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Rødby kommunale skolevæsen

1^54—55

Årsberetning ved 
skoleinspektør L. Jørgensen 
og skoleinspektør L. C. Laursen.

Statens pa&dscjcqisko Sb-d.
Kebenhavn



Rødby byråds skolekommission.

Landsretssagfører H. O. Nielsen, Østergade 21, formand 
toldassistent H. Jensen, Havnevej 87, Rødby Havn 
bankkasserer Boye Jørgensen, Aarbyesvej 33 
fru Edith Petersen, Syltholmsgade 23, Rødby Havn 
arbm. Ingvar Jørgensen, Lundegårde

Lærerrådenes formænd.

Fælleslærerrådet: overlærer, frk. E. Vøls 
byskolen: overlærer A. Michelsen 
havneskolen: lærer Grundlev Mathiassen.

Skolevæsenets hygiejniske foranstaltninger.

Skolelæge: læge P. Dinesen, Ringsebøllevej 
sundhedspi.: frk. K. Solgaard Andersen, Nørregade 9. 
skoletandlæge: Børge Levisen, Østergade 41.

Skoleledere.

Byskolen: skoleinspektør L. Jørgensen, 
træffes bedst hver skoledag kl. 13—-14, 
telf. Rødby 1230.

Havneskolen: skoleinspektør L. C. Laursen, 
bopæl: Havnevej 39, 
telf. Rødby 5068.



Byskolen.
Mundtlige årsprøver 1955.

Onsdag den 23. marts.
Kl. 8 III dansk (II)

II engelsk (G)
1 historie (A)
8 regning (0)
7 dansk (T)
6 religion (P)
3 regning (MM)

Kl. 11 II fysik (HON)
I naturhistorie (0)
7 engelsk (Ht)
6 regning (G)
5 dansk (A)
4 regning (vik)

Torsdag den 24. marts.
Kl. 8 111 geografi (H) 

II historie (A) 
I regning (M) 
8 engelsk (Ilt) 
7 regning (T)

Kl. 11 III naturhistorie (0)
7 historie (vik)
6 geografi (T)
5 historie (A)
2 dansk & regning

(P & MM)

Fredag den 25. marts.
Kl. 8 III fysik (H)

II regn. & mat. (())
I dansk (V)
5 regning (T)
3 dansk (G)

Kl. 11 III tysk (G)
4 dansk (H)
1 dansk & regn. (P)

Lørdag den 26. marts
Kl. 8 III regn. & mat. (G)

II religion (0)
I engelsk (in)
8 dansk (V)
(i dansk (A)

Kl. 9 II dansk (H)

Tirsdag den 29. marts.
Kl. 9 lærerrådsmøde

Onsdag den 30. marts.
Kl. 14 afslutning i gymnastik

salen.

Udstilling af håndarbejder i 
nr. 14 og 12, tegning i nr. 17, 
sløjd i nr. 2, skriftlige arbejder 
i nr. 11.

Forældre, værger og alle interesserede indbydes til at over
være de mundtlige prøver og. afslutningen.

De mundtlige prøver i borgerskolen vil blive afholdt som almin
delige daglige timer, og dagene betragtes derfor som forældredage.

Skriftlige årsprøver i borger- og mellemskolen afh. d. 22.—25. febr.
Optagelsesprøven til mellemskolen afholdes d. 21. og 22. marts, 

begge dage kl. 8.
Skolegangen i det nye skoleår begynder torsdag den 31. marts. 

Kl. 8 møder mellemskolen og realklassen. Borgerskoleklasserne 
med undtagelse af 1. kl. møder 9,30. 1. kl. møder fredag den 1. 
april kl. 9.



Realeksamen (8 elever) 1955.

Tid Fag Eksaminator Censor

Mandag den 28. febr. kl. 10
Onsdag den 2. marts kl. 9
Lørdag den 5. marts kl. 8
Onsdag den 9. marts kl. 10
Lørdag den 12. marts kl. 9,30
Tirsdag den 15. marts kl. 8
Fredag den 18. marts kl. 8
Tirsdag den 22. marts kl. 8
Fredag den 25. marts kl. 8

fransk 
geografi 
engelsk 
historie 
dansk 
naturhistorie 
regn. & mat. 
fvsik 
tysk

hr. Andersen 
hr. Højbøge 
skolein sp. 
skoleinsp. 
frk. Vøls 
hr. Olesen 
hr. Olesen 
hr. Høj bøge 
hr. Andersen

realskolel. cand. mag. P. Møller, Maribo 
skoleinspektør Lundby, Sakskøbing 
skoleinspektør Chr. Andersen, Nysted 
skoleinspektør M. Larsen, Holeby 
overlærer frk. B. Møller Hansen, Nyk. F. 
kommunelærer E. Mogensen, Nysted 
skoleinspektør Aage Andersen, Nysted 
kommunelærer H. Moth, Aarhus 
overlærer E. Thorup Sivertsen, Ringsted

Mellemskoleeksamen (1 9 elever) 1 955.

