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beretning
fra

btn ftilfønøfyambt ucb ^kolruirfcnet 
for klaret 1887S1.

Børn c tallet i kommunens ©foler nar ben ifte 3uni 1883: 
2/250, forbeltc i 71 klaSfer eller i ©jennemfnit 31,, pr. klaSfe. 3 
kalenberaaret 1883 er Børnetallet fteget fra 2,168 til 2,235, mebenS 
kommunens fiele Slntal af Børn i ffolepligtig Sliber i famine ‘Jrb 
efter Ubbrag af be Sfolelifter, fom lebfage BlanbtalSlifterne, er fteget 
fra 3,859 til 4,287, af feilte 913 fif UnberviSning i fjøben^avnffe 
©foler, 1,027 i private ©foler paa ^reberifSberg og Steffen i ©ogne= 
ffolerne eller i hjemmet. @fter ^nbffrivningen i goraaret 1884 tælle 
©folerne 2,324 Børn (i 73 klaSfer). $ bet fibfte Siar (jar ©tigningen 
i Børuetallet været langt minbre enb be nærmeft foregaaenbe Siar; 
bette bibrorer bog iffe fra en betybelig gorminbffelfe i tilgangen til 
©folerne, men ftylbeS fornemlig ben anfelige Slfgaug, fom fanbt ©teb 
efter ©ommerferien 1883 veb UbviSningen af be fjøbenljavnffe Børn, 
fom fanbtes i ©folernes 4 lavefte klaSfer. (©e Beretningen 1882/83). 

tilgangen veb be Ijaluaartige ^nbftrivninger til gorberebel|eS= 
flaSferne tjar i be fibfte Siar ubgjort:

1879 254 Børn
1880 273 —
1881 301 —
1882 376 —
1883 349 —

goraaret 1884 242 —
mebenS SlntaHet af be Børn, fom Ijave forlabt ©folen paa Srunb af 
konfirmation eller Tlbffrivning veb 13 SlarS Sliberen i famme £ib, 
f;ar været

• ... : i« -
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1883 228

1879 160
1880 183
1881 182
1882 190

• ter vil altfaa vebvarenbe tunne paaregneS en (Stigning i ©ørne= 
tallet af nogle ÄlaSfer aarlig, faafremt ber itfe inbtræffer flige ufor= 
ubfeelige tilfælbe font i afvigte 2lar.

Sfølge ^orflag af bet i tecember 1882 nebfatte llbvalg for 
Opførelfe af en np Sfolebpgntng i guglevangåfvarteret inbtjøbteS i 
bette Øjemeb en ©pggegrunb mellem §uglcvang§vej og ©infelvej; 
men fyorljanblingerne om bette ^jøb i gorbinbelfe meb ©jennem-- 
førelfen af ©infelvejß ^orlængelfe varebe faa længe, at ©pgningen^ 
Opførelfe itfe funbe paabegpnbe§ før i goraaret 1884. ta ben onv 
talte Ubvisning af fjøbentjavnffe ©ørn ifær ramte en af be Ijelt fplbte 
(Stoler, Ijar man bog Ijibtil formaaet at Ijjælpe fig meb be for^aanben= 
værenbe ßofaler; men til ©fteraaret 1884 vil ber atter fræve§ for= 
øget ißlabg.

äf be 2324 ©ørn, fom ben Ifte $uni 1884 fanbteS i flommu* 
nen§ (Stoler, unbervifteS

i §elöag§ftolerne............. 1640 (71 p6t.)
og i ^alvbagSffolerne..........  684 (29 p®t.)

timetallet i StolerneS famtlige jflaSfer ubgjør 2062 (nemlig 
35 iUaåfer å 24 timer, 10 Ätagfer ä 27 timer og 28 Älaäfer å 
34 timer) eller i Sjennemfnit 28,85 time pr. ^laSfe.

