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SKOLEKOMMISSIONEN:
Murermester R. Henriksen, formand.
Købmand D. Sandberg.
Fru K- U th-Jensen 
Gartner Vald. Jensen. 
Driftsassistent J. Udsen.

SKOLEUDVALGET:
Lærer M. Vester, formand'. 
Bankdirektør Bisgaard. 
Redaktør Ch'istiansen.
Købmand D. Sandberg.
Driftsassistent J. Udsen.

SKOLEINSPEKTØREN 
træffes hver skoledag kl. 11—12. 
Tlf. 496.

SKOLELÆGEN
træffes hver onsdag kl. 10 i læge- 
værelset i mellemskolebygningens 
kælder.

Lærerværelset har tlf. nr. 735,



Skoleåret begyndte 1. april 1949 med 920 elever fordelt på 
følgende måde:
I grundskolen 21 klasser med. 235 dr. -j- 268 pg. = 503 elever 
I den eksamensfri mellemskole

10 klasser med................... 99 dr. -| 105 pg. -= 204 elever
1 eksamensskolen 9 klasser med 102 dr. 111 pg. — 213 eleve.i
Tilsammen i 40 klasser med.. 469 dr. -|- 451 pg. = 920 elever

Den 31. dec. 1949 var børnetallet 915 fra kommunen og 9 fra 
andre kommuner.

Af børn fra kommunen undervistes pr. 31. dec. 1949:
a) i privatskoler: 9 dr. -j- 3 pg. (i skolepligtig alder).

Fra andre kommuner undervistes i eksamensskolen 5 dr. og 1 pg.
Af fortegnelsen over undervisningspligtige børn udgik i årets løb 

85 (43 dr. -|- 42 pg.), hvoraf 44 fortsatte i eksamensskolen.
Børnenes forsømmelser har udgjort : 

paa grund af sygdom... 8913 dage — pr. elev 9,6 dage
af anden lovlig grund........ 612 - — - - 0,5 -
uden lovlig grund............... 252 - — - 0,3 -
Tilsammen............................ 9777 dage

Fripladser: l eksamensskolen har 4 udenbys elever haft friplads.
Eksamensafgift: For indtegning til realeksamen betales 10 kr. 

pr. elev og til mellemskoleeksamen 5 kr. pr. elev. Disse beløb ind
betales af skolen til staten som delvis dækning af eksamensudgifter.

Flidspræmier: Skoleudvalget har til bogpræmier i den eksamens
fri skoles ældste klasser bevilget 50 kr. Skolen har desuden haft 
den glæde igen i år at modtage et tilsvarende beløb fra Sparekassen 
for Grenå og Omegn til flidspræmier til eksamensskolen.

De samlede udgifter til skolevæsenet var i regnskabsåret 1949—50: 
321.347,85 kr. eller pr. elev ca. 350 kr.

Tilskud fra fælleskommunale udligningsfond 64.620 kr.
Kommunens udgifter til skolevæsenet udgjorde herefter 256.727,85 

kr. eller pr. elev 279 kr.
Staten har refunderet 190.002,16 kr., som lagt til 321.347,85 kr. 

giver ialt 511.350,01 kr. Herfra går ungdomsskolens drift med 
6.908,79 kr.

Tilbage bliver samfundets udgift til et barn: 504.441,22 kr. : 920 
= ca. 548 kr.
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De officielle eksaminer 1949.
Til realeksamen indstilledes 21 elever, der alle bestod eksamen 

med følgende resultater (de med * mærkede med 3 sprog):
R. a.

Knud Marius Andersen. 14,15 mg
Inge Bratborg............... 14,16 mg
Gerda Buch................... 14,25 mg +

:iEdel Christensen........... 14,40 mg 4-
Anders Broe Dahl........ 15,04 mg :-
Gudrun Damgaard.......  14,49 mg r
Grethe Hesel................. 15,47 mg —

*Daniel Buus Jensen.... 14,57 mg +
Jytte Marie Jensen........ 15,80 mg
Bente Alice Dalgaard

Madsen....................... 14,41 mg4
Bent Mårtensen............. 12,89 g r

Torsten Adolf Gunnar 
Olsson.................... 14,26 mg +

Jens Friis Præst............. 15,12 mg - 
Jens Erik Sørensen....... 14,05 mg

R. b.
Harry Høeg Bahnsen . . 15,99 mg 

■'Anna Louise Christensen 15,76 mg 
*Vera Jensen................... 14,54 ug -?
*Leo Madsen................... 14,57 mg +
Thorkild Nielsen.........  14,27 mg-i-
Merete Aalstrup Pedersen 15,80 mg
Ole Thomas Thomsen. . 14,08 mg

