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aSeretnina
fra

Utn Stlforøljamh »ti* ÄteMfwt 
for klaret 18&

børnetallet i kommunens (Stoler var ben ifte Quni 1878: 
1489, beraf i gorberebelfeSftolen 326, forbelte i 11 Slfbelinger, og 
fejlen 1163 forbelte i 38 ^laSfer eller i ©jennemfnit 30,G pr. ÄlaSfe. 
S Äalenberaaret 1878 er børnetallet fteget fra 1408 til 1541, tne* 
ben§ kommunens tjele Slntal af 33ørn i ffolepligtig Sliber er i 
famme Sib efter Ubbrag af be Sfolelifter, fom lebfage SWanbtalS= 
lifterne, fteget fra 3085 til 3347, Ijvoraf 878 fit UnberviSning i 
tjøben^avnfEe Stoler, 739 i private Stoler paa greberitsberg, og " 
ttleften i Sogneftolen eller i hjemmet.

Som bet blev bemærtet i beretningen for forrige Siar, vare 
atterebe ben ®ang næften alle Sofaler tagne i brug, hvorfor 
SfoIetommiSftonen unber 16be September 1878 Ijenvenbte ftg til 
Sommunalbeftprelfen meb gorftag om Slebfættelfe af et tombineret 
Ubvalg for at tage unber Dvervejelfe, Ijüilte goranftaltninger ber 
burbe træffes for Sälvejebringelfe af uge Stolelofaler, ibet børne- 
taUetS Snlvæjt, fom i be to Siar; Ifte 3uni 1874—Ifte guni 1876 
var benbolbSviS 62 og 71 etter ialt 133, i be to følgenbe Siar: 
Ifte 3uni 1876—Ifte Quni 1878 Ijavbe været 191 og 185 etter ialt 
376 børn. ®a Æommunalbefttjrelfen imiblertib anmobebe ^ommiS= 
fionen om at fremfomme meb beftemt formulerebe gorftag angaaenbe 
Dpførelfen af m;e Stolelofaler, foreflog SommiSftonen herefter at 
labe opføre en Stolebpgning paa 8 Slasfeværelfer veb Stolen paa 
SlielS SbbefenS bej, filtet bifalbteS af Æommunalbeffyrelfen. ®es= 
uben foreflog ^ommisfionen for at afhjælpe trangen paa Sotaler i 



II

be ælbre ©folers knarter at opføre en Stolebpgning paa omtrent 
12 ÄlaSfevcerelfer i Slcerljeben af SobtljaabSvej famt at inbføre 
^elbagSunberviSning i benne npe Stole for §8ørn i 8—11 SlarS 
Sliberen, bvilte f^orflag begge vebtogeS af Slommunalbeftprelfen, 
^vorimob en ^envenbelfe til Slirettionen for bet SlaSfenfte gibek 
tommis om at ftøtte Qpførelfen af ben fibftnævnte Stole meb 5ßenge= 
bibrag bleo frugtesløs.

S Slnlebning af gorljanblingerne om Dpførelfen af npe Stole= 
totaler foretogeS i 1878 forftjeHige ftatiftifte Unberføgelfer, 
af ^viS fJlefnltater følgenbe tier ftal anføres.

I. SlntaUet af be ®ørn, ber efter at være flpttebe fra Sjøben= 
IjavnS kommune til greberitsberg eller omvenbt efter ben beflaaenbe 
^rayiS ere vebblevne at gaa i ben offentlige Stole i ben kommune, 
^vor be tibligerc Ijave boet, Ijar i be fibfte 7 Siar forbelt fig faa= 
lebeS:

grebcritsbergfte IBørn i Kjøbenhavns 
Kommunejtoler og Wri tøfle Stoler

Kjøbenbavnfte 
æørn

i ^reberitSberg 
KommuneftolerKommunens 

Stoler
SJetri tøffe 

Stoler Salt

31. ®ecb. 1872 86 42 128 6
— 1873 74 41 115 29
— 1874 82 33 115 37
— 1875 71 31 102 68
— 1876 51 30 81 97
— 1877 55 32 87 90
— 1878 68 28 96 110