Tid Fag Eksaminator Censor

Onsdag den 2. marts kl. 8
Lørdag den 5. marts kl. 10,30
Onsdag den 9. marts kl. 10
Lørdag den 12. marts kl. 10
Tirsdag den 15. marts kl. 10
Torsdag den 24. marts kl. 8

dansk 
engelsk 
naturhistorie 
regn. & mat. 
fysik 
tysk

frk. Vøls 
skoleinsp. 
hr. Olesen 
hr. Michelsen 
hr. Højbøge 
hr. Galster

overlærer Grønbech Jørgensen, Nysted 
skoleinspektør Chr. Andersen, Nysted 
overlærer IL Hellesen, Sakskøbing 
lærerinde fru K. Stage, Sakskøbing 
realskolelærer E. Madsen, Nakskov 
overlærer E. Thorup Sivertsen, Ringsted

Skriftlig dansk til realeksamen censureres af rektor A. Arndal, Tarm og skolebestyrer Niels Bogh, Farum. — Skrift
lig engelsk af inspektør A. Simonsen, Ballerup, og lektor fru E. Sterm, København. — Skriftlig regning og matema
tik af rektor L. Willesen, Nykøbing F., og overlærer J. Filskov Christensen, Århus.

Til mellemskoleeksamen censureres skriftlig dansk af overlærer A. Holmboe-Jensen, Århus. Skriftlig regning og 
matematik af stadsskoleinspektør .1. Jørnung, Glostrup. — Tegning af kommunel. E. Mogensen, Nysted (15/3 kl. 10,30) 
— Skrivning af viceskoleinspektør C. M. Jensen, København. — Håndarbejde af overlærer frk. G. Schroll, Rødby 
Havn (6/3 kl. 14,30.) — Sløjd af kommunelærer O. Hansen, Holeby, (5/a kl. 14,30.)



Almindelig oversigt.
Rødby kommunale skolevæsen omfatter:

Byskolen, Rødby (Rødby borger-, mellem- og realskole) og
Havneskolen, Rødby Havn (Rødby Havn skole).

Der er skoleforbund mellem Rødby købstadkommune og 
Ringsebølle kommune.
Elevantallet pr. 31. december 1954.

hjemsted borgersk. eksamenissk. i alt i alt 
eleverdr. P'- dr. Pi- dr. pi-

Byskolen :
fra Bød by........................... 64 64 19 21 83 85 168

» Kødbv Ilavn................ 2 1 14 16 16 17 33
» Bingsebølle.................. 16 15 2 2 18 17 35
» Nebbelunde-Sædinge .. 12 6 2 10 14 16 30
» Tirsted-Sk.-Vejleby .... 3 3 1 3 4 6 10
» Tågerup-Thorslunde .. 4 0 1 3 5 3 8
» Errindlev-Olstrup....... 0 2 6 2 6 4 10
» Holeby......................... 0 0 0 4 0 4 4

Byskolen i alt........................ 101 91 45 61 146 152 298
Havneskolen........................... 67 67 67 67 134

i alt.. . 168 158 45 61 213 219 432
Af Havneskolens elever var 1 pige fra Tågerup-Thorslunde.

