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S3 e r c t ni it g
fra

&cn ©Itønsljocnfcc ucö Molrøacfmt 
for 2laret 18^.

Sørnetallet i kommunens ©foler nar ben ifte ^nnt 1879: 
1618, beraf i ^orberebelfeSffolen 325, forbelte i 11 Slfbelinger, og 
heften 1293 forbelte i 42 ßlaSfer eller i ©jennemfnit 30,8 pr. ÄlaSfe. 
3' ^alenberaaret 1879 er SørnetaHet fteget fra 1541 til 1669, me^ 
ben§ kommunens ^ele Stntal af Sørn i ffolepligtig Sliber i famme 
Sib efter Ubbrag af be ©folelifter, fom lebfage 3)1 anbtafå lifterne, er 
fteget fra 3347 til 3401, tjvoraf 896 fif llnberoi§ning i fjøbenl)avnffe 
©foler, 733 i private ©foler paa greberifsberg, og Sleften i <Sognc= 
ffolen eller i hjemmet.

3 ^enljolb til ben af Æommunalbeftyrelfen i 1878 vebtagne ®e= 
flntning om Øpførelfe af en Slnneybpgning veb ©folen paa 
Sliels @bb!efen§ SSej, blev ben nt) ©pgning opført i Sommeren 
1879 og taget i 33rug Ifte fRovember famme Siar, Ijvor^oS man 
miblertibig af^jalp ben berværenbe Stang paa Sofaler veb fra 3Raj 
og til SRovember 1879 at inbrette ®pmnaftiffalen til Sfoleftner. 
®en nij Signing inbe^olber, foruben Særerværelfe, Segefjælber og 
SrænbfelSrnm, 8 ®la§feværelfer, af fjvilfe 4 ftra? toges i SSritg, og 
fra Ifte SRaj 1880 enbnu 2 anbre. gortjanblingerne om ^jøbet af 
en ©runb neb ©obt^aabSvej til Dpførelfe af ben af ®ommunalbe= 
ftprelfen i 1878 vebtagne ni) ^elbagsffole førtes iffe til enbelig Slf= 
flntning i 1877B0.

(Sfter ben fibfte I 1880 tcelle ©folerne
1705 Sørn (i 57 SlaSfer), faa at SlntaHet vebvarenbe er i ©tigning, 
om enb benne er noget minbre enb i Siarene 1876—78. Sif be 
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39 Ät aSfeværelfer og Sleferveftuer, fom finbes i be forffjellige 
gtolebpgninger i kommunen, nitte i inbeværenbe Star be 37 være i 
Snig, og tun i Stolen paa 3QieI§ EbbefenS Sej vil ber ftaa Sotaler 
fulbftænbig lebige.

^elbagSunbcrviSningen l;ar vebblivenbe nbvitlet fig fom i 
be foregaaenbe Sfoleaar, ibet Sfolebeføget vebvareube er fulbt faa 
gobt fom i ^alvbagStlaSferne, og enbnu færre S ørn enb tibligere 
ere bievne overførte til ^alvbagSunberviSningen. fyor ©Iben føgeS 
^elbagSunberviSningen af 554 Søm i 19 ÆlaSfer, bvorljoS be i 
famme StoleS i5 gorberebelfeStlaSfer værenbe 157 Sorn efter ben 
bibiil vunbne Erfaring tunne antages faa gobt fom alle at vide gaa 
over til ^elbagSunberviSningen. Efter fibfte SlarSprøve var ber tun 
1 Sarn af Spritterne fra ^orberebelfeSflaSferne paa Stiels EbbefenS 
Sej, fom itfe overgif til ^elbagSunberviSning.

tøver af Stolens ÆlaSfer Ijar i ©jennemfnit npbt UnberviSning 
i 248 Sage. Stoleforfømmelferne, forbelte paa l;ele Sørne= 
tallet og beregnebe i procent af be ffolepligtige ©age, Ijave været 

3:alt Efter fyrabrag af ©pgbom
§alvbagSffolenS ^orberebelfeSflaSfer 13,0 pEt. izopet-