Til mellemskoleeksainen indstilledes 34 elever, der alle bestod 
med følgende resultater:

IV a : 2 ugs- 5 mg 4- 8 mg 1 mg :- 2 g4-
IV b: 1 ug-:- 1 mg-f- 7 mg 6 mg 1 g i-

Hjælpeklasserne ved vestre skole 1949—50.
Da det viste sig nødvendigt ved skoleårets begyndelse at dele 

den herværende hjælpeklasse i to afdelinger, foretog man en for
deling af eleverne på den måde, at børn fra grundskolen samledes 
i een klasse og resten fra de højere klasser i een. Denne fordelings
måde viste sig at være god, idet man fik ca. 12 elever i hver klasse. 
For undervisningen har det også været godt, idet arbejdet har 
kunnet foregå på en mere ensartet måde i de to klasser. Årets ar
bejde har ellers været præget af roligt arbejde, som har givet gode 
resultater. Der bliver dog næppe tale om ret mange tilbageflytnin
ger af elever til deres normalklasse, idet man i så fald ofte må lade 
barnet blive siddende to år i samme klasse, hvilket ikke er heldigt. 
Undervisningen i de to klasser har været varetaget af lærerne Quist 
Frandsen, Boelsmand og undertegnede.

Gunnar Hansen.



5

Skolesparekasseii.
I regnskabsåret Vio 48—ñ0/9 49 er der ved vestre skole indbetalt 

til Sparekassen for Grenå og Omegn kr. 12.249,46.
Hovedkasserer er viceinspektør Th. Kristensen.
Ved Havnevejens og havnens skoler er der 120 sparere eller ca.

90 °/0 af eleverne i de sparende klasser.
Fra Vw 1948 til ’/io 1949 er der opsparet kr. 3761,10.
Skolesparekassen ved kommunens østre skoler ledes af lærer Mar

tin Vester.

Skolelægens beretning.
Ved skoleårets begyndelse trådte den nye lov om skolelæger i 

kraft. I praksis betød det ikke nogen større ændring for Grenås 
vedkommende, men der er dog den forskel, at mens forældrene før 
har været frit stillede med hensyn til, om de ville lade deres børn 
undersøge, forlanger loven nu, at alle skolesøgende børn undersøges 
en gang om året, enten af skolelægen eller af forældrenes læge, som 
i så fald udsteder attest for undersøgelsen og modtager sit honorar 
af forældrene.

Endvidere kræver loven nu, at alle, der virker ved skolen, både 
lærerpersonale og rengøringspersonale, undersøges for tuberkulose 
en gang om året. Denne undersøgelse vil blive gennemført i sam
arbejde med tuberkulosestationen, der i øvrigt også som tidligere 
har undersøgt afgangsklasserne og vaccineret tuberkulinnegative børn. 
Man er derved nået et skridt videre mod målet at få alle børnene 
gjort tuberkulinpositive. Ved vestre skole er der dog endnu 62 tu
berkulinnegative og ved østre skole 48.

I øvrigt er arbejdet foregået efter de samme retningslinier som 
i tidligere år med hovedvægten lagt på en grundig undersøgelse af 
de første klassetrin. Tillige er i år syn og hørelse undersøgt hos 
samtlige elever i begge mellemskoler.

Per Laursen.

Hjemmearbejdet.
Når barnet kommer hjem fra skole, må det ikke straks kaste sig over 

hjemmearbejdet, men først efter 1—2 timers forløb begynde at læse. Den sidste 
time, før barnet skal i seng, må det ikke beskæftige sig med noget arbejde.

Søns og helligdage skal være fridage. Skolen sørger for, at hjemmearbejdet 
til mandag er så lidt som muligt, og det må besørges om lørdagen.

Hjemmearbejdet går lettest for barnet, når der er mest mulig ro i hjemmet.
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Skoletandpïejen.
lilg. tandlægernes indberetninger har behandlingen i skoleåret 

1948—49 omfattet:

Antal børn De forskellige behandlingers 
antal

Systematisk behandlin:
Plom

beringer
Udtræk
ninger

tn

1. ars behandling 991 ' 94 116 ¡185

S« såt
i i' 18 21 1

: lait

10127 ' 378

Fortsat behandling af børn, 
der i tidligere år har været 459' 12 
under syst. behandling

'453:779 263 '181 1801 3 ,80 67 1559

Tilsammen 558: 23 '547 895 448 6 199,201 4 90194 1937

E« Q

3 sS

6

o

I indeværende skoleår har tandplejen omfattet 1.—6. klasserne 
og 1. mellemskoleklasse.