Til- og afgang

samt optagelse i 1. em. 1954

Byskolen
Havneskolenborgersk. eksamenssk.

dr. Pi- i alt dr. pi. i alt dr. pi- i alt
Elevtal pr. 1. januar.................... 
t i 1 g a n g

96 98 194 41 53 94 63 65 128

fra hjemmet pr. 1. april.............. 16 12 28 11 12 23
ved optagelsesprøve til I em .... 14 13 27
fra andre skoler i øvrigt............. 14 5 19 2 10 12 5 8 13
afgang i alt undervist 126 115 241 57 76 133 79 85 164
ophør på grund af alder............. 7 9 16 10 9 19 3 5 8
til I em........................................... 10 8 18 • 4 4 8
til HI fm (8. kl.)........................... 2 1 3
til andre skoler i øvrigt............... 8 7 15 2 6 8 3 8 11

i alt afgang 25 24 49 12 15 27 12 18 30
elevtal pr. 31. december ............. 101 91 192 45 61 106 67 67 134
Oversigt over elevantallet 1945 — 54.

pr. 31. dec. Byskolen Havne
skolen i altborgersk. eksamenssk. i alt

1945 150 83 233 133 366
1946 157 82 239 126 365
1947 153 86 239 137 376
1948 154 80 234 135 369
1949 168 80 248 132 380
1950 165 88 253 130 383
1951 165 89 254 121 375
1952 173 93 266 114 380
1953 194 94 288 128 416
1954 192 106 298 134 432



Elevernes forsømmelser 1 954

Forsømte dage i alt Forsømte dage pr. elev
syg
dom

anden 
lovlig 
grund

uden 
lovlig 
grund

i alt syg
dom

anden 
lovlig 
grund

uden 
lovlig 
grund

i alt

Byskolen 
borgerskolen .......  
eksamensskolen ....

Havneskolen................

1223
531
999

82
35

113

11
9

13

1316
575

1125

6,34
5,31
7,23

0,43
0,35
0,82

0,06
0,09
0,09

6,83
5,75
8,14

Skoledagenes antal: 240

Mellemskole- og realeksamen 1954.
Til realeksamen indstilledes 10 elever (5 dr. og 10 pi.), der be

stod med lig. resultater: 14,46, 14,45, 14,45, 13,98, 13,92, 13,67, 
13.59, 13,49, 13,36, 13,16.

Til mellemskoleeksamen indstilledes 19 elever (6 dr. og 13 pi.), 
hvoraf 1 elev fik ug-:-, 6 mgX, 7 mg, 3 mg-P, 1 gX, 1 g.
Særundervisning.

I byskolen er denne undervisning givet til 5 dr. og 3 pi. i 5 
ugentlige limer.

Havneskolen: læsehold 3 dr. og 5 pi. i 4 ugl. timer. Regne- 
hold 3 dr. og 2 pi. i 4 ugl. timer.
Idrætsmærker.

Der er uddelt i alt 74 mærlær.
bron. sølv guld sølv m. emal. guld m.emal. i alt

Byskolen 
borgerskolen...... 
eksamensskolen ...

Havneskolen.............

dr. pi- dr. Pi- dr. l>i- dr. Pi- dr. Pi-
4

55
15

1
7
6

2
5

1
7
1

7
3

2
4 8 6 6 1 3

Skolebiblioteker (A. Michelsen — Gr. Mathiassen). 
byskolen havneskolen

Antal bind pr. i/2 1954.............. 2371 576
afgang i årets løb...................... 37______ 8 _
rest............................................... 2334 568
tilgang i årets løb...................... 43 42
bogbestand pr. al/i 1955............. 2377__________610
antal låneberettigede elever. .. . 212 57
antal lånere................................. 195 5a
udlån af skønlitteratur............. 645 406
udlån af faglitteratur................ 3875 107
udlån i alt................................... 4520__________513

På grund af ombygning har Havneskolens udlån været standset til 19. nov. 1954

Skolesparekasser (frk. Vøls — Johs. Nielsen) 
byskolen havneskolen

Antal sparere............................. 110 96
mærkesalg kr............................... 2155 2080
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Feriebilletter.
Byskolen udleverede 160 billetter, hvoraf 25 ikke benyttedes.
Havneskolen » 64 » » 6 » »

Legater og præmier.
Byskolen. Det af Lollands Spare- og Laanebanks Fond skæn

kede beløb til flittige og dygtige elever i afgangsklasserne tildel
tes ved afslutningen 1954 Gerda Jacobsen og Lis Christensen 
i realklassen, Grethe Haagensen i 7. og Alice Haagensen i 8. kl.

Foreningen »Norden«s boggave: Elisabeth Holtegaard IV.
Rødby købstadkommunes flidspræmier: Erik Bang Christen

sen, IV, Poul Chr. Koppelgaard, III, Birthe Adamsen, II, Bente 
Wrede, 1, Inge Frederiksen, 6., Ole Henningsen, 5., Ingeborg 
Andersen, 4., Leif Mikkelsen, 3., Lis Carlsson, 2., Ole Matzen, 1.