Stolef or f øm melf er ne, forbelte paa Ijele ©ørnetallet og be= 
regnebe i ©rocent af be ffolepligtige tage, §ave været

^alvbaggftolerne:
§orberebelfe3f'[a<Sferne . . .
2.-6. Älaäferne.............

i alt efter grabrag af Spgbom 
4,5 pSt. 0,7 pSt.
3,9 ti 0,B tt

^elbagåftolen paa ©iel§ CsbbefemB ©ej: 
§orbereöelfe3tla§ferne ... 4,7 p®t. 
£elbag3tla$ferne (2.— 4. ÄI.) 4,3 „ 
$alvbag3tl. (5.-6. Æl.) . . 3,8 „

^elbaggffolen paa ©obtljaabSvej: 
ftorberebelfeSflaSferne . . . 5,9 „ 
^eloagåfla^ferne (2.-4. ÄI.) 4,3 „ 
^alvbagstlagferne (5. M) . 3,7 „

0,8 pSt. 
0-7 t, 
0,8 „

0,4 „ 
0,3 „ 
0,7 ,,

e i,. i
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Sigefom be to foregaaenbe Slat Ijave Stoleforfømmeljerne altfaa 
(efter grabrag af Sijgbom) veb famtlige Stoler været unoer 1 p@t.

©er er Eun ibømt Sfolebøber for i alt 5 børns gorfømmelfer 
til et beløb af 7 Är. 62 Øre. ©en ftørfte ©el af bisfe bøber er 
ibønit i Slnlebniiig af, at 2 børn over 12 Star ubtogeS af en af 
Sogneftolerne uben at Jættes i nogen anerEjenbt SEole. gor egentlige 
Stoleforfømmeljer ere altfaa Eun 3 børn ibømte bøber, ber Ijave be= 
løbet Jig til 1 Är. 56 Øre.

g Stolepenge er inbfommet 1147 Är. 72 Øre og i Stole; 
bøber 7 Är. 48 Øre, IjvilEe Summer i gorbinbelfe meb Stenterne af 
Stolens færlige gonb famt en ©el af Sieftbeløbet af ben til forfømte 
og vanføre ©ørn bubgetterebe Sum tjave været anvenbte til glib S = 
belønninger for ffoleføgenbe børn. g afvigte SiegnfEabSaar er 
ber ubbelt belønninger til beløb af 2328 Är., füllte ere tilbelte 114 
af 252 Äonfirmanber og besuben 56 af 124 trettenaarige børn, fom 
itfe Ijave benyttet bereS Slet til at blive ubffrevne ifølge Sov af 2ben 
^Dtaj 1855. belønningerne bibrage vebvarenbe til gob Stolegang i be 
øverfte ÄlaSjer og ligelebeS til at inbjtrænfe llb ff rivning en i 13 Siars 
Sliberen, EjvilEen i Slarets Søb Eun ^ar funbet Steb meb 3 børn.

Sigejom be foregaaenbe Siar ^ar SEolen veb ^envenbelfe til be 
forftjellige jernbaners og ©ampffibes beftijrelfer ffaffet børn fra 
Sogneftolerne fri Stejfe paa Ubflugter i Sommerferien, ljvil= 
Een goranftaltning blev benyttet af 997 børn.

gra be trebogfamlinger forbørnene, ber tilfammen tælle 
1,234 binb, er ber flet 8,619 llblaan til 684 børn. ÄommunenS 
bibrag ^ar ubgjort 375 Är., børnenes bibrag 39 Är. 
36 Øre.

©en Sif tenf tole for ©egneunberv iSning famt UnberviS; 
ning i Stegning, SletfErivning og bogljolberi, ber lebeS af en af ®egue= 
lærerne veb Stolevæfenet meb biftanb af tre anbre Særere, og fom 
foruben at mobtage Silftub af jnbenrigSminifteriet ftøtteS veb bibrag 
fra Äommnnen og bet (HaSfenffe gibeifommis, ^ar været beføgt af 
53 ©lever, fornemmelig tonfirmerebe ©renge fra Sogneftolerne. ®n 
SIftenftole for UnberviSning i ®uSflib, ber lebeS af to af 
Stolens Særere og ftøtteS veb bibrag fra Äommnnen, Ijar været be= 
føgt af 26 ©renge fra Sogneftolerne.

j afvigte hinter ere fattige Stolebørn ligejom i flere af be 
foregaaenbe Siar bievne befpifte meb SllibbagSmab paa Stolen 
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2 ©ange ugentlig i æintermaaneberne for frivillig tilvejebragte SDiib= 
ler, tjvilÉen ^ovanftaltning frembeleS bibrager meget tit at fløtte ftabig 
•Stolegang.

