseværelser i den nye bygnings stueetage 
gjort anvendelige, og „Nødplan II“ blev sat i kraft. Efter denne plan gik alle 
klasser i skole hver dag, men mange klasser måtte fremdeles have reduceret 
timetal, og to 1. klasser måtte fortsat have undervisning på „Frøkenskolen“ 
nede i byen.

„Nødplan II" afløstes efter juleferien af „Nødplan III“, efter hvilken de 
fleste klasser fik fuldt timetal fraregnet nogle gymnastiktimer. På dette tids
punkt kunne også 4 klasseværelser på 1. sal anvendes. I løbet af marts og april 
måned blev tagetagen med håndarbejdssal, særundervisningslokaler, lægeværelse 
samt naturhistorielokale gjort klar til at kunne tages i brug. Samtidig nærmede 
kælderetagen med ungdomslokaler og omklædningsrum for voksne sig færdig
gørelsen, men endnu manglede omklædningsrummet ved den så hårdt savnede 
nye gymnastiksal.

Den nye festsal kunne takket være imødekommenhed og en ekstra indsats 
fra håndværkernes side anvendes til skolens juleafslutning den 22. december. 
Salen blev først helt færdig til aftenskolens afslutningsfest sidst i marts, men 
havde da i den mellemliggende tid flere gange været benyttet til forskellige 
arrangementer.

Først midt i april måned kunne klasserne gå i skole efter normaltimeplanen - 
dog stadig fraregnet nogle gymnastiktimer.

Den etapevise ibrugtagen af vestfløjen medførte på flere områder mange 
vanskeligheder. Således var adgangsforholdene til vestfløjen ikke gode, dele af 
skolegården var fuld af materialer af forskellig slags, og det kunne selvfølgelig 
ikke undgås, at arbejdsstøj af og til greb forstyrrende ind i undervisningen. 
Vanskelighederne blev imidlertid overvundet, ikke mindst på grund af en be
tydelig indsats fra såvel lærerpersonalets som skolebetjentens side.

I lang tid var det nødvendigt, at børn, lærere og håndværkere samtidig færde
des på trapper og gange og i skolegården, men man forstod at indrette sig efter 
hverandre. Fra skolens side har man været glad for det hensyn og den for
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ståelse, som både arkitekt og håndværkere har vist over for skolens undervis
ning i den vanskelige tid.

Det er naturligt, at såvel lærere som forældre og børn har set hen til den 
dag, da byggeriet var helt færdigt, så skolens arbejde kunne komme ind i en 
rolig rytme. De forskellige ændringer, som de skiftende nødplaner førte med sig, 
de snavsede veje, som satte deres spor på børnenes fodtøj, omflytningerne fra det 
ene klasseværelse til det andet o.s.v. var ubehageligheder, som man skulle 
igennem. Det skal i denne forbindelse nævnes, at så godt som hele skolens for
ældrekreds har vist megen forståelse over for skolens vanskelige arbejdsvil
kår i byggeperioden.

Man kan forvente, at skolebygninger, legeplads, cykelskure m. v. vil være helt 
færdige ved næste skoleårs begyndelse i august. Derimod vil der hengå mange 
måneder, før sportspladsen atter kan benyttes.

Vestfløjen under opførelse

Lejrskole
I august var Illem under ledelse af hr. J. Sørensen og fru B. Friis på lejrskole 

på Bornholm. I september var 2fa og 2fb på lejrskole - ligeledes på Bornholm; 
ledere var hr. A. Hansen og fru I. L. Nielsen.

Fremmedsprogiindervisning i den eksamensfri mellemskole
79 elever undervistes i engelsk.
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Besøg af norsk rejselektor
Den 29. januar havde skolen besøg af en norsk rejselektor, lærer Leif Holte, 

der i ord og billeder på en udmærket måde fortalte skolens ældste elever om vort 
nordiske broderland.

Skolefester
I november afholdtes den årlige skolefest med skolekomedie og bal. Illem 

opførte Leck Fischers: „Vores egen 0“. Det blev den helt store succes, og både 
instruktøren, hr. J. Sørensen, og skuespillerne fik senere den ekstra glæde, at 
de var blandt præmietagerne i „Berlingske Tidende“s konkurrence om, hvem 
der spillede den bedste skolekomedie.

Skolefesten for de mindre klasser, der skulle have været afholdt i marts 
måned, måtte på grund af den megen sygdom udsættes til 30. april.