©fennemfnit 
af 7 Siar 69,s 33,9 103,4 62,4

II. 2Reb ^enfijn til gorælbrenes Stilling og SSilfaar vifte bet 
fig, at c. 33 p6t. af famtlige SSærger Ijave faaet gattigl)jælp, 
mebenS tun omtrent 10p@t. ere Stattepbere (meb gjennemfnitlig 1,8 
portion Ijver). @fter SivSftilling forbelte gorælbrene fig faa= 
lebeS:
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1878 1875
Slrbejbåmænb 39 pSt. 42 pSt.
^aanbværfere 37 „ 34 „
©nfer og Ugifte 16 „ 19 „
Öanblenbe 4 „ 3 „
®eftiUing§mcenb 2 „ 1 „
gorffjellige anbre 2 „ 1 „

SHebenS gorljolbet for begge be ovenanførte Siar i bet ^ele er 
uforanbret, ibet ben albele§ overnejenbe ©el af Sørnene» ^orælbre 
fjører til „ben arbejbenbe SlaSfe", fan ber bog fporeS en SØevægelfe, 
fom tpber paa, at ©folerne nu blive noget mere benpttebe af libt 
bebre ftiHebe ^Jamilier; t^i ballet paa ©nfer og StrbejbSmænb er 
for^olb§vi§ minbre, men ©allet paa be anbre Slager noget ftørre.

III. ©onbre^ Siørnene efter S3 o pælene i 3 §ovebgrupper, 
faalebeS at til ben ene IjenføreS Dele Svarteret øft for S3iilorø§vef, 
til ben anben ©obtljaabåvej^fvarteret og til ben trebie ben egentlige gre= 
berifsberg t8p meb nærmeft ubløbenbe SSeje, fremfommer følgenbe 
Corbeling:

ifte ®ruppe ØRtelS @bbefen§ SSejS ©fole) Ij ar 43 p®t. af ©folebørnene.
2ben — (©vent. ®obt^aab§v. ©fole) „ 32 „ —
3bie — (®e ælbre ©foler) „ 25 „ —

IV. ©ilværten i børnetal i ©reaaret 1875—78 ubgforbe 
for Fiete ©folen 39 p®t., men inben for be ovennævnte 3 ©rupper 
var ©tigningen:

ijie ©ruppe 60 p®t. (for be 3 Siar 1875—78)
2ben — 27 „ —
3bie — 25 „ —

OrbneS be enfelte Svarterer efter gorøgelfen, faa» følgenbe 
Stæffefølge:

gnglevangSfvarteret 133 p®t. ©ilvæpt (for be 3 Siar 1875—78)
Slieté ©bbefenå SSej3 Sv. 132 „ —

©djønbergsfvarteret 18 „ —
®obt^aabåv.=9toligljebåv. 16 „

SlaSfenffe SJoltger 36 „ —
^reberifåberg 26 „ —
33infirup§=3lo§filbevej 26 „ —
galfoneraUeen 18 „ —
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Efter ben fibfte Qnbftrivning i SJlaj 1879 tæller Stolen 1618 ©ørn 
(i 53 ^laSfer), faa at ben vebvarenbe er i ftært Stigning, men ba 
en foretagen Øpgjørelfe af SUberSforljolbene for famtlige ©ørn i 
Stolen ubvifer, at Afgangen veb konfirmation i be nærmefte Siar 
vil voje i ftærtere gorljolb enb ©ilgangen i 7SlarS Sliberen, er 
ber gormobning om, at Stolens Ijele ©ilvært i nogle Siar vil 
gaa langfommere frem, enb ©ilfcelbet ^ar været fiben 1875.

^elbagSunberviSningen Ijar nbvitlet fig i famme Spor fom 
foregaaenbe Stoleaar, ibet Stolebeføget vebvarenbe er fcerbeleS gobt, 
og tun ganfte faa Siørn (1 pr. klaSfe) atter ere bievne overførte 
til ^alvbagSunberviSning, bviltet i be fleste ©ilfcelbe ^ar været be= 
grunbet i gorælbreneS Sirang til ©ørnenes SJlebljjælp. gor ©iben 
føgeS gelbagSunberviSningen af 438 ©ørn (i 15 klaSfer) eUer onu 
trent ©rebieparten af ©ørnetallet i famtlige klaSfer over §orbere= 
belfeSftolen.