®en for Stolens pigebørn inbrettebe iBabeanftalt et i 
afvigte Sommer bleven benyttet af 520 tßiger, ber toge 4179 ®abe. 
drengenes SvømmeunberviSning og SBabning føgteS af 
785 drenge meb 6072 ®abe.

3 Stnlebning af, at ®ocent gjorb i ©fteraaret 1883 mebbelte 
ÄommiSfionen, at tjan. paa Sruub af anben SSirtfomljeb ønftebe at 
opgive fin Dverlebelfe af Stolevæf enets Stbminiftration, for* 
Ijanblebe SfolefommiSfionen SpørgSmaalet om Drbningen af Salfynet 
efter docent gjorbs gratrcebelfe og fremfenbte gorflag tierom til 
Äommunalbeftyretfen. 3 et gæUeSmøbe af Äommunalbeftyrelfe og 
Sfolefommisfion vebtogeS bet at inbgaa meb f^orflag onl, at ber veb 
greberitsberg ÄommuneS Stoleveefen oprettes en ißoft fom Stole* 
infpettør, tivilfen Stilling itfe maa være forenet meb nogen Over* 
lærergjerning. Sfoleinfpettøren anfætteS af Sommunalbeftyrelfen efter 
3ubftillrng af SfolefommiSfionen og fan ligelebeS afftebigeS af Äom* 
munalbeftyrelfen meb et tialvt Stars æarfet. Saa vel Sønningen fom 
^enfionen til Stoleinfpeftøren ubrebeS af kommunens ÄaSfe. Unber 
12te SKartS er bette 30l'fla9 inbfenbt til SIvtoriteterneS ©obtjenbelfe.

Særerperfonalet, fom veb afvigte SfoteaarS Segynbelfe talte 
62 æerfoner, beraf 50 meb faft Slnfcettelfe (13 i førfte, 7 i anben og 
30 i trebie SønningStlaSfe), beftaar nu af 66, ^voraf 53 ^ave faft 
Slnfættelfe (15 i førfte, 7 i anben og 31 i trebie SønuingStlaSfe). 2If 
Særerperfonatet ere 34 Særere, 32 Sceretinber. ®e fibfte beførge 
1033 af famtlige UnberviSningStimer, mebenS Særerne beførge 1029.



5

Ten ifie 3uli 1884 beftob 8 æ r er p e r f o n a I e t af følgenbe:

Ifte SlonninggJlabfe.
Unberbifi üeb 
Stolen fiben

Mnfættelfe 
veb (Sfolcs 
bæfenet fra

Sævet i benne 
fiøuningWaSfe 

fiben
Oberlarer 3- £arfeu . . . 16/s 65 Vo 70 70

T geSfen . . . ’% 68 'k 70 Vo 70
— ft. Torpfe . . . 77 Vi 77 Vi 77
— S. Stønne . . . 7s 77 Vi 77 'k 78

Secret 3V ®iefe................ 7, 70 V. 70 Vb 74
— &. Sanfen................ V5 70 V. 72 Vto 74
— ft. Setømann . . . Vs 73 Vs 75 Vi 77
— ®. fBoøehftørøenjen . 
— ft. ’Ulabfen=Sten§øaarb

Yb 73 Vs 75 '/i 2 77
’Vw^ Vs 76 Vs 78

— ft. ftacobfen .... Vs 77 Vs 78 Vs 80
— ft. firiftenfen .... Vs 77. Vs 78 V B 80
— 21. Sdjinbler .... V)0 77 Vs 80 Vs 82
— 21. 51. SInberfen . . . Yb 79 7s 80 Vi 83
— 8. 'ßeterfen .... Vb 77 Vs 80 v4 84
— Æl). ©»ibberø .... V.o 77 Vs 80 Vi 84

2ben gønntngSflaéfc.
Særerinbe ftrt. §. Stein . . 6/io 6$ 6/.o 63 % 70

— „ 'lit. Stoufinø . Vs 68 Vo 70 Vi 74
— „ S- Ulrich • . Vb 70 Vo 70 Vs 76
— ftru 2JL ®iefe . . 7h 70 Vs 72 Vi 77
— ftrt. U Sanfen Vs 71 Ys 73 Vh 78
— „ ft. Steenftrup
— „ 21. fRørop . .