— ©rengetlaSfer 8/6 zz 1,9 zz

— fßigeflaSfer 8,o v 1,1 zz

^elbagSffoIenS gorberebelfeStlaSfer 11 z4 zz lzl zz

— ©rengetlaSfer 8,2 z, Ozl zz

— ff5igetlaSfer 8,5 „ 0z9 z,

— ^alvbagSflaSfer 6,i „ Oz6 zz

Som gølge af ben i afvigte Efteraar Ijerffenbe WlceSlingeepibemi 
Ijave gorfømmelferne paa Erunb af Sijgbom i alle ÆlaSfer været 
betibelig ftørre enb fæbvanlig, ba Scegerne forbøbe famtlige Sørn fra 
be ^jem, ^vor Spgbommen fanbteS, at gaa i Stole, forfor entelte 
ÆlaSfer i SJlaaneberne September—©ecember tjavbe over 40 pEt. fyor= 
fømmelfer paa Srunb af Epibemien. ©erimob Ijave gorfømmelferne 
af anbre Slarfager enb Spgbom været en ©el minbre enb forrige 
Sfoleaar.

©er er ibømt Stole b ober for ialt 35 SørnS fyorfømmelfer, 
Ijviltet er 2;1 pEt af SørnetaHet eller omtrent 0,6 Sarn pr. SlaSfe. 
©e ibømte Søber beløb fig til 25 Ær. 48 -Øre og ere alle inbbetalte 
meb Unbtagelfe af bem, ber maatte flettes paa Srunb af fjorførgerens 
S3ortrejfe.



3 S folepenge er inbtommet 864 Är. 1 Øre og i Sfolebøber 
22 Är. 42 Øre, Ijvilte Summer i gorbinbelfe meb Stenterne af 
Stolens færlige gonb Ijave oæret anvenbte til glibsbelønninger 
for ftoleføgenbe Søm. ©er er ubbelt Selønninger til Seløb af 
1492 Är. 60 øre, tiuilfe ere tilbelte 69 af 174 Äonfirmanber og beS= 
uben 23 af 41 trettenaarige Søm, ber ifte Ijave bemjttet bereS Slet 
til at blive ubffrevne i gølge Sov af 2ben SUaj 1855. Selønningerne 
bibrage vebvarenbe til gob Stolegang i be øverfte ÄlaSfcr, faa at 
gorfømmelferne ber meb grabrag af Spgbom tun Ijave ubgjort 
O,g p©t., og til at inbffrcente Ubffrivningen i 13 SlarS Sliberen, 
Ijvilten i Slarets Søb tun Ijar funbet Steb meb 5 Søm.

Sigefom be foregaaenbe Siar Ijar Stolen veb ^envenbelfe til be 
forftjeHige gærnbanerS og ©ampffibeS Seftprelfer ffaffet Sørn fra 
Sogncftoleme fri Siejfe paa Ubflugter i Sommerferien, 
t)vilfen goranftaltning er bleven benyttet af 625 Sørn.

gra be to Sogfamlinger for S ørnene, ber tilf ammen tælle 
740 Sinb, er ber ffet 7155 Ublaan til 562 Søm. ÄommunenS 
Sibrag Ijar ubgjort 250 Är., og SømeneS Sibrag 47 Är. 3 Øre.

©en Slftenffole for ©egneunberviSning, ber lebeS af en 
af Stolens ©egnelærere og foruben ©ilftub fra gnbenrigSminifteriet 
ftøtteS veb Sibrag fra Äommunen, ba ben Ijovebfagelig føgeS af 
fonfirmerebe ©renge fra Sogncftoleme, l)ar været beføgt af 4,2 ©lever, 
IjvorfjoS Unbervisningen er ubvibet til ogfaa at omfatte Stegning og 
Sietffrivning.

©en af Stolens Særere i fin ©ib paabegijnbte SefpiSning 
af fattige Stolebørn i Sintermaanebeme for frivillig tilveje= 
bragte SDtibler er fortfat i afvigte Sinter for SJlibler, fom tilveje^ 
bragteS veb en gnbfamling, ber ubgit fra Wieblemmer af Äommunal= 
beftyrelfe, gattig= og SfoletommiSfion famt entelte anbre SJtænb. 
Sømene bleve fra SJlibten af ©ecember til inb i Starts befpifte 
2 ®ange ugentlig meb WtibbagSmab, og benne goranftaltning Ijar 
utvivlfomt ligefom i foregaaenbe Sintre bibraget til at ftøtte ftabig 
Stolegang.



Sæt erperfonalet befiaar bett Ifie 3uli I860 nf fpfgenbe:

Ifte £cnning§Ha§fe:
Overlærer fy. Sarfen . . .

— X $e3fen • • •
— fy. Størpb . . .