Lærerpersonalet.
Lærerinde frk. Holst fratrådte sin stilling ved skolen efter sommerferien.
Lærerinde frk. G. Sørensen Hyttede ligeledes efter sommerferien.
'/T 49 ansattes lærerinde fru E. Kristensen som timelærerinde i Grenå.

49 fastansattes hr. lærer Boelsmand.
’/, 49 udnævntes hr. lærer Østergaard Kristensen som timelærer i Grenå.
’/o 49 udnævntes frk. Ingrid Østergaard til timelærerinde i Grenå.
'la, 49 fastansattes fru Lisa Svenstrup.,
’/n 49 flyttede hr. Vagn Ejlertzen til Århus som timelærer.
’/» 50 udnævntes hr. Myhre Jensen til lærer i Grenå.
Følgende lærere og lærerinder deltager i årskursus (første år) i dansk pa 

Grenå skole: hr. Mols, hr. Damgaard, hr. Larsen, hr. Wenzel Rasmussen, 
hr. Svenstrup, fru Eldrup, frk. Roos, fru Petersen, frk. E. Sørensen.

Fru K. Hansen og frk. Hjorth Andersen har deltaget i kursus i børnes 
psykologi, arrangeret af Dansk Kvindesamfund. Dette kursus er ledet af 
lærer G. Hansen.

Hr. Dæhnert: Dansk z\tletikforbunds lærerkursus i fri idræt på »Den 
jydske Idrætsskole« % 49.

Hr. Hansen: Fjernstudium i geografi ved Danmarks Lærerhøjskole.
Hr. Frandsen: Nordisk lærerkursus, Helsingør.
Frk. Hjorth Andersen bar stadig vikarieret i det embede, der blev ledigt 

efter frk. G. Sørensens afrejse fra Grenå.
Løs.e vikartimer er besørget af fru M. Svenstrup, fru Damgaard og fru Nys 

borg, Åstrup skole.
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Lærerpersonalet omfatter 1. marts 1950 følgende:

L’ li Ansat Anciens1 Ødt her nitet fra

SKOLEINSPEKTØR:
Agner Jensen............................................... *7. 05 A 46

VICESKOLEINSPEKTØRER:
A. C. Gamdrup (Havnevejens skole og

Havnens forskole).................................. ’7, 86 '7 41 A 43
Th. Kristensen (vestre skole)..................... 99 '4 24 77 44

OVERLÆRERE:
C. Lundsgaard............................................. 90 A 15 '7 43
II. Koefoed................................................... -7i 91 74 21 A 43
E. Abildtrup................................................. A4 93 7'., 21 77 43
N. S. Pallesen............................................... :A 92 7',.. 19 7/4 43
M. Sørensen ................................................. ’”7 95 7,, 20 77 44
Dorthea K. Ginnerup ................................ s% 90 '7 22 7-, 43
Anna K. Madsen.......................................... A 93 ' n 23 7s 44

FAST ANSATTE LÆRERE:
C. Mols......................................................... -’A 06 V 30 A 32
M. Vester....................................................... ‘A- 06 '4 41 77 33
A. N. Damgaard.......................................... '7.. 08 'Æ 31 A 34
C. C. Dæhnert............................................. A5 H 7, 39 7S 36
Kr. Boelsmand Hansen.............................. A,. 07 A 48 7-'io 38
M. Quist Frandsen...................................... “/o C6 7, 47 '7 39
C. J. K. Larsen ............................................ '7,o 16 'A 42 741 40
G. Wenzel Rasmussen................................ 10 'A 47 7„ 41
K. Thorup..................................................... ?7„ 15 ') 43 A„ 43
G. K. Hansen............................................... An 20 A 45 74 46
V. R. Svenstrup............................................ "'7hi 21 45 7u 46
E. Myhre Jensen.......................................... -:1:! 20 74 50

TIMELÆRER :
I. Østergaard................................................. A4 23 7: 49

FAST ANSATTE LÆRERINDER:
H. Vesteigaard............................................. -7,., 04 A 41 ’4 29
N. Eldrup, f. Mostgaard............................ "1.. 07 7>o 31 A 31
K. Thomsen, f. Andersen........................... ’7,„ 05 74 46 Vu 31
I. Roos Jørgensen........................................ An 05 77 38 7, 32
K. Andresen, f. Frandsen.......................... ’A 08 77 30 ’4 32
G. Hogh ....................................................... 05 '4, 34 74, 35
K. Hansen, f. Lønskov.............................. 7„ 09 ' „ 36 A 36
K. Petersen, f. Jensen.................................. '7- 08 74 38 A, 36
A. Noe Nygaard.......................................... A4 12 A 41 39
E. Sorensen................................................... A« 14 A 42 A 44
L. Svenstrup, f. Flindt................................ An 22 A 47 ’4 48

TIMELÆREKINDER :
E. Kristensen, f. Nielsen............................ ,al<, 00 74 49
I. Østergaard, f. Østergaard....................... "7» 27 7» 49



&

Børnebibliotekerne.
Vestre skole.