7o 74 Vo 74 Vs 82
Vs 75 Vs 76 v.» 83

3bie SenningSHaSfe.
Særer 2)1. ißeterfen .... V» 79 Vo 82 Vb 82

— .ft. 'ßeterfen .... Vh 80 V3 82 Vb 82
— 'ß. fternborff=fte3fen . Vs 78 V3 82 Vb 82
— ®br. Tapi................ Vh 79 Yb 82 Vs 82
— ft. ftøtøenfen ....
— @. woberfen ....

Vh 79 
16/s 81

Vs
Vi

82
83

Vs
Vi

82
83

— ft. ^eterfen .... «A 81 Vi 83 Vi 83
— £. hänfen................. Vh 81 v4 83 lz4 83
— ®. ftroberø .... 7h 82 Vt 84 V4 84
— ®. Streifen................ V, 83 Vi 84 Vi 84

Scererinbe ftrt. S- fBeverS 7h 73 Vs 76 x4 76
— „ S. Stisfen . . Vs 76 V? 77 Vi 77
— „ ®. Srünnicb . Vs 77 Vs 78 'k 78
— „ S. Tpbbabl . Vs 76 Vs 78 Vi, 78
- „ 5t. tlRønfter . Vs 76 x4 78 'k 78
— „ 6. Søliner V„ 76 x4 79 <k 79
— „ 21. (Sngbolm . Vs 77 Vs 79 Vs 79
— „ 6. Sørenfen . Vs 77 Vs 79 Vi 79
— „ ®. Sbenbfen . Vs 77 V» 

'A.
79 Vii

Vii
79

- „ ®. ®eft . . Vs 77 80 80
— „ 8. ftenfen . . Vh 77 Vh 80 Vii

'k
80

— ftru ißt. Sanbberg 7,o 77 Vb 82 82
— ftrt. ®. fRiiøaøer . V„ 77 Vb 82 Vb 82
— „ Dl. feeder . . Vs 78 Vb 82 Vb 82
— „ S. SBrenbftrup Vb 78 Vb 82 Vb 82
— » ft- öolftebroe 7h 78 Vb 82 7b 82
— „ S. ftobanfen . Vh 78 v4 83 Vi 83
— „ ft. ftreberitfen Vh 79 Vi 83 Vi 83
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Unberbift toeb 
Stolen ftbett

Saft Slufættelfe 
ueb ©fole* 
b«fcnet fva

Særct i benne 
Sønni «g3! laSfe 

fib ett
Særerittbe 3tf. 21. Sunb .... '4 82 •/., 83 V, 83

— „ (S. öolm .... ’4 82 '4 84 1/4 84
— „ IR. ©vibberg . . . '/„ 82 Vi 84 V* 84

Xtmelærerc og Xtmelærcttnber.
£æret évibberg.................... Vh 81

— fB. Teterfcn..................... '/.< 82— ) T. Satlag......................... '4 83
-1 3. Sad> ......................... Vio83
— (L Sinbéleb..................... ^0 83
— S. 'Beterfen..................... ’/, 84

©pmnaftitlærer 91. üuiib .... ,s4 81
— 3- totreet .... Vi 84
— Ö. ('übberS . . . Vi 84

Cærerinbe fan 3- Sorregaarb . . V„ 18
— fat. Jf. Sagger . . . V* 83
— „ 3. fiopp .... '/.o 83
— ., É. öanfen .... V.o 83

©folebetjentene ere:
3. Jøanfen »eb ©folerne i galfoneralleen og paa Sampeoejen 

(liben l|te älpril 1877).
Ti. Raufen oeb ©folen paa ©obtljaabåvej (fiben 1 fte Tlaj 

1881).og
S. Griffen oeb ©folen paa Tielå @bbefen§ S3ej (fiben lfte Tlarts 

1883).