Sparepræmier: Kirsten Pedersen, 7. og Leif Petersen, 6.
Lærer Kjærsgaards legat, der uddeles 2 gange om året, blev 

i 1954 givet til Tommy Henningsen, realkl., og Vagn Hansen, 
IV ml.

Lærerinde fru Marie Knudsens mindelegat blev på fru Knud
sens fødselsdag d. 17. dec. uddelt i 4 portioner å 15 kr. og 8 
portioner å 10 kr. til elever, der havde vist flid og god opførsel.

Havneskolen. Lærer Kjærsgaards legat : Kjeld Pico Larsen, 5., 
og Annie Eriksen, 5.

Lollands Spare- og Laanebanks Fond: Inger Lise Olsen, 7. 
(25 kr.)

Rødby købstadkommunes flidspræmier: Per Nielsen, 7., Bodil 
Frederiksen, 6., Kurt Andersen, 5., Jytte Christiansen, 4., Kurt 
Eriksen, 3., Per Knudsen, 2., og Bente Rasmussen, 1. (boggaver).

Film.
Skolerne har overenskomst med Teknisk skole, så de kan be

nytte Teknisk skoles filmsapparat, der både kan bruges til tale- 
og stumfilm.

Skolelægen.
byskolen havneskolen

Undersøgte elever............... 298 136
henvisninger til læge.......... 46 44
sygelighed: 
platfod, dårlig holdning.... 71 34
øjensygdom........................... 32 7
talevanskelighed................... 1
hjertelidelse........................... 1 1
usikker farvesans................. 1
overvægtig 15%................... 14 7
undervægtig 15%................. 2 1

Palle Dinesen.
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Skoletandlægen.
byskolen

plomberinger 

rodbehandlinger 

tand ud træk ni nger 
lokalbedøvelser . .

( fortænder.............. 96
blivende tænder [ kindtænder ......... 554
mælketænder........................................ 204
blivende tænder.................................... 3
mælketænder........................................ 24
blivende tænder.................................... 4
mælketænder........................................ 94
.................................................................. 131

behandling af tandkødsbetændelse...................................... 2
smertestillende behandling........................................................ 14
separering af tænder, foreløbige plomber............................. 48 

havneskolen
22

244
253

4
18

2
93
84
0
8

21
I alt er 441 elever undersøgt. Vedrørende tandudtrækning af blivende

tænder skal det bemærkes, at de alle er sket som led i en tandregulering.
Børge Levisen.

Skolebyggeriet.
De ombyggede og udvidede skoler blev indviet ved en højti

delighed på skolerne mandag d. 25. oktober, kl. 10,30 i havne
skolen og 12,30 i byskolen. Byggeudvalgets og skolekommissio
nens formand, landsretssagfører H. O. Nielsen, afleverede sko
lerne til byrådet ved borgmester A. Michelsen, der afleverede 
dem til skoleinspektørerne. Ved indvielsen talte også inspektør 
hos statskonsulenten N. Horsfeldt-Poulsen. Kl. 14 var der fro
kost på hotel »Rødby« for de indbudte.

Byskolen havde før 9 almindelige klasseværelser, der også 
brugtes som særlokaler, desuden i de senere år et par stuer i 
den gamle overlærer- og kordegnebolig, men der var en stadig 
skiften lokaler. Nu har hver klasse sit klasseværelse, idet der

Byskolen.
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Havneskolen.

er 12 klasseværelser til 13 klasser (1. og 2. kl. deler klassevæ
relse). Af særlokaler er der lokaler til sløjd, køkkenskole, hånd
gerning, naturhistorie, fysik, tegning og bibliotek. Ungdomsloka
let bruges som almindeligt klasseværelse, og naturhistorielokalet 
benyttes også til sang. Desuden har vi fået ny gymnastiksal m. 
redskabsrum og scene, 2 omklædningsrum og bad. I forbindelse 
med det ene omklædningsrum er der et lægeværelse. Vi har i 
hovedbygningen en smuk forhal, hvor vi samles til morgensang. 
I forbindelse med forhallen er lærerværelset', inspektørens kon-

Byskolen.
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Fysiklokalet i byskolen
tor og et værelse til skolemateriel. Legepladsen med læskur og 
cykelstald er blevet betydelig udvidet.