§ver af Stolens klaSfer Ijar i ©jennemfnit nybt UnberviSning 
i 250 ©age. Stoleforfømmelferne, forbelte paa Ijele ©ørne= 
tallet og beregnebe i procent af be ftolepligtige ©age, Ijave været: 

Salt Efter grabrag af Spgbom
gorberebelfeStlaSferne 6,7 1,8
^alvbagSftolenS ©rengetlaSfer 6,0 2,3

— ©igetlaSfer 4,9 l/4
§elbagSftolenS ©rengetlaSfer 4,» l,0

— ©igetlaSfer 5Z1 l,i
©er er ibømt Stolebøber for ialt 49 ©ørns gorfømmelfer, 

^villet er 3,2 pSt. af ©ørnetallet eller omtrent 9/10 ©arn pr. klaSfe.
©e ibømte ©øber beløb fig til 47 kr. 74 Øre og ere aUe inb= 

betalte meb Unbtagelfe af bem, ber maatte flettes paa ®runb af 
gorførgerenS ©ortrejfe.

S Stolepenge er inbtommet 680 kr. 47 Øre og i Stole= 
bøber 39 kr. 91 Øre, Ijvilte Summer i gorbinbelfe meb Stenterne 
af StolenS færlige §onb Ijave været anvenbte til §libsbelønnin= 
ger for ftoleføgenbe ©ørn. ©er er ubbelt ©elønninger til ©eløb 
af 1124 kr. 20 Øre, Ijvilte ere tilbelte 51 af 139 konfirmanber og 
beSuben 21 af 37 13aarige ©ørn, ber ilte Ijave benyttet beres Slet 
til at blive ubftrevne ifølge £ov af 2ben SJlaj 1855. ©elønningerne 
bibrage vebvarenbe til gob Stolegang i be øverfie klaSfer, faa at 
gorfømmelferne ber meb grabrag af Sygbom tun Ijave ubgjort 0,6 
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p©t., og til at inbftrænfe Ubftrioningen i 13 SlarS Sliberen, ^vilfen 
i SlaretS Søb fun [jar funbet Steb meb 6 Søm.

Sigefom be foregaaenbe Siar Ijar Stolen veb ^envenbelfe til 
be forfljeHige fembanerS og ØampftibeS Seftprelfer ftaffet Sørn 
fra Sognefloleme fri Stejfe paa llbflugter i Sommerferien, 
filten goranTtaltning er bleoen benpttet af 462 Søm.

fra be to Sogfamlinger for Sørnene, ber tilfammen tælle 
622 Sinb, er ber flet 4,982 llblaan til 439 Søm. kommunens 
Sibrag ^ar ubgjort 200 toner, og SørneneS Sibrag beløb fig til 
80 Ær 1 Øre.

Øen Slftenffole for ØegneunberviSning, ber lebeS af 
en af Stolens tegnelærere og ftøtteS reb Sibrag af kommunen, ba 
ben fiovebfagelig føge§ af fonfirmerebe Ørenge fra Sogneftolen, 
l)ar oæret beføgt af 42 ©lever.

Øen af Stolens Særere i fin tib paabegpnbte SefpiSning 
af fattige Sfolebørn i Sintermaanebeme for frivillig tilveje; 
bragte SJlibler er fortfat i afvigte Sinter for SJlibler, fom tilveje; 
bragteS veb en fnbfamling, ber ubgif fra SJleblemmer af kommunal; 
beflprelfe, gattigs og StoletommiSfion famt nogle anbre SRænb. 
Sørnene bleve i SJlaaneberne fanuar, februar og SJlartS befpifte 
2 ®ange ugentlig meb SJlibbagSmab, og benne foranfialtning tjar 
utvivlfomt bibraget til at fløtte ftabig Stolegang.

©fter at ben ØilfpnSbavenbe, Øocent fjorb, unber 24be 
SIpril 1878 Ijavbe ønftet at fratræbe fin Stilling feneft til ifte SIpril 
1879, fremtom kommisfionen unber 20be September f. 21. meb 
forflag til en anben Orbning af Øilfynet. Øette gorftag blev efter 
at ^ave været unbertaftet to Seljanblinger i kommunalbefhjrelfen 
füllet i Sero, ibet ben ØilfijnS^avenbe lovebe inbtil vibere at be= 
ftribe en Øel af be forretninger, ber Ijibtil Ijavbe været Ijam over» 
bragne, mebenS ber veb Sub gettet bevilgebes et honorar til en 
Overlærer for at biftaa kommisfionen og ben ØilfpnS^avenbe veb 
kontorforretninger, Ijvor^oS ber tilbeltes Overlærerne et noget minbre 
timetal enb tibligere, for at be tunbe ofre fiørre tib paa tilfgnet 
i klaSferne.
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ßcererperfonalet beftaar ben ifte Suit 1879 af følgenbe:

Ifte gonninaSflagfe:
Doetlærer % gatten . . .

