
fiilii)
o&b

-mAG

Nr .8 -Scp tember2003



FoBldeillwtrolion:
Tdrnby Kommunes Skolevesens logo

t denne udgne af Clennet .lu et det hentet inspiationfra:
- Skoleplan for Temby Kommunes skolevesen 1950.
- Br€v til Poul Erik Nielsen skank€t afham til Lokalhisbrisk Samling.

ISSN 1397-5412

Clemnerdu er udgivet af:TAmby Kommune - Lokalhistorisk Samling
Skrevet os redigeret af Ineer Kjer Jansen
Layour Vicky Bonde



5koledage rT&aney
Det nye skoleirr er i luld garg, og
mil og planer fbr skolcgangcn cr
lagl. I delle nlLmner pftesenter vi
skoleplanen tbr 53 dr sidcn, samt
cn l i l lc historic om en skoletr iel
dreng Iia s:unme ir.

Skolcplar lbr'
'lAarrby' Konlrrtlcs Sliole vimen

i 1950

I. Skolerne, deres ordning og
deres distriktsonrAde.

{  l '
Stk. 1 Tarnby Kommunes Skole-
valscn bcstir af 5 Arigc grundsko-
ier.3-i l ige - eftu skolckomnrissi
onens og sogncraocrs ncrmcre
bestemmelse ,l-irige - eksamens-
lii mellemskoler og 4-tirige ekssa-
mensmellemskolcr rncd t i lhorcn
de realklasscr.
For born med l:esevanskeligheder
(l.eseretardercdc, ordblindc horn)
indrcttcs serl igc lasehold, j1i.
m in .  c i r k .  a f26 . . j un i  1943 .

S1k. 2. l imby Kommunc har firl
gende skoler:

l .  Kas t rup  Sko lc  ( kobs tads -
ordnet) - grundskole og eksa-
mcnsfri -'nellemskole og sier-

2- Kor-svejens Skole med filialsko-
1en Korsvcicns vcstre Skole
(kobstadsordnet) - grundskole,
eksamensfii mellemskole, eksa-
mensmellemskole og realklas-
ser samt serklasser.

3 .  l i r nb ,v  Sko le  ( kL ,bs lads -
ordnet) - grundskole, eksamens-
lr i  mcllemskole og ssrklasser.

4. lJl lcrup Skole ( l irndsbyordnet):
3-klasset.

5. Skolen pl Sallholm (lands-
byordnet).

' l i l  
hvcr skole hr.rrer el skoledi-

strikt. hvis graenser thstsaettcs af
skolekonrrnissioncn og sogneri-
dct. Andringcr af clistrikterne kan
pe cthvert tidspunkt lbretages af
de s:unme mlndigheder fbr dcr-
vcd at opni en passende k\llient i
klasserne-
Et barn. del har piibeg)ndt sin
skolcgang icn skole. kan dog som
rcgcl lbrtscttc i denne gennem
hele glundskolen. ligesom dcts
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ssskende pa for@ldrenes beg@ring
sevidt muligt optages i samme
skole.

II. Lererembedcrn€s antal, art
og lrnning.

Stk. l Ved de enkelte skoler nor-
meres folgende embeder:
1. Kastrup Skole: I skoleinspek-

lsrembede, I viceskoleinspek-
tsrembede.

2.Korsvejens Skole: 1 skolein-
spektorembede, 2 viceskolein-
spektorembeder.

3. Timby Skole: I skoleinspektor-

embede, I viceskoleinspektsr-
embede.

4. Srerundervisningen: 1 vicesko-
leinspektorembede, hvis inde-
haver forester serundervisnin-
gen ved kommunens skoler, og
som direkte er underlagt stads-
skoleinspektorembedet.

5. Ullerup,Skolel I f'rrrstelaererem-
bede, I lererindeembede.

6. Skolen pi Saltholm: I ojeblikket
er der iklce normeret noget em-
bede ved skolen, da skoledi-
striktet ikke for tiden har bom i
undervisningspli gtig alder.

Stk. 2. ved kommunens samlede
ksbstadsordnede skolevaesen nor-
meres:

30 lererembeder,
30laererindeembeder,
4 timel@rere,
5 timelererinder,

Af de faste lerer- og lererinde-
embeder normeres:

17 overl€rere.
De lerere og lererinder, der har
kladsbrev til en bestemt skole,
kan ikke fbrfl),ttes til en anden
skole, uden at de selv giver deres
samtykke denil.

$e.

