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23 c r e t n i ii fl
fra

ben Silfijnøhanenbc ucb 3kolcuæ|'cnft 
for Sluret 1882/83.

børneantallet i kommunens ©foler uar ben ifte 3uni 1882: 
2,052, forbelte i 66 Äla^fer eller i Sjennemfnit 31zl pr. ttlaSfe. 3 
^alenberaaret 1882 er børnetallet lieget fra 1,930 til 2,168, mebenS 
ÆonununenS Ijele Slntal af børn i ffolepligtig Sliber i famine Sie 
efter Ubbrag af be ©folelifter, join lebfage Ttanbtalslifterne, er fteget 
fra 3,531 til 3,859, af Quilte 909 fif UnberviSning i fjøbenbavnffe 
©foler, 863 i priuate ©foler paa greberifsberg og Sieften i ©ogne= 
fiolerne eller i hjemmet.

©ligningen af børnetallet i ÆomnmnenS ©foler i be fibfte 7 Slår 
vil fremgaa af følgenbe Doerfigt.

børneantal b. 31. December:
1875 1,0-71
1876 1,183
1877 1,408
1878 1,541
1879 1,669
1880 1,774
1881 1,930
1882 2,168

3 bisfe 7 Siar er ©ørnetallet altfaa i ©jennemfnit fteget meb rigelig 
150 ©ørn om Slaret, i Slaret 1882 bog meb betybelig flere, og ba 
©folerne efter ben fibfte $nbffrivning i goraaret 1883 tælle 2,250 ©ørn 
(i 71 ÄlaSfet), altfaa ca. 200 ©ørn flere enb paa jamme DibSpnnft 
1882, er ber ©anbfgnligbcb for, at ©ørnetallet i be nærmefte Siar 
vil ftige meb Ijenveb 6 ÄlaSfer aarlig.
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II

Det vorenbe ©ørnetal frembeleS nøbvenbiggjort SInvenbelfen 
af flere Stole ftuer, ifær i §elbag§ftolerne. $ Stolen paa ®obt= 
haabSvej bleue alle Stoleftuer tagne i ©rug fra (Sfteraaret 1882 og 
fra inbeværenbe f^oraar tillige Siefervelofalet i be SlaSfenfte Soliger; 
i Stolen paa Stiels ©bbefenS Sej vare alle ßotaler optagne allerebe 
1881, faa at bet tun IpftebeS at tilvejebringe ben fornøbne ©labs 
veb i ®jennemfnit at labe klaSferne gaa meb et ftørre ©ørnetal enb 
normeret. Da begge ^elbagSffoler altjaa vare frjlbte, og ber var llb= 
figt til, at Størftebelen af be nærmefte SlarS Dilvceyt i Sørnetallet 
vilbe falbe paa biSfe Stoler — baabe forbi SefoltningStilvæyten her 
var ftærteft og tillige forbi be allerflefte gorælbre i bisfe SfolerS 
kvarterer have valgt ^elbagSunberviSning for bereS ©ørn — inbgif 
Stoletommisfionen berfor i December 1882 meb gorflag til kom- 
munalbeftprelfen om Øpførelfe af en up ^lelbagSffolebpgning i §ugle; 
vangSfvarteret, Quiltet ^orflag havbe til §ølge, at ber blev nebfat et 
tombineret Ubvalg for at foretage bet vibere fornøbne i benne Sag.

Slf be 2,250 ©ørn, fom ben ifte 3uni 1883 fanbteS i kommunens 
Stoler, føgte følgenbe UnbemiSntng i fe e Ib ag 3 f i o ler n e, nemlig 

i Stolen paa Stiels ®bbefeus Sej . . 924 Søm 
i — „ ©obtljaabSvej.......... 660 —

1,584 Sørn (70 pEt.) 
mebenS løalvbagSftolerne føgteS af ialt . 666 — (30 p@t)

Dimetallet i Sfolerne« famtlige klaSfer ubgjør 1,988 (nemlig 
37 klaSfer å 24 Dimer, 8 klaSfer å 27 Dimer og 26 klaSfer a 
34 Dimer) eller i ®jennemfnit 28 Dimer pr. klaSfe.