— x. gegfen . • .
— %. æorpb • ■ •

gæret $. ®iefe....................
— &■ Sanfen .... 
— g. Bergmann . . . 
— ®. æogel=gørøenfen . 
— ®. Stønne ....
— S. 3Jlabfen=Sten§øaarb

2ben gønninggflaSfe: 
gcererinbe Sri §• Stein . .

— — tal. Sloufinø .
- - Ö. Ulrid? . .
— gru @iefe . .
— grt. SJ- Stanfen .

3bje gønntnggflaéfe: 
gærer g- gacobfen . . .

— S. Ériftenfen . • 
gærerinbe grt. 31. 55rpb3 -

— — 21. Steenftrup
— — 21. tilprop
— —5. ®ebet§
— — &• SliSfen
— — ®. Jörünnid)
— — S. Spbbapl
— — Si. Wnfter
— — 6. ®øllner
— — 21. Sngbolm
— — 6. Sørenfen

Unberbift »eb 
Stolen fiben:

gaft 2lnf ættelfe 
beb Stolen fra:

Sßceret i benne 
gønninøsflagfe 

fiben:
15.2Ibøuft 65 1. Septb. 70 1. Septb. 70
18.Slbguft 68 1. Septb. 70 1. Septb. 70
l.Slpril 77 1. 2lpril 77 1. Slpril 77
l.Septb. 70 1. Septb. 70 1. SJlart§ 74
1. SJlaj 70 1. SJlaj 72 1. Dttbr. 74
l.SJlaj 73 1. SJlaj 75 1. Stpril 77
l.SJlai 73 1. SJlaj 75 1. Secbr. 77
l.SJlaj 77 4. guni 77 1. SJlaj 78

12. Dttbr. 74 1. SJlaj 76 1. SJlaj 78

6. Dttbr. 63 6. Dttbr. 63 1. guni 70
l.SJlaj 68 1. Septb. 70 1. guli 74
l.talaj 70 1. Septb. 70 1. SJlaj 76
l.Slobbt. 70 1. SJlaj 72 1. 2lpril 77
l.talaj 71 4. guli 73 1. Slobbr. 78

l.SJlaj 77' 1. SJlaj 78 1. SJlaj 78
l.SJlaj 77 1. SJlaj 78 1. SJlaj 78
l.®ecbr. 72 1. Septb. 74 1. Septb. 74
l.Septb. 74 1. Septb. 74 1. Septb. 74
l.talaj 75 1. SJlaj 76 1. SJlaj 76
l.Slobb. 73 1. SJlaj 76 1. SJlaj 76
1. SJlaj 76 4. guni 77 1. guli 77
l.SJlaj 77 1. SJlaj 78 1. SJlaj 78
l.SJlaj 76 1. SJlaj 78 1. SJlaj 78
l.SJlaj 76 1. SJlaj 78 1. SJlaj 78
l.Slobb. 76 1. SJlaj 79 1. SJlaj 79
l.SJlaj 77 1. SJlaj 79 1. SJlaj 79
l.talaj 77 1. SJlaj 79 1. SJlaj 79

gærer g. taeterfen . . .
— 31. Scpinbler . . •
— SE. Jrtaibberø . . .
— iff. gernbortagcåfcn 
— SI. Slnberfen . • •

©piunaftitlærer $oppe . •

gærerinbe ^srt. ®. Sbenbfen .
— — 6. Sßeft . .
— gru SJl. Sanbberg
— grt. g. genfen
— — S. Slitéaøet .
- - tal. Seder .
— — S. Srenbftrup
— gru g. Sorreøaarb
— yrt- S- §oljtebroe.
— — ®. gopanfen
— — IL greberitfen

l.SJlaj 77 )
l .Dttbr. 77 I
l .Dttbr. 77 \ g-imeiærerp
l.talaj 78
l.talaj 79 \
l.SJlaj 78 I
l.SJlaj '77 i
l.talaj 77
l.Dttbr. 77 I
l.Sloob. 74 I
l.Sloob. 77 ! .
l.SJlai 78 >$ttnelcererinber
l.talaj 78 l
l.Slobb. 78 1
l.Slobb. 78 1
l.Slobb. 78
l.Slobb. 78 I



Skolebetjentene ere:
S- Janien »eb ©folerne i ^alfoneraffeen og paa ßampevej (fiben 

ifte Slpril 1877) og
2. Greifen »eb ©folen paa 3liel§ @bbefen§ SBej (fiben lfte 2Ipril

1878).