Stk. 2. Skolekommissionen kan
efter indstilling af skoleinpektoren

En skoleele| Jra 1957.
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bcstcmme, at elever der ikke kan
folge mcd i eksamensmellemsko-
len ovcrforcs til en eksamensfri
mellemskole.

s 10.
I realklassen kan optages de ele-
vcr, som efter at have bestaet
mellemskolccksamcn skonnes
modne for dcn videre uddarnelse.

$  11 .
AngAende skoleborns erhvervs-
nir:ssige arbejde henvises til $ 57
i lov om folkeskolen af 18. maj
1937. For at vage over denne lov-
paragrafs overholdelse i dens for-
hold til bsrnenes skolearbejde fo-
rctagcs af klasselaereren hveran-
den mined (samncn med fomom-
melseslisterne) opgorclse, som
gcnncm skoleinspektoreme og
stadsskoleinspektoren ti lsti l les
skolekommissioncn til e\,1. videre
foranstaltning.

VI. Skolevesenets hygiejniske
og sociale foranstaltninger m,m,

$  13 .
Sundhedspleje er etableret ved
samtlige skoler, og den varelages
af skoleiaege og skolesundheds-
plejerskc i h.t. lov af 12. juli
t916 .
Systematisk vederlagsfri tandbc-
handling forcgAr i den udstraek-

ning, sogneddel bevilger midler
dertil, savidt muligt udenfor bor-
nenes skoletid.
Varme douchbade findes indrettet
ved alle kobstadsordnede skoler,
jli. bestemmelser ang. badeord-
ningen ved TArnby Kommunes
skolevaesen.
Skolebespiming gives i h.t. lov
n. 40 al2012 19,18, jfr. forsorgs-
lovens kap. 20.

$  14 .
For born, dcr vcd sallig langvarig
sygdom eller ved seregne defek-
1er er alskAret fra almindelig sko-
legang, skal der oprettes en serlig
undervisning i hjcmmene eller pd
anden mAde udenlbr skolen. Det
pihviler skolekommissionen at
konferere med det under sognerd,-
det nedsatle udvalg om sidanne
grensetillelde. der e\.1. thlder ind
under de i lov m. 181 aI20 maj
1933 om ollentlig forsorg anfsrte
bestemmelser.

$  15 .
For underv€gtige og svagelige
elever kan dcr c11cr skolekommis-
sionens og sogneradcts nalmcrc
bestmmelser og fastsattc rcglcr
lbranstaltes ophold pe svagborns-
koloni.
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Skolebes p isni ng ca. I 95 0

$ 16 .
Til hver ksbstadsordnet skole
knlttes sevidt muligt en skoleha-
ve med frivillig undewisning ef-
ter skoletid for klasserne fra 5,-8,
skoledr. Skolehaveledeme ans@t-
tes efter opslag blandt skolemes
lererpersonale og indstilling af
skoleinspektareme af skolekom-
missionen og lsnnes i h.t. over-
enskomst mellem Temby Kom-
munes L@rerforening og TAmby
Sognerid.

$  17 .
Ved hver skole er ansat en skole-
betjent og det fornodne rengs-

ngspersonale, jfr. instruks for
skolebetjente og bestemmelser
angiende rengoring, opvarmning
og udluftning afTernby Kommu-
nes skoler af 1. november 1946.

Nuv@rende skoleplan stadfEstes
herved.

Undervisningsministeriet,
den 5. april 1950.

P.M.V.
E.B.

Eilei Mogensen
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Kmre Poul Erik

Poul Erik Nielsen startede i mel-
lemskolen pi Korsvejens skole i
1950. Elter det forste ir blev han
skoletret og begyndte at pj@kke.
Det kostede ham mange svedcti-
mer. Men heldigvis havde han en
fors€ende klasselerer, Gerda
Hansen, der fbreslog hans foftel-
dre, at han fik 2 mfueders "orlov"
lia skolen. I forste omgang rejste
han op til en soster i Norge, belin-
gelsen var at han skulle skive om
sine oplevelser til klassen. Hans
klasse se[dte folgende brev til
ham, her skrevet afordret:

kzre Poul Erik
Del ,ar p@nl aJ dig at skrive lil
os. Tak.fitr det. I morgen vil jeg
l@se del op, og sd pla|e al f.l
klassen lil ut sltrive til dig. Jeg
skriver Jorsl, Jbr sA er jeg.fcedig

for "korel", og det er yist megel
godt, tror &t ikke? Nyd nu ferien,
sd du riglig er i p klehumor ndr
tlu kommer hjem. Flils de sode

Mange hilsener Gerda Hansen

Jeg slaflet med Klassen paa Ons-
tlag, paa glad Gensyn.
Mange yeklige hilsnet II. Kroll