Særer X @iefe....................
— ö. öanfen....................
— fy. SKerømann . . . 
— (S. æogetfyørgenfen . 
— S). Stønne ... . 
— & ætabfen»fcten§gaarb 
— fy. ^acobfen .... 
— Jt Kriftenfen ....

2ben «onningSflaSfe: 
Særerinbe fyrt. ö. Stein . .

— — 2Jt Dtøitfing .
— — &. Ulrid) J .
— fyru Sil. ®ie|e .
— 3rt. 'B iäanfen .

3bje gønningSflaSfe: 
Særer 31. Sdjinbler ....

— 31. 2lnberfcn .... 
— S. 'Beterfen .... 
— X §»ibberg .... 

Særerinbe fyrt. 21. Brpbj . .
— — a. Steenftrup
— — 21. 3tprop
— — Ö- SeDerS .
— — Ö- gJiSfen
— — S. Sriinnid?
— — S. Xpbbabl •
— — 9t. 3Jtønjfer .
— — 6 Xøllner .
— — 21. ©ngbolm
— — É. Sørenfen
— — ©. S»enbfen

. ■

Særer 3ernborff»3e§)en . • 
— æt. Beterfen .... 
— fy. Sørgenfen . . . 
— (£. Sabl................

Spntnaftiflærer Soppe . . .
Særerinbe fyrt. @. 2Beft . . 

— fyru æt. Saneberg
— fyrt. S. 3enfcn
— — S. ätiiSager .
— — æt. Beder . .
— — S. Brenbftrup
— fyru fy. BorregaarP
— fyrt. fy. Solfterbroe
— — ®. fyobanfen
— — ft. greberitfen

1. 3tøpbr. 79

1 Saft Særet i bonne
Unberüift »eb anfættelfeueb Sønning^
Stolen fiben: Stolen fra: tlasfe fiben:
15. Stvguft 65 1. Septb. 70 1. Septb. 70
18. a»guft 68 1. Septb. 70 1.Septb. 70

1. ilpril 77 l.aipril 77 l.Slpril 77
1. Septb. 70 1. Septb. 70 1. HR art§ 74
1. ætaj 70 l.ætaj 72 l.Cttbr. 74
1. ætai 73 1. ætaj 75 1. april 77
1. ætaj 73 1. ætaj 75 l.Xecbr.77
l.ætaj 77 å.f^uni 77 l.ætaj 78

12. Oftbr. 74 l.ætaj 76 l.ætai 78
1. Staf 77 1. yjlai 78 l.ætaj 80
1.ætaj 77 l.sJ.Itaj 78 l.ætaj 80

6. Cttbr. 63 6.Dttbr. 63 l.fyuni 70
1.3)laj 68 1. Septb. 70 1. f f u li 74
1 äRaj 70 1. Septb. 70 l.gitøi 76
1.3lo»bt. 70 1. ætaj 70 1. april 77
l.aRai 71 4. fyuli 73 1.3lo»b. 78

l.Ottbr. 77 1. ætaj 80 l.ætai so
1.ætaj 79 l.yjlaj 80 l.ætaj 80
1.3Jtaj 77 l.fDlaj 80 l.ætaj 80
l.Ottbr. 77 l.gjlaj 80 l.DJtaj 80
1. Secbr. .72 1. Septb. 74 1. Septb. 74
1. eeptb. 74 1.Septb. 74 1. Septb. 74
1.ætaj 75 l.lUlaj 76 l.ætaj 76
1. Stovbr. 73 l.aRai 76 l.gjlaj 7G
1. Diaj 76 4.f|uni 77

l.lliaj 78
1. fyuli 77

1. ætaj 77 l.ætaj 78
1. ætaj 76 l.-Dlaj 78 l.ætaj 78
1.ætaj 76 l.y.ltaj 78 l.ætaj 78
1. 9io»br. 76 l.gitaj 79 l.ætaj 79
1.ætaj 77 1. Tlaj 79 1. æta j 79
1. ætaj 77 l.æiaj 79 l.gjtaj 79
1.3Jlaj 77
1.3Raj 78
1. 3to»br. 79

1.3lo»b. 79 l.ætaj 79

1. »Jtopbr. 79 ) Xmelærcre

l.ætaj 78 )
1 .ætaj 77 \
l.Dttbr. 77
1. 3to»br. 74 I
1.3 tø»br. 77 I
1' ætåj 78 / ^iæelærerinber

1.3 to»br. 78 t
1. 3toPbr. 78 1
l.fRoöbr. 78 /
1. 9to»br. 78