Da kjøbenhavns Stolebireftion i afvigte Sinter befluttebe fra 
Sommerferien 1883 at ubvife be Sørn af be offentlige Stoler i 
kjøbenhavn, fom havbe Sopcel paa greberitsberg, maatte StoletommiS= 
fionen tyer være betcenft paa famtibig at ubffrive be Sørn af grebe= 
rifsberg Stoler, fom boebe i kjøbenljavn; men kommis= 
fionen føgte bog førft at formaa kjøbenhavns Stolebireftion til at 
gaa inb paa en Orbning, Ijvorveb bet tunbe unbgaaS, at ©ørnene 
ffiftebe Stole, naar gorælbrene flpttebe fra ben ene af be to kom= 
muner til ben anben, og henftillebe navnlig følgenbe gorflag til Dver= 
vejelfe:

1) at Søm vel tun maa inbftrives til Stolegang i ben af be to 
kommuner, i hvilfen gorælbrene eller Særgerne bo, men at be 
berimob ifte ffulle ffifte Stole, forbi gorælbrene (Særgerne)
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III

flptte fra ben ene Kommune til ben anben, meb minbre gor= 
ælbrene (bærgerne) fein ønfte bette, eller børnene gjøre fig 
ffplbige i gorføminelfer nben lovlig ®ntnb;

2) at ber faftfætteS en vis Sum f. 50 Kroner aarlig, fom af 
ben ene Kommune ftal ubrebeS til ben anben for Ijvert barn, 
ber faalebeS tommer til at erljolbe UnberviSning i en anben af 
be to Kommuner enb ben, tjvori bet bor.

®a Stolebirettionen i Kjøbenljavn imiblertib itte fanbt fig for- 
anlebiget til at pleje nogen pberligere gor^anbling om bette eller 
anbre gorflag, men faftljolbt fin oprinbelige beftemmelfe. om UbviSning af 
be freberitsbergfte børn, maatte KommiSfionen tage en tilfvarenbe be= 
ftemmelfe for be tjøbenljavnffe børns bebtommenbe. 9Jleb Kommunalbe= 
ftyrelfenS Samtpffevil bortvisningen bog lun omfatte be børn i be 4 lavefte 
KlaSfer, fom ^ave bopæl i Kjøbenljavn. $ gremtiben vil imiblertib gor; 
ælbreS glatning til Kjøbentjavn baue til golge, at bereS børn blive nøb= 
fagebe til at ffifte Stole, faafremt be føge vore offentlige Stoler.

Stolefor f ømme [ferne, forbelte paa Ijele børnetallet og be= 
regnebe i procent af be ftolepligtige Øage, Ijave været:

ialt eft. grabr. af
^alobagSffolerne: Spøoom

gorberebelfeStlaSferne....................  5,7 p6t. 0,6 p@t.
2—6 KlaSferne............................ 4z0 — Oz7 —

^elbagSffolen paa biels ©bbefenS bej: 
gorberebelfeStlaSferne........... 6,4 — 0,7 —
^elbagStl. (2—4 Kl.) .................. 5z2 — 0,7 —
^alvbagStl. (5—6 Kl.) ...............  4z5 — 0,7 —

^elbagSftolen paa ©obtljaabSvej: 
gorberebelfeStlaSferne............ 5,., — 0z4 —
^elbagStlaSferne (2—4 Kl.).......... 4Z1 — Oz3 —

Sigefom Slaret forub ^ave Stoleforfømmelferne altfaa (efter grabrag 
af Srjgbom) veb famtlige Stoler været unber 1 p(St.z og bette 9le= 
fultat er naaet jaa gobt fom nbeluttenbe veb moralffe Alibier; t^i ber 
er tun ibømt St o le bø ber for 1 barn? gorfømmelfe til beløb af 18 Øre.

S Stolepenge er inbtommet 1,082 Kr. 23 Øre og i Stolen 
bøber fom anført 18 0re, [jvilte beløb tillige meb Stenterne af Stolens 
færlige gonb liave været anvenbte til glibsb dønning er for ffole; 
føgenbe børn. øerljoS l)ar Kommunalbefti}rel]en billiget, at for faa 
vibt ben til forjømte og vanføre børn bubgetterebe Sum itte fulb= 
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ftambig forbrugeS i bette Øjemeb *), tot ber heraf overføres en faa 
ftor ©el af Dleftbeløbet til Supplering af gnotægterne for Stolens 
fcerlige g-onb, fom beljøveS, for at benne gonbS Øjemeb tan fylbeft= 
gjøreS efter be Ijibtil fulgte Diegier. g afvigte DlegitffabSaar er ber 
ubbelt belønninger til beløb af 1,886 Är., tvilte ere tilbelte 89 af 
200 Äonfirmauber og bcSitben 37 af 79 trettenaarige børn, font iffe 
Ijave benyttet bereS Diet til at blive ubffrevne i gølge £ov af 2ben 
DJ'aj 1855. belønningerne bibrage vebvarenbe til gob Stolegang i 
be øverfte ÄlaSfer, faa at gorfømmelferne af biSfc efter grabrag af 
Sygbom i ©jennemfnit tun Ijave ubgjort 0,6 p©t., og ligelebeS til at 
inbffrænte Ubffrivningeit i 13 SlarS Sliberen, Ijoilfen i SlaretS Søb 
tun ^ar fnnbet Steb mob 9 børn.