Laanertallet har i udlånsåret 13/8 1948 — 30/(1 1949 været 393 
(190 dr. og 203 pg.). Der er udlånt 5.305 bind (heraf 414 oplysende 
og 4891 skønlitteratur). Bogbestanden er ca. 1650 bind.

Kommunens tilskud til børnebibliotekets drift er 250 kr. og 
amtets 100 kr. Det deraf følgende statstilskud er 273 kr.

Udlånet foregår i lokale B hver skoledag fra kl. 15 og besørges 
af lærer Volmer Svenstrup.

Havnevejens skole.
Børnene låner bøger een dag om ugen, men i den varmeste 

sommertid er bogsamlingen lukket.
Bogbestanden er på 385 bind. Lånertallet har været 60, som 

har lånt 1230 bind.
I indeværende år har biblioteket modtaget følgende tilskud: 

Kommunen 50 kr., staten 117 kr., amtet 50 kr. og Sparekassen for 
Grenå og Omegn 25 kr.

Biblioteket ledes af lærer M. Vester.
Lærerbiblioteket ved Havnevejens skole har fra kommunen fået 

100 kr.

Af skolens dagbog.
Sparekassen for Grenå og Omegns flidspræmier er tildelt: Vera Jensen, Rb, 

Daniel Buus Jensen, R a, Gerda Buch, R a, Edel Christensen, R a, Flemming 
Andersen, I Va, Erling Mols, IV b.

»Norden«s boggave: Birgit Nielsen, IVa, Carl Sandberg, IVb.
Skolens flidspræmier: Børge Petersen, III fa, Bente Nielsen, IV f, Henning 

Petersen, IV f, Grethe Ingvorsen, III f b.
Munchs sanglegat: Ebba Marx, IVb, Margit Jensen, III fa.
"ti IV f ral sælger dybbølmærker.
V!l:> Realklassen og IV ml deltog i »Norden«s præmiekonkurrence, og 5 

elever modtog fra fondet for danskmorsk samarbejde: Norge i tekst og bille
der som præmie for »særdeles gode« besvarelser. De 3 elever var : Knud An« 
dersen, Bente Dalgaard Madsen, Erling Mols.

!3/5 Gymnastikinspektion. Vicegymnastikinspektor Joh. Johansson, Køben« 
havn, tilsaa drengenes undervisning i legemsøvelser.

':‘¡ü Skolen på udflugt til Århus (fra 4. kl. og opefter).
De små på skovtur til Gjerrild.

I en fodbolddyst mellem lærere og elever vandt eleverne med 5—0.
Ved sommerferiens begyndelse fratrådte lærerinde frk. E. Holst og G. Sø« 

rensen deres stillinger ved Grenå skolevæsen.
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-'/s Instruktion i fri idræt og svømning ved inspektør Joh. Johansson 
København. Samtidig kredsinstruktion i boldspil og fri idræt på skolens 
idrætsplads.

’/o Viceinspektar Th. Kristensen fejrer 25 års jubilæum ved Grenå skole 
ved en højtidelighed på skolen. Skolekommissionens formand, hr. murermester 
Rs. Henriksen, og formand for skoleudvalget, hr. lærer M. Vester, talte for 
jubilaren og overrakte en gave. Endvidere talte flere kolleger, som ligeledes 
overrakte gaver, bl. a. fra lærerpersonalet, handelsskolens lærere og lærer« 
kredsen.

-''9 Færdselsfilm i Bio for både østre og vestre skole.
4/w Lærerkredsmøde på Grenå skole: Overlærer Pallesen havde en time 

i skrivning og skoleinspektøren en time i erhvervsgeografi.
H1/io havde realklassen, IVa + b, 8. kl. lejlighed til at overvære Århus 

Byorkesters koncert i Pavillonen.
“Ao Skolekoncert på Afholdshotellet for de ældste elever og deres for« 

ældre. Professor Willy Klasen spillede klassiske klaverkompositioner. Der var 
ca. 140 voksne og elever, så vi håber på bedre tilslutning næste gang.