Havneskolen, der tidligere havde fem almindelige klassevæ
relser, har fået en tilbygning, der rummer gymnastiksal med 
redskabsrum, omklædningsværelse og baderum, lægeværelse, 
bibliotek og ungdomslokale. Desuden er der indrettet et lærer
værelse og et lille kontor, og skolegården er blevet forsynet med 
et læskur.

Lærerpersonalet pr, 31. december 1954.

født dim. ansat 
her

fast ansat 
her

nuv.
stilling

tjeneste
alder |sk

ol
e|

skoleinspektører

L. Jørgensen . . . 1896 1917 7s 39 7s 39 78 39 78 39 B
L. C. Laursen . . 1909 1930 7a 47 7a 47 7b 52 7b 52 H
overlærere

frk. G. Schroll. . 1890 1913 7? 15 7i 15 74 46 74 43 H
A. M. Olesen . . . 1891 1922 7» 26 74 26 74 46 74 43 B
A. Michelsen . . . 1893 1914 75 19 7.5 19 73 49 7a 46 B
frk. E. Vøls .... 
lærere og lærerinder

1891 1912 7u 22 7u 22 710 53 710 50 B

J. Høj bøge........ 
frk. G. Paarup

1902 1926 l7i 27 74 33 71 33 74 30 B

Hansen.......... 1904 1930 71 53 74 53 74 53 7b 37 B
Gr. Mathiassen . 1907 1936 7i 38 710 44 710 44 7i 40 H
A. T. Andersen . 1909 1935 78 53 78 53 7b 53 711 46 B
Johs. Nielsen . . . 1926 1951 74 53 7a 54 7a 54 7a 54 H
fru B. L. Nielsen 1929 1953 74 53 H
timelærere

J. Galster.......... 1915 1941 7s 53 B
IL Hjort .......... 1911 78 53 B
8



1 ledigt lærerembede (seminarieelev Aage Madsen)
1 ledigt lærerembede (fru M. Truelsen)
1 ledigt lærerindeembede ( fru M. Møss)
1 ledigt lærerindeembede (frk. Winberg og fru L. Jabobsen)
1 ledigt lærerembede besørges ved overtimer
1 ledigt lærerembede (frk. Oksbjerg)

B 
B 
B 
B
B 
H

Byskolen. Fra l/s 54 blev lærer H. P. Inselmann kaldet til læ
rer i Fredericia. 7? blev lærer H. Hjort ansat som timelærer. 
Vikarer i årets løb: Seminarieelev Erik Petersen, busholdnings
lærerinde fru L. Jacobsen, stud, polyt. Jørgen Carlsen, student 
Jens Pedersen, lærer S. Lykke Nielsen, seminarieelev Poul Dan- 
now, fru M. Truelsen, seminarieelev Aage Madsen og fru A. M. 
Bjerregaard.

Havneskolen. Et nyoprettet embede har været passet af vika
rerne seminarieelev Johs. Jensen og frk. K. M. Oksbjerg, og se
minarieelev frk. Jytte Kranker vikarierede under fru Nielsens 
sygeorlov i oktober og november.

I sommerferien deltog hr. Nielsen i statens tegnelærerkursus II.

Fra skolernes dagbøger.
Byskolen. 3L/a Afslutning i hotel »Rødby«s sal.
22/4 Alle klasseværelser i hovedbygningen med undtagelse af 

køkkenskolen tages i brug.
t0/6 Udilugt for eleverne fra 3. kl. og opefter til Reventlowparken
3/9 Stiftsskolemøde i Nakskov. Talere: redaktør Bahne Jensen 

og fhv. undervisningsminister Jørgen Jørgensen.
Ll/0 Amtsidrætsstævne i Rødby; ca. 1600 deltagere. I fri idræt 

fik Rødby drengene 1 andenplads, 2 trediepladser og 1 fjerde
plads. Pigerne fik 3 førstepladser, 5 andenpladser og 2 tredie
pladser.

3% 54 elever fra realklassen, IV, III, 8. og 7. klasserne så 
landsskolescenens forestilling i Maribo, »High Tor«.

8/10 Undervisningsinspektørens medhjælper, inspektør Im. Jep
pesen, inspicerede dansk, historie og skrivning i mellem- og 
realskolen.

ll/to °g 12/io Forældredage. De små klasser havde ca. 25 be
søgende.

