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ODENSE SKOLEVÆSEN



Odense skolevæsen pr. 1. januar 1950
Der rådes over 12 skolebygninger med tilsammen 248 normalklasseværel* 
ser og 104 faglokaler.

Den ene skole (Overgades Skole) underviser udelukkende svagtbegavede 
børn.

Der findes 15 rækker i eksamensmellemskolen og 1 kommunalt prælimi* 
nærkursus.

Elevtallet er 9754.

Skolepsykologen (ansat 1947) leder særundervisningen for læsesvage, tungs 
høre og talelidende børn.

Skolehjælpersken besøger de hjem, hvis børn forsømmer skolen ulovligt, 
og hun er medhjælper for skolepsykologen ved kontorarbejde og ved 
besøg i hjemmene.

Skolelægeordningen blev indført i 1937.

Skoletandpleje blev indført i 1941.

Skolebespisning (smørrebrød og mælk) har fundet sted siden 1938, fra 
1943 fremstiller skolevæsenet selv maden; tidligere blev den leveret af 
en smørrebrødsfabrik.

Svømmeundervisning gives alle elever i 1., 2. og 3. EM og FM en time 
ugentlig i svømmehallen.
Seksualundervisning (udvidet sundhedslære) gives alle elever, hvis fors 
ældre ønsker det, i 2. FM og i 3. EM. Undervisningen gives af skoles 
lægerne.

Skolebotanisk Have (oprettet 1948) leverer materiale til botanikundervis* 
ningen i samtlige byens skoler, også stats* og privatskoler.

Skolehaver findes for alle de elever, der ønsker det. I 1949 havde 1088 
børn skolehave.
Lejrskoler og skolerejser. Hver skole får hvert år et lejrskoleophold for 
1 eller 2 klasser i den eksamensfri mellemskole og en skolerejse for hver 
række i eksamensmellemskolen. Lejrskolerne holdes dels på skolevæsenets 
koloni i Sønderho på Fanø og dels i lejede kolonier.

Børnebiblioteker og skolelæsestuer findes ved næsten alle skoler (læsestue 
findes ikke i hjælpeskolen og i Hunderupskolen, der udelukkende er 
grundskole). Læsestuerne er åbne 4 dage om ugen i fritiden i perioden 
15. september — 15. april.



Byens skoler

Bolbro Skole



















































ill i dlerti dig skolebygnin g
I stedet for barakker har man opført en ejendom med 6 lejligheder — 2 værelser og 2 kamre, men 

undladt visse skillerum, således at man råder over 6 klasseværelser. Når bygningen ikke mere skal 

anvendes til skole, kan den let indrettes til beboelse.

Den midlertidige skole ved Bolbro Skole

Skoleidrætsdag
afholdes med nogle års mellemrum