:,/n Eleverne overværer skoleforestillingen »Jeppe på Bjerget«.
ls’i1 Skolefest i Pavillonen for større børn med forældre. Der opførtes 

J. L. Heibergs »Aprilsnarrene«, spillet af skolens lærerkræfter samt af elever 
fra folkeskolen og mellemskolen, hvorefter der dansedes.

l9/n Skolekomedien gentaget for de forældre og børn, som ikke var med 
første aften. Der var til begge aftener ringe tilslutning fra forældrenes side.

■-/u Skolefest for skolens mindste med forældre. Der vistes optrin fra 
eventyrets billedbog. Derefter legedes der med børnene.

Festen gentaget på grund af overvældende tilslutning af forældre og 
børn. Til begge aftener var mødt mellem 7—800 børn og forældre.

2l7u uddeltes der svømmebeviser samt skoleidrætsbeviser.
"/i« Juleafslutning i kirken ved provst Hein.
’“Z, Hr. Pakaci fra Jugoslavien holdt for IV ml og realklassen samt 8. kl 

et foredrag med lysbilleder: Jugoslavisk kultur og folkeliv. Særdeles fængslende.
"’/i-SI’A—2l/i afholdtes der forældredage ved skolen på Vestergade og på 

østre skoler. Der var rigtig godt besøg af forældre alle 3 dage. Vi håber dog, 
at tallene på besøgende stadig vil øges, så at vi kan komme i nær forbin« 
delse med endnu flere forældre.

Besøg af »Norden«s rejselektor. Det var i år lektor Søren Seland fra 
Oslo, der talte om norsk natur og viste et par film. Som sædvanligt over« 
væredes foredraget af skolens ældste klasser i såvel folkeskolen som mellem« 
skolen.

"V« hr. Jørgen Bitsch holdt foredrag om sin rejse til Afrika, ligesom han 
viste en farvefilm fra turen. Forestillingen overværedes af elever fra 5. klas« 
serne og opefter i begge afdelinger.

Svømmeundervisningen havde i år særdeles stor tilslutning- Den lededes 
som før af lærerne C. C. Dæhnert og Wenzel Rasmussen, og mange elever
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bestod de forskellige svømmeprøver. Undervisningen har været hemmet af 
en del mangler, som man vil søge rettet i næste skolear.

Adskillige lærerinder og lærere har med deres klasser — folkeskolens såvel 
som eksamensskolens — foretaget udflugter i omegnen eller besøgt byens 
industrivirksomheder og aflagt besøg i byråds» og retssal m. m. Skolen brin» 
ger her alle en tak for udvist venlighed.

1. juni —1. okt. vår indført weekendordning, saaledes at undervisningen 
om lørdagen sluttede kl. 15, idet samtidig middagspausen bortfaldt.

Grenå praktiske ungdomsskole og 
kommunale aftenskole.

De sidste årtier har lært det danske folk, at det ikke er ved 
magt, vi skal gøre os gældende, men ved dygtighed, flid og udhol
denhed. Denne erkendelse har ført til, at der i de senere år er 
kommet en hel række love, som giver støtte til ungdommens under
visning, og stadig arbejdes der på at finde den helt rigtige form, 
så alle kan være med.

I Grenå er der megen skoleungdom. Alene i den kommunale 
aftenskole blev der i september 1949 indmeldt ca. 150 elever, hvil
ket er det største elevtal, denne skoleform nogensinde har haft. Det 
er alle ganske unge mennesker i alderen fra 14 til 20 år.

De 150 elever er fordelt på følgende måde: 4 køkkenhold, 
2 kjolesyningshold, 1 dansk- og regningshold, 1 engelskhold og 
I gymnastikhold.

Der har på holdene været arbejdet med flid og interesse, og 
mødeprocenten har været god.

Undervisningen er gratis, idet kommunen og skolefonden afhol
der alle udgifter.

Skolens lærerkræfter har i år været: frk. Lund, fru Olesen, fru 
Juul, hr. Boelsmand og hr. Gunnar Hansen.

Juleafslutningen blev i år fejret sammen med byens øvrige aften
skoler ved en fest i Pavillonen den 12. december.

Sidst i marts vil der blive afholdt afslutningsfest. Datoen vil 
senere blive bekendtgjort. Til denne fest er alle skoleinteresserede 
Corældre og principaler velkomne.

Martin Vester, 
forstander.



Til forældrekredsen.
Skolebørnene glemmer utrolig meget i skolen: huer, luffer, overtøj m. ni. 

Ofte er det værdifulde ting, der ligger ugevis eller længere. Det tilrades, at 
man forsyner børnenes forskellige ejendele enten med forbogstaver eller med 
et mærke, så hvert barn let kan kende sit.