12/10 Den årlige fodbold- og håndboldturnering mellem Nysted 
og Rødby. Nysted vandt begge kampe. Fodbold 2—1, håndbold 
for piger 4—1, og erobrede dermed pokalerne for det følgende år.

25/10 Indvielse af skolen. Eleverne fra 5. kl. og opefter over
værede indvielsen. Dagen efter fik alle skolens elever en ispind.

27/10 Nationalmuseet viste filmen »Fra jordhytte til glashus«, 
foruden andre kulturhistoriske film; desuden nogle dragter fra 
muhamedanske lande. Dragterne fremførtes af nogle af skolens 
store elever. Alle eleverne var samlede i hotel »Rødby«s sal.

25/u °g 26/n Skolefest på hotel »Rødby«. Der blev opført »Rek

9



tors svedetime«. Under skolefesten uddeltes idrætsmærkerne, 29 
til drengene og 26 til pigerne. De små havde sanglege ved fru 
Moss og fru Bjerregaard.

22/12 Juleafslutning i gymnastiksalen.
24/t Besøg af norsk rejselektor, lærer Arne Raaness, Skotselv. 

Han fortalte de større børn om »Røros — et gammelt gru ve
samfund« og viste en film fra Kongsberg.

Havneskolen. 1/,! Eleverne fra 6. og 7. ser i Maribo Landssko
lescenen opføre John Patrick: »Seks kammerater«.

23/3 Flaget må sættes på halv og skolen lukke kl. 930, fordi 
skolens unge vikar, seminarieelev Anders Rude Poulsen, Helle
sted pr. Hårlev, er fundet død i sin seng efter kun to dages in
fluenza. Ind under aften må lærerkollegiet, eleverne og mange 
af skoledistriktets beboere sige ham et sidste farvel ved at følge 
hans båre ud af havnebyen.

Hr. Rude blev kun 20 år gammel. Han var nr. 1 i sin klasse 
på .Jonstrup seminarium, og hans arbejde ved Havneskolen 
var af en sådan art, at man turde knytte de største forhåbnin
ger til hans fremtidige lærergerning.

l/4 Det nye skoleår begynder med 140 elever.
w/6 1. og 2. klasse på skovtur til Borgø sammen med ca. 30 

forældre.
10/ß—21/g 6- °g 7- På 

lejrskole i Roskilde un
der ledelse af hr. og fru 
Nielsen. Herom fortæl
ler hr. Nielsen : »Van
drerhjemmet »Hørgår
den«, der ligger ca. 3 
km fra Roskilde, var 
udgangspunkt for de 
mange ekskursioner. 
Vejret var strålende, 
dog næsten for varmt 
til de lange spadsereture. 
Naturligvis gjaldt turen 
først Roskilde domkir

ke, som med sin storhed og skønhed imponerede os alle. Her
fra fortsatte vi gennem Absalonsbuen til Set. Laurentii kirkeruin. 
Endvidere beså vi jernbanestationens sikkerhedstjeneste, brand
stationen, det offentlige slagtehus og laboratoriet, der er knyttet 
dertil. Vi besøgte en bondegård og overværede en lynbrand, og 
om søndagen var vi til højmesse i domkirken og derefter på 
tur i rutebil til det gamle Lejre og til Ledreborg, hvor vi var 
inde i den dejlige slotspark. Turene vekslede med nogle timers 
skolearbejde daglig. Begivenheder med tilknytning til det sete 
gav stof til tegning, diktat, genfortælling o. s. v., og en dagbog 
blev udarbejdet«.
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17/8 3.—7. på udflugt til Vordingborg, hvor Gåsetårnet besti
ges, borgruinerne beses, og dyreparken beundres. Sportskampe 
med Marienberg skole: langbold 29—29, fodbold 1—1. Leg i 
Kirkeskoven.

n/ø Amtsskoleidrætsstævne i Rødby. Vore piger blev slået ud 
af Tillitze, der vandt langboldturneringen. Drengene tabte til 
Skelstrup-H unseby.

30/g Elever fra 6. og 7. er i Maribo, hvor de overværer Lands- 
skolescenens opførelse af Maxwell Andersons »High Tor«.

ll/to—l2/io Foræld redage, besøgt af ca. 35 forældre.
25/10 Indvielse af den ombyggede Havneskole. Alle skolens ele

ver var til stede og belønnedes med is i læskuret. Enkelte for- 
ældre deltog i højtideligheden, men skolen havde gerne — ved 
denne som andre lejligheder — set dem alle.