ßigefom be foregaaenbe Siar (jar Stolen oeb ^euoenbelfe til be 
forffjellige gcrnbanetS og ©amvffibeS beftyrelfer ftaffet børn fra 
Sogneftolerne fri Diejfe paa Ubflngter i Sommerferien, 
Ijvilfen goranftaltning blev benyttet af 84-5 børn.

gra be tre bogfamlinger for børnene, ber tilfammen tælle 
1,159 binb, er ber ffet 8,748 Ublaan til 770 børn. ÄommunenS 
bibrag tjar ubgjort 375 Är., børnenes bibrag 45 Är. 03 Øre.

©en Slftenftole for ©egncunberviSning famt Unber= 
visning i Diegning, Dietffrivning og bogljoloeri, ber lebe» af en af ©egne= 
lærerne veb Sfolevæfenet meb biftanb af tre anbre Særere, og fom 
foruben at mobtage ©ilffub af gnbenrigSminifteriet ftøtteS veb bibrag 
fra Äommunen og bet ©laSfenffe gibeifommis, tjat været beføgt af 
54 ©lever, fornemmelig tonfirmerebe ©renge fra Sognefiolerne.

Sigefom i flere af be foregaaenbe Siar ere ogfaa i afvigte hinter 
fattige Stolebørn bievne befpifte meb WiibbagSmab paa Stolen 
for frivillig tilvejebragte DJiibler. børnene erljolbt DKibbagSmab 2 
©ange ugentlig i januar, gcbruar og ftørfte ©elen af sDlartS SDiaaneb, 
og benne goranftaltning bibrager frembeleS meget til at ftøtte ftabig 
Stolegang.

ts 18s2/s3 er Ver nf Venne Sonto fornben noipe minbre beløb til inters 
nerebe børn ubrebet betaling for et barn» iniblertibige Cpbolb i et 
børnehjem, et barn§ Cpbolb paa öolfteinSminbe og 3 børnS Unben 
Viöiiiiifl i 'Profeøfor Hellers Slbnormftoler; besuben öofpitaléubgift for 
et Vanført barn, ber fom til Stabe i Stolen, og en SpgeVogn til et 
anbet vanført barn, for at bet tan føge Stolens llnbervisning.



æen for gf olen g pigebørn inbrettebe løabeanftalt er 
i afvigte Sommer bienen benpttet af 496 $iger, ber toge 4,420 Sfabe. 
drengene? SvømmeunberviSning og ©åbning føgteS af 685 
ærenge meb 5,208 ©abe.

æenforanbring i Stolevæfenetg Slbminiftration, berinb= 
traabte 1879 (Se „beretning om freberifsberg kommune 1878/t9 ®- 
XXXIII) er fra ©egpnbelfen af inbeværenbe Stoleaar bleven vibere 
ubviflet i famine Sletning, faalebeg at æocent fjorb vebblivenbe be= 
tjolber en Dverlebelfe af forretningerne, meben§ ÄommiSfionenS l)ib= 
tilværenbe fDt'ebljjcelper, Overlærer Sarfen, foruben at føre Sfolevæfenetg 
fJiegnffab og beførge Äommisfioneng ffriftlige forretninger tillige ffal 
føre et øtonomiff Overtilfpn meb 2lnvenbelfen af be til Stolevcefenet 
bevilgebe ælibler og møbe fom SfoletommiSfionens fliepræfentant i 
^ommunalbefhjrelfen for at give Oplosning om øfonomifte Spørgémaal.

Særerperfonalet, fom veb afvigte Sfoleaarå ©egpnbelfe talte 
58 ©erfoner, beraf 45 meb faft Slnfættelie (12 i førfte, 6 i anben og 
27 i trebie SønningSflagfe), beftaar nu af 62, ^voraf 50 Ijave faft 
Slnfættelfe (13 i førfte, 7 i anben og 30 i trebie Sønninggflaéfe). 2lf 
Særerperfonalet ere 30 Særere, 32 Særerinber. æe fibfte beførge 1,044 
af famtlige UnbervigningStimer, meben§ Sårerne beførge 944.

2lf bet faft anfatte Særerperfonale beførger i Sjennemfnit
en Særer paa ælbft Sønning 36,4 æimer
,t lt pngtt 37,3

en Særerinøe paa ælbft Sønning 33,0 ærmer
„ — „ pngft - 33,<i —
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Den Ifte Sult 1883 beftob Særerperfonalet af følgenbe:

Ifte £onning§flaéfe.
Unbervift veb 
(Stolen fiben

^aft ainfættelfe 
oeb Stole» 

bæfenet fra

Staret i benne 
^nninøSItaSfe 

fibcn

Overlærer ff. Sarien.................... 'V6 65 % 70 Vs 70
— 3eSfen.................... ,8/s 68 % 70 Vs 70
— ff. Sotpb.................... Vi 77 Vi 77 'k 77
— ©. Stønne.................... Vs 77 V, 77 Vs 78