Skolebøger er nu særdeles dyre. Vi beder forældrene være os behjælpe* 
lig med at vænne børnene til at behandle deres bøger ordentligt. Gennem et 
nummer* og karaktersystem sørges der for, at barnet beholder sin egen bog 
fra klasse til klasse. Skolen udfører i den forbindelse bogeftersyn to gange 
årligt, ligesom den uddeler svært papir til omslag.

Hjemmene opfordres til for børnenes skyld ikke at lade dem forsømme 
uden tvingende grund. Besøg hos familien o. lign, bør foretages på fridage 
og i ferier — ikke i undervisningstiden.

Det er uret mod børnene at lade dem forsømme undervisningen. Selv en 
enkelt dags forsømmelse kan være skadelig for barnet; for det, der er gen* 
nemgået den dag, far barnet som regel ikke lært, og så får det ofte vanske* 
ligheder ved at forstå det følgende. Disse enkelte dages forsømmelse kan 
være skyld i, at mange børn ikke kan følge med i hovedfagene, regning og 
skriftlig dansk.
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EKSAMENSSKEMA 1950

Skriftlig eksamen: 21., 22., 23. og 24. februar.
Mundtlig eksamen:
A. Realeksamen:

tid fag eksaminator lok.
Torsdag d. 2. marts kl. 8 Engelsk Frk. E. Sørensen

Censor: Overlærer N. Sejr (b), Ballerup.
IX

Lørdag d. 4. marts kl. 10:l" Fransk Hr. Dæhnert
Censor: Lærer B. Johnsen, Risskov.

III

Tirsdag d. 7. marts kl. 9 Historie Hr. Pallesen
Censor: Undervisningsinspektør Hans I. Hansen (b).

IX

Fredag d. 10. marts kl. 8 Dansk Fir. Wenzel Rasmussen
Censor: Skoleinspektør L. Blander (b), Odder.

IX

Mandag d 13. marts kl. IO3" Regn, og mat. Hr. Kristensen
Censor: Inspektør Hokland, Trustrup.

X

Onsdag d. 15. marts kl. I03'1 Naturhistorie Hr. Abildtrup
Censor: Fru Else Aagaard, Arhus.

8

Lørdag d. 18. marts kl. 9 Geografi Hr. Wenzel Rasmussen
Censor: Skolebestyrerinde Fru Nordby, Århus.

II

Tirsdag d. 21. marts kl. 10 Tysk Fru Eldrup
Censor: Lærer Therkildsen, Ebeltoft.

IX

Torsdag d. 23. marts kl. 10 Naturlære Hr. Kristensen
Censor: Hr. Leschly Kristensen, Ebeltoft.

X

B. Mellemskoleeksamen:
Mundtlig eksamen: Skriftlig eksamen: 21., 22., 23. og 24. Februar.

IV M. a. tid fag eksaminator lok-
Onsdag d. I. marts kl. 8 Engelsk Hr. Damgaard

Censor: Overlærer N. Sejr (b), Ballerup.
IX

Mandag d. 13. marts kl. 10:l"
Censor: Fru Gerda

Dansk Hr. Wenzel Rasmussen
Christiansen, Elise Schmidts skole, Århus.

11

Torsdag d. 16. marts kl. 10w Regn, og mat. Hr. Kristensen
Censor: Inspektør Flokland, Trustrup.

X

Lørdag d. 18. marts kl. I0;"’ Naturhistorie Hr. Abildtrup
Censor: Overlærer H. Petersen, Abyhøj.

8

Tirsdag d. 21. marts kl. 10:,u Tysk Frk. I. Roos
Censor: Lærer B. Johnsen, Risskov.

11

Torsdag d. 23. marts kl. 10'"’

1 historie

Geografi Hr. Wenzel Rasmussen
Censor: Lærer Knud Kristensen, Randers, 

og naturlære eksimcrcs ikke.

11
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Censor: Hr. Gamdrup.

IV M. b lid fag eksaminator lok.
Onsdag d. 1. marts kl. 103'1 Historie Hr. Lundsgaard 1

Censor: Realskolelærer Bisgaard, Trustrup.
Mandag d. 13. marts kl. 10 Dansk Frk. E. Sørensen I

Censor: Lærerinde frk. G. Mortensen, Ebeltoft.
Torsdag d. 16. marts kl. 103l> Regn, og mat. Hr. Larsen I

Censor: Lærer G. Spelling Ostergaard, Elise Schmidts skole, Århus
Lørdag d. 18. marts kl. 8 Naturlære Hr. Mols 1

Censor: Faginspektør S. A. Bo (b), Århus.
Tirsdag d. 21. marts kl. 103" Tysk Hr. Dæhnert I

Censor: Overlærer Drachmann, Åbyhøj.
Torsdag d. 23. marts kl. 8 Geografi Hr. Agner Jensen I

I engelsk og naturhistorie eksamineres ikke.