En del af den færdige vestfløj

Praktikuddannelse af seminarieelever
I løbet af skoleåret har fire kvindelige seminarieelever som led i deres ud

dannelse deltaget i undervisningen på skolen i 1 å 2 måneder.

Forældreuge for grundskoleklasserne
Forældreugen, der normalt afholdes omkring midten af skoleåret, blev først 

afholdt i begyndelsen af april måned. Det var planlagt at afholde forældre
ugen, når lokalesituationen havde bedret sig, og skolegangen nærmede sig det 
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normale, men senere måte forældrebesøgene udsættes, da influenzaepidemien 
forårsagede, at et stort antal elever og mange af lærerne var fraværende.

Optaget i gymnasium og Illem
3 af skolens elever, der i fjor tog mellemskoleeksamen, blev efter skolens 

indstilling og i kraft af deres pæne eksamensresultater optaget i Ig på Glad- 
saxe gymnasium.

4 elever, som i fjor gik i skolens Illfm, og som havde bestået den krævede 
optagelsesprøve, blev fra skoleårets begyndelse i august overflyttet til III eksa
mensmellemskoleklasse på Buddinge skole.,

Svømmeundervisning
Den 25. juni 1958 påbegyndtes svømmeundervisning for skolens elever ved 

„Furesø-Bad“. 112 elever fik udleveret adgangskort hertil, mens 99 elever fik 
kort, der alene gav adgang til badning.

Undervisningen i svømning varede hele sommerferien og blev varetaget af 
fru L. Porsild, Holte, og fru Kjær Andersen, Søllerød.

Feriebilletter
Til frirejser i sommerferien blev der i juni 1958 fra skolen udleveret 181 ferie

billetter.

Sparemærker
Skolens elever købte i løbet af året sparemærker for 3500 kr.

Engelsk i 5. klasse — husgerning for drenge i Ifm
Forsøget med at give 5. klasserne undervisning i engelsk og at undervise 

drengene i Ifm i madlavningens mysterier er faldet så godt ud, at denne under
visning fortsætter i skoleåret 1959/60.

Værløse, den 2. maj 1959.

AUG. H. ANDERSEN.
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Lille Værløse skoles lærerpersonale 1958/59
Ansat i Værløse

Skoleinspektør Aug. H. Andersen................... 1/2 1957
Viceinspektør Ejv. Larsen.................................. 1/3 1942

Lærere: Ansat i Værløse Lærerinder: Ansat Værløse

Hr. Jørgen Andersen . 1/8 1958 Fru E. M. Andersen . . 1/8 1958
» Th. Grünfeld. . . . 1/8 1956 » Stella Byrnak .... 1/3 1948
» Alf Hansen........ 1/8 1957 » B. Friis Jacobsen. . 1/7 1955
» Einar Jacobsen. . . 1/4 1948 » E. Hermansen . . . 1/1 1957
» Jørgen Kabbel. . . 1/3 1955 » Mimi Jacobsen. . . 1/8 1958
» Walter Koch .... 1/8 1958 Frk. Bente V. Jensen . . 1/8 1958
» Gr. Mathiassen . . 1/12 1956 » Elise Jensen......... 1/8 1957
» O. Andersen Nexø 1/8 1955 Fru L. Meyer Jensen. . 1/2 1955
» Knud Nielsen . . . 1/10 1955 » B. Boje Lykken . . 1/8 1956
» Jens Schade........ 1/8 1958 » I. L. Nielsen........ 1/8 1957
» Knud Schultz . . . 1/2 1958 Frk. Ruth Petersen.... 1/8 1958
» Jens Sørensen . . . 1/8 1955 » V. Skovgaard .... 1/8 1955

Fru Dagny Torpe .... 1/4 1943

Fru N. Nørager Nielsen (Kirke Værløse) .............................. 1/8 1957
» Toni Harager (fast vikar ved kommunens skolevæsen) 1/8 1958

Lærerpersonalets størrelse (incl. Kirke Værløse)

1956: 1 skoleinspektør, 1 viceinspektør, 7 lærere, 7 lærerinder.

1957: 1 skoleinspektør, 1 viceinspektør, 9 lærere, 12 lærerinder, 
I august 1957 ansattes ved kommunens skolevæsen en fast vikar.

1958: 1 skoleinspektør, 1 viceinspektør, 13 lærere, 14 lærerinder.

1. december rejste lærerinde fru Dagny Torpe til »Himmelbjerg- 
gården«, hvor hendes mand var blevet udnævnt til forstander. 
Skolen mistede derved en meget dygtig og afholdt lærerinde.