Værer S. ®iefe............................. % 70 ’4 70 Vs 74
— ö. ßanfen ......................... Vs 70 Vs 72 V,o 74
— ff. Herginann .................... Vs 73 Vs 75- Vi 77
— W. 55ofjel=^føroenfen . . . Vs 73 Vs 75 V12 77
— ft. 'Diabfen=Sten8gaarb . . ’7>o74 Vs 76 Vs 78
— a. ffacobfen........................ Vs 77 Vs 78 Vs 80
— ft. ftriftenfen........................ '4 77 Vs 78 '4 80
— 21. Scbinbler......................... Vio 77 Vs 80 Vs 82
— 21 3i. Sfnberfen.................... Vs 79 Vs 80- 'k 83

2ben SfonningSfladfe.
Væretinbe ff-rt. Stein.................... V10 63 %o 63 V« 70

- „ 'Ut. fHoufinq . . . Vs 68 '4 70 V, 74
— „ 6. Ulrid; .... Vs 70 Vs 70 Vs 76
— Aru Sit. (Siefe .... V„ 70 1 s 72 '4 77
— Art. ')>. Jøanfen . . . Vs 71 % 73 Vn 78
— „ ff. Steenftrup . . ’4 74 '4 74 14 82
- „ 21. Stprop . . . '/s 75 Vs 76 V, 83

3bte ffonningSHaSfe.
Værer V. Heterfen......................... Vs 77 7s 80 Vs 80

— £. övibberg......................... Vio 77 Vs 80 Vs 80
— 2W. Heterfen......................... V„ 79 Vs 82 Vs 82
— ff. Heterfen......................... 7n 80 V3 82 Vs 82
— 'B. ffernborfVffeSfen . . . Vs 78 vs 82 Vs 82
— Vbr ®abf.............................. Vn 79 Vs 82 Vs 82
— ff. fførgenfen ...... Vi, 79 Vs 82 '4 82
— S. «roberfen .... w/s 81 '4 83 '4 83
— ft. Heterfen......................... 81 'k 83 V4 83
— V. éanfen............................. Vn 81 % 83 Vi 83

Væretinbe Atl. &. Hebers 7h 73 Vs 76 Vs 76
— „ ö. Dürfen Vs 76 Vr 77 >4 77
— „ ®. Hrünnid) Vs 77 Vs 78 '/s 78
— „ S. Spbbabl . . Vs 76 Vs 78 Vs 78
— „ !H. tlKønfter . Vs 76 Vs 78 14 78
— „ @. ®øllner . . V» 76 Vs 79 Vs 79
— „ 21. øngbolm . . Vs 77 Vs 79 Vs 79
— 6. ententen . Vs 77 Vs 79 Vs 79
— „ (5. Sbenbfen i/p 77 Vn 79 Vn 79
— „ 6. æeft . . . Vs 77 Vn 80 Vn 80
— „ 2. genien . . . Vn 77 Vn 80 Vn 80
— Atu lUi. Sanbberg . . 7,0 77 Vs 82 i/3 82
— ;f-rt S. Hitéager . . . Vi, 77 'k 82 Vs 82
— „ UR. Seder . . Vs 78 Vs 82 Vs 82
— „ S. Srenbftrup . . Vs 78 Vs 82 '4 82
— „ ff. fjolftebroe . . Vn 78 Vs 82 Vs 82
— „ @. ætgelfen . . . Vn 81 ’/s 82 7s 82
— „ ®. ffobanfen . . Vi, 78 ’4 83 ’4 83
— „ ft. ffreberitfen . . Vn 79 Vi 83 V, 83
— „ 21. Sunb .... V5 82 ’4 83 Vi 83
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Unberbift ueb
timelærere oø ttmelærerinber: Stolen fiben

Særer 6. §»ibberß......................... Vil 81
— '15. 'fieterfen......................... Vil 82
— ß. 3robetfl ........................ Vil 82
— S. iftieUen.............................. VI 83
— '15. Sarlaø ........................ % 83

(Spmnaftiflrerer &o»pe.................... Vi 78
— Sunb......................... ’7s 81

Særerinbe jyru 3. Sorreflaarb . . Vi 78
— iyrf. S. 5Boßeb3prßenfen . Vi 82
— — ß. 6olm.................... Vo 82
— —91. §»ibberø . . . Vi, 82
— — Jt. Baßßer .... V483

Skolebetjentene ere:
3. panjen neo ©folerne i galfoneraUeen og paa Sampeoejen 

(fiben ifte älpril 1877),
9)1. panjen »eb ©folen paa ®obtljaabsoej (fiben ifte Wiaj 

1881) og
©. griffen oeb ©folen paa 9lielé Sbbefené ®ej (fiben Ifte 4JJlart§ 

1883).