Vi skal fDrst have l'rk. Krol den
16. sir Ni gdr og roster i bukserne.
Du kan tro'ri pukler i tysktimerne.
llils alle de Sode piger der oppe.
Hilsen LeifAntonsen

Vi har det godt hernede og det la-
der til at &t ogsLt har dct godt du
morel dig tel rigtigl med pigerne

Hilsen.fra Aase Benggaard

lti har det godt hernede, og jeg
hirber ogsd du har det gtdt. Jeg
hhber du nore dig godt.
Llilsen Annie Betuk

Hos os styrter det ncd. Det hAde
shet og regner. .leg hiher, ut du
morer dig godt med de sode piger,
argerlig nok sd er der ingen

Mange hilsner Beatrice Burkhardt

Du er vel nok en heldig kartoflbl,
her slidder yi rigtig ned Tysk!
Mange hilsner fra
Gudrun Drensholt

Du h.tr igtig godt afat dr ikke er
her,. vi .fik Bolcher jtr, at mildne
lidt pti Ullas sorg inden vi druk-
nede: du wd det ued pigerne.
Mange hilsner Jia
Kl Lskildsen
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Gutnle ch cng vi sarner lig og dit
!:ode hutn(tr, Lei/ tlin gantlc t,cn cr
nkldt ud og er hlcret polscnund:
hu.[ar |i b,ldt hot,edet nctl alle
nulig ganrnrcl .:;nuk.
l.cttIigst l; lcnntitt11

I Ialloj tlu gunle nuier!
llcrovrc hagttle let ut.tttc ligc-
son ',i ./ik dit hrct oplctst. I bc-
gyndellcn rat dct tosetne og dcl
rne!ledr ligcsont dct I orte iorden.
og nu bcgyntler clct at legge. Nu

Shevel /rtt Cestdhoko torct ned
Iirik,I. xtn.lbrntud

l)e/ cr vel nok uheldigt ut der cr
sa trunge sodc lliger, dar htor du
er. *t glentntar du :rel hdt os. Du
kan ln de! :;ncr fu|, Ller er snat.l
lige .fu tneget sne her, "tnn i Nor-
ge.
l,langc hilsncr i,'ihe ke llansen

Her ltu i det o!<sii naget go.l!
undldgcn oppc i timet.nc der slid-
det ri t'igtit<t idet. men.: ieg skri-
vr lil dig h1r i 6)tjik og dct cr jo
lidl kcdcligt./otdi det sncr. L)et cr
lidl kadeligt lcr er sudon rutglc
tode pigcr i Norge sa h0 r,i jo it1-
gen chunce.
Ka.rlig hilsen.ly e

t\
t,,
i lE

ldt,hy Sk,l. 6 d, tq5q
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Til Poul Erik
li horer du ikke har meget at la-
re med lektier deroppe, gid vi
heller ikke harde del. Del el \jel
godt al v{rire oppe i Norge. Nu
kan du tel sndrt std pi1 ski, nttt
der er meget sne deroppe.
Hilsen Peter Holm, IInC

.la, jeg horer, at du er kommet lil
et sted, hvor der er mange piger.
Nu gelder det om, at du g be/
chancen. JJilsen Ebba

Ja t,i kan da./brttelle dig at det
ogsd er begyndl dt sne heL Men
det har kun,eneet i et par timer.
Venlig hilsen Ella Jensen

Det er t'el nok dejligt dt d ikke
skal pukle sit meget med lektier
ne, iser Tysk. Men tlet allerbed-
ste er jo at der er sA mdnge lode
piger. Hils Hils den sodcste pige

fru mig. IIer er Llet lige begyndl
al sne for e times tid siden.
Hilsen Erik Kelnpf Jensen

He ipii dig Po Erik
,leg horer du er en vPrre skLerte-
j@ger men du glemmer vel ikke
os, du kan sagtens dufliter, men-
des vi slider idet. Vi har Fru
Kollgsgd/d endnu men Ni .fdr
sndrt.fru Krcll.
Hilsen Grilh

Ilulloj Polle
Din heldige sodat'ttnd her sidder
vi og har Engelsk og slider sh vi
er hel gron-lysebld i ljeserne me
dens du gdr og spil ler
(gentleman) som det hedder.
Hil.ren l/ihcke

Hei Poul Erik
Dit heldige asen her slider vi bd-
de med tysk og engelsk og geo-
grali og alt nulig andet. Jeg hd-
ber du har det godt sammen med
de norske piger, sA kan Ni jo godl
gd og grcede hernede.
Venlig hiLten Glete

FIar du del godi med de norske
jenter, jeg hur hort ut Liliun gr.E
der fordi du er vtekf'd hende.