Skr. dansk censureres til realeksamen af lektor H. Karlsson, Haderslev, og 
faginspektør, magister Jeppesen, Charlottenlund, og til mellemskole« 
eksamen af realskolelærer Anton Nielsen, Åbybro.

Skr. engelsk af forstander Haderup, Bagsværd, og lektor J. C. Jakobsen, 
Bramdrupdam.

Skr. regning og matematik til realeksamen af forstander O. Laursen, 
København, og lektor, mag. scient, frk. M. Lønggård, Hellerup, og til 
mellemskoleeksamen af faginspektør S. A. Bo, Arhus.

Skrivning af overlærer C. M. Jensen, Valby.

Tegning af bibliotekar C. Svenstrup, Grenå.

Slojd af overlærer A. Beyer, Risskov.
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C. Mundtlig årsprøve for eksamensskolens III., II. og I. 
mellemskoleklasser samt forældredage for alle grund

skoleklasser og den eksamensfri mellemskole.

De med romertal betegnede lokaler er i mellemskolebygningen.
De med aim. tal i den nye bygning.
De med bogstaver i den gi. skolebygning.

Mundtlig oprykningsprøve.

Fredag den 24- marls 1950-
Tid klasse fag lærer censor lok.

kl. 8: III. a engelsk frk. E. Sørensen hr. Damgaard Il
III.b rgn. og mat. fru Kristensen - Larsen D
II. a fysik hr. Kristensen - Mols X
H.b tysk Dæhnert frk. Roos VI

I. a geografi Svenstrup hr. W. Rasmussen VIII
I. b geografi Hansen - Gamdrup Vil

kl. 13: III.a naturhistorie hr. Abildtrup hr. Sørensen 8
IL a tysk frk. Roos Dæhnert V

Lørdag den 25. marts 1950-

kl. 8: III.a rgn. og mat. hr. Larsen fru Kristensen 11
III. b historie - Pallesen hr. Vester D
II.a dansk fru Eldrup Mols V
II.b geografi hr. Agner Jensen - Hansen VI
La regning - Kristensen - Koefoed VIII
I.b engelsk frk. Sørensen - Damgaard Vil

Mandag den 27• marts 1950-

kl. 8: III.a dansk hr. W. Rasmussen hr. Mols II
III. b naturhistorie - Abildtrup - Boelsmand 8

11, a dansk fru Eldrup frk. Sørensen V
H.b fysik hr. Kristensen hr. Østergaard X
I.a historie - Lundsgaard frk. Noe Nygaard VIII
I.b regning - Larsen - Madsen VII

kl. 13: III.b tysk hr. Dæhnert frk. Roos D
ILa naturhistorie - Abildtrup fru Petersen 8
11.b dansk frk. Sørensen hr. W. Rasmussen VI
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Onsdag den 29. marts 1950.
Tid klasse fag lærer censor lok.

kl. 8: III. a fysik hr. Larsen hr. Kristensen X
III. b dansk Mols W. Rasmussen D
II. a engelsk Damgaard frk. Ginnerup V
II.b engelsk frk. Sørensen hr. Hansen VI
I.a naturhistorie Abildtrup Sørensen 8

kl. 13: I.b fysik hr. Larsen hr. Pallesen X

Forældredage ved vestre: skole.

Mandag den 27. marts 1950-
Tid klasse fag lærer lokale

kl. 8-9: IV. f. m. dansk fru Petersen 1
III. f. m. a regning - Thomsen G
HL f. m. b dansk hr. Thorup F
H. f. m. a geografi - Koefoed B-
IL f. m. b dansk - Svenstrup B1
11. f. m. c regning - Sørensen H
3. a. dansk frk. Ginnerup C1
3. b. dansk fru Østergaard C2
3. c. dansk hr. Frandsen Kæ
3. d. regning - Myhre Jensen J

kl. 9—10: IV. f. m. regning hr. Koefoed 1
III. f. m. a dansk fru Thomsen G
III. f. m. b regning hr. Thorup F
IL f. m. a engelsk fru Petersen B2
IL f. m. b regning hr. Sørensen B1
IL f. m. c dansk frk. Høgh H
3. a regning - Ginnerup C1
3. b historie fru Østergaard C2
3. c skrivning hr. Frandsen Kæ
3. d historie - Svenstrup J

kl. 10—1 1 : I. f. m. a 1 hr. Thorup gi. sal
I. f. m. b J gymnastik fru Thomsen ny sal
I. f. m. c historie - Østergaard C2
I. f. m. d dansk hr. Pallesen F
4. a skrivning fru L. Svenstrup K
4. b dansk - Hansen B2
4. c regning hr. Svenstrup G
4. d dansk - Damgaard L
Le dansk fru Kristensen 7
l.d dansk frk. Andersen 2
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Håndarbejder, sløjdarbejder og tegninger er fremlagt til eftersyn 
torsdag den 30. marts kl. 14—16 i den nye skolebygning.

tid klasse fag lærer lokale
kl. 11 — 12: I. f. m. a dansk fru Petersén B'

I. f. m. b dansk Thomsen 1
1. f. m. c geografi hr. Koefoed C2
I. f. m. d fysik Pallesen X
4. a regning frk. Roos K
4. b regning hr. Myhre Jensen B2
4. c geografi Svenstrup G
4. d regning Sørensen L
1. c skrivning fru Kristensen 7
1. d regning frk. Andersen 2

kl. 13-14- 2. c dansk fru L. Svenstrup 7
1. a dansk Hansen 5
1. b dansk hr. Østergaard 6

kl. 14—15: 2. c skrivning fru L. Svenstrup 7
1. a regning Hansen 5
1. b regning Thomsen 6

Onsdag den 29. marts 1950-
tid klasse fag lærer lokale

kl. 8—9: IV. f. m | hr. Thorup gi. sal
111. f. m. a > gymnastik
III. f. m. b J frk. Andersen ny sal
II. f. m. a regning hr. Lundsgaard B2
II. f. m. c skrivning frk. Høgh H
4. a dansk Roos K
4. b historie hr. Boelsmand F
4. c dansk fru Eldrup G
4. d religion hr. Svenstrup L
3. d dansk Østergaard J

kl. 9—10: 1. f. m. a regning fru Hansen B1
1. f. m. b regning hr. Svenstrup 1
1. f. m. c t Dæhnert gi. sal
I. f. m. d J gymnastik frk. Noe Nygaard ny sal
3. a religion Andersen C1
3. b regning hr. Lundsgaard C2
3. c regning fru Østergaard Kæ

kl. 10—11: 2. a dansk frk. Madsen 5
2. b dansk Roos 6

kl. 11 — 12: 2. a religion fru Østergaard 5
2. b regning frk. Madsen 6
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Forældredage ved østre skole.

Mandag den 27. marts 1950.

4. klasse kl. 8 dansk hr. Vester
- 9 regning —
- 10 geografi - Gamdrup
- 1 1 P- gymnastik frk. Vestergaard
- 13 d. gymnastik hr. Boelsmand

3. klasse kl. 8 regning hr. Gamdrup
- 9 skrivning frk. Vestergaard
- 10 dansk hr. Vester
- 1 1 historie —

2. klasse H kl. 9 dansk fru Andresen
- 10 regning —
- 11 skrivning —

Onsdag den 29. marts 1950.

2. klasse kl. 8 dansk hr. Gamdrup
- 9 regning - Vester
- 10 sang - Myhre Jensen

1. klasse kl. 8 dansk frk. Vestergaard
- 9 regning hr. Vester
- 10 skrivning frk. Vestergaard

1. klasse kl. 9 dansk fru Andresen
- 10 regning —
- 11 skrivning —

Håndarbejder og tegninger er fremlagt til eftersyn ons
dag den 29. marts fra kl. 14—16.
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Omflytning, afslutning m. ni.

Onsdag den 22. marts.
Kl. 15: Lærerrådsmøde om optagelsesprøven. Meddelelse om op

tagne vil blive givet af klasselæreren.

Fredag den 31. marts.
Kl. 8: Lærermøde for lærerpersonalet i grundskolens klasser og

i den eksamensfri mellemskole.
Kl. 10: Elever fra grundskolen og den eksamensfri mellemskole 

møder til omflytning.
Kl. 11 : Lærermøde for eksamensskolens lærerpersonale.
Kl. 11,30: Eleverne fra eksamensskolen møder til omflytning.
K!. 19,30 pre.: Afslutning i Pavillonen (for elever i afgangsholdene 

i eksamensmellemskolen og den eksamensfri og deres 
forældre).

Lørdag den L april.
Det nye skoleår begynder kl. 8 (efter skema) for alle tidligere 

elever.
De nyindmeldte elever til vestre skole møder kl. 9 i skolens 

gymnastiksal til fordeling i klasserne.
De nyindmeldte elever til østre skoler moder kl. 13.

Grenå kommunale skolevæsen, februar 1950.

Agner Jensen,
skoleinspektor.