Til Po Erik
Du har det vel godt nitr du har sit
fiange piger omkring dig, og pi
gerne gdr nok og grteder fordi de
sawer dig.
Hilsen Bent N.

Poul Erik
,/eg horer at du har det godt, og
gitr og flmer med de nor"^ke pi-
gcr. l/i hdt lige .fdet sne, men det
er du wl vnt til.
Ililten Inge Nielsen
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I.M, Korsrejehs skale 195A/5L BoEest tawns!rc:
l.rckke: Etik Jacobsen, CaNten Riis, Aler Nielsen. Ltik Kenp Jehsen, Finn Stellen
sen, Le tf Jens en, Letf ,4 nk,6eh.
2 nLtke: Ole ?onnrer Petercen, Pal Erik Nielsen, itlogens :talanat$en, Peter lbln1,
Bent Nielsen, Bent Thohlsen, Kdj Hdnsen, Fle,ming Hanten
3.rckke: Lererinde Geftld Hansen, Ehha Jense , Jyte Hei.letnon. Cannie, tJlta Niel-
sen, Viheke Jehsen, Inge Nielsen, Aase Benggaard, Beutrice Burkha/dt
1 ft.kke: I, Knsteti Nie1sen ALice Joryensen, ,.lnni Betak, Llla Jensen, Cudru Drens
halt, yibeke Ildnsen, Gtith Jensen, Taw.

Alle pigerne her i klassen greder
/brdi du gdr med de norske piger.
,Ieg vil sige dig hele klassenllder
i lArer sA ri har brug lor vores
tro lnitg. Llla Nielsen

IIej Polle
Erik gir og leger gentopa. Han
sltir og dul1rel Mogens i horedet.
Vi har ogsd en lille smule sne.

Du har fdet en rival til Ulld det el
en der hedder Bent Sarensen Alex
landt et brev.
Nils Overgaard-S

Llallotj Polle!
Det nd vEre dejlig, dt det er nog
le f iske piger deroppe, httud der
jo ikke er her. Vi hal kert e helt
bunke gramdtik i tysk, som |i jo
saglens kan /i1de ud aJ, thm hn).
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Ilar det godt medfriheden.
Hilsen Carsten

Knre Poul Erik
Du kan da sagtens du skal ikke
slide sddan som os. Vagnfortaltu
mig at de havde hali sang ned
Madam Gronbek og de havde
sunget falsk og sd rar hM gdet

Ji.a dem sh det er jo ikke sikkerl
at ri fAr hende men nu vil jeg
slutte for idag.
Hilsen Mogens

Ktere Poul Erik
Du er velnok el heldigl asen nu
sider vi og "pukler" mens du har
det godt. Vi har Aritmetik og Mo-
gens er oppe i ojeblikkel. For
resten, du skulle',,e1 ikke hate fd-
et min danskbog med i tasken Jbr
jeg kan ikke Jinde den? Nu viljeg
r:\:hrtte med al sige: "Mo/ dig godt
med de sode piger!"
Hilsen Tore!

Halb Potl Erik
.leg sidder og skri|er i engelskti-
fien. Frk Kongsgdrd hdl truet
med, at hris ti ikke lier slille,.lAr
Ni ikke lor til at skrive. I dag sner
det ikke, men det et JVostNejr, sA
du kan t/o det el glat. I har jo
megel sne der hrol du er.
Mange hilsnel.fra Alice

Kere I'oul Erik
.Jeg skrive dette hrev i regnetime.
Del er sorgelig du kommer sii tid-
ligt hjem sd skal du igen begynde
i del rode f.Pngsel. Leif gAr jo ik-
ke i skole mere sd vi har ikke .tti
meget balade mere. Nu kan jeg
ikke skr]],e mere men ha del godl-
Hilsen dinlkammerat"
Elik Jdcobsen

Hei Poul Erik
Jeg sidder og skriver detle i reg-
nelituek, du kan sagtens du skal
jo ikke law sd mange lektier. LId
ber du more dig godt med de nor
ske piger sd kan |i andt e godt gA
her og sorge.
Venlig hilsen Connie

Poul Erik vendte iovrigt tilbage
1il Korsvejens skole igen den
1.2.1952, men fuldforte ikke mel-
lemskolen.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kanillevej 10
2770 Kastrup

Tlf.32 46 05 45

rvww.bibliotek.taarnby.dk
Klik pi Lokalhistorisk Sanling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
sla stsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen

"gfl.iilt 7,fi. gEnag*"
&

"KASIIET'IP @ILAS''

Abent Tirsdag til sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og szndag
13.00-16.00