27/ln Nationalmuseet viser i gymnastiksalen filmen »Fra jord
hytte til glashus« og muhamedanske dragter, båret af elever, 
dels herfra, dels fra Byskolen.

4/12 Skolefest på Jernbanehotellet. 7. kl. opfører Else Beskows 
»Troldens julegilde«. Instruktion og dekorationer: hr. Nielsen. 
I pausen sanglege ved hr. Mathiassen. En festaften, hvor alt klap
pede, og dog var den nær blevet noget helt andet, idet der un
der generalprøven gik ild i nissens skæg.

22/t2 Året afsluttes med juletræ i gymnastiksalen.

Almindelige regler.
Elever kan kun udskrives af skolen d. 1. april, når de fylder 

14 år inden 1. juli samme år. Der er kun udskrivning 1 gang 
om året.

Der er skoleforbund mellem Rødby og Ringsebølle kommuner, 
så skolesøgende børn fra Ringsebølle kommune kan søge Rød
by byskole mod, at Ringsebølle kommune pr. barn betaler det 
beløb, som det koster Rødby at have et barn gående i skolen.

Skolepenge. I eksamensskolen betaler forældrene ikke skolepenge. 
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. 
jan. 1955 skal opholdskommunen afholde udgifterne for barnet 
i eksamensskolen med et beløb, der svarer til den gennemsnit
lige nettoudgift pr. elev ved kommunens samlede skolevæsen, 
bortset fra udgiften til forrentning og afskrivning af skolens faste 
ejendomme.

For udenbysboende elever i borgerskolerne skal forældrene sta
dig betale skolepenge, f. t. 20 kr. pr. måned.

Kun barnets sygdom, smitsom sygdom i hjemmet, ufremkomme
lige veje og forud given tilladelse betragtes som »lovlig« grund. 
Forsømmelse uden lovlig grund kan medføre, at de for barnets 
undervisning ansvarlige indkaldes for skolekommissionen og til
deles enten en advarsel eller bøde på 1—3 kr. pr. dag. Møder 
forældre eller værge ikke, skal de efter loven idømmes bøde.
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Havneskolen.
Årsprøver og afslutning 11)55.

Skriftlig årsprøve 9. og 10. marts.

Mundtlig årsprøve:

Onsdag den 23. marts
Kl. 8 7. dansk (N)

6. tegning (M)
5. dansk (insp.)

Kl. 10 7. religion (S)
4. regning (O)
3. regning (M)

Torsdag den 24. marts.
Kl. 8 6. dansk (O)

5. regning (insp.)
4. dansk (S)

KL 10 6. historie (S)
3. dansk (O)

Kl. 12 1. dansk (L N)

Fredag den 25. marts.
Kl. 8 7. engelsk (insp.)

6. naturhistorie (M)
5. geografi (O)

Kl. 10 5. fysik (M)
3. historie (L N)
2. regning (N)

Kl. 12 1. regning (N)

Lørdag den 26. marts.
Kl. 8 7. regning (insp.)

4. geografi (N)
2. dansk (M)

Kl. 10 3-4 dr. gymnastik (M)
5-6-7 pi. gymnastik (LN)

Håndarbejde fremlagt i nr. 4
Småsløjd fremlagt i nr. 1

Tirsdag den 29. marts: kl. 9

Onsdag den 30. marts: kl. 10

lærerrådsmøde.

afslutning.

Det nye skoleår begynder torsdag den 31. marts.
3.—7. klasse møder kl. 8. 2. klasse møder kl. 9. 
Den nye 1. klasse møder fredag den 1. april kl. 11.

Forældre, værger og andre, der har interesse for skolen og 
dens arbejde, indbydes til at overvære de mundtlige årsprøver 
og afslutningen. Mundtlig årsprøve er ingen eksamen, men er 
at betragte som en art forældredage.

Kommunens udgifter til det samlede skolevæsen
var i regnskabsåret 1953—54 — efter at tilskuddet fra den fæl
leskommunale udligningsfond er trukket fra — 183.445,70 kr. 
(1952—53: 133.269,47 kr.). Nettoudgiften pr. barn bliver 430,63 
kr. (1952—53: 320,36 kr.)
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Betales bøden ikke, vil faderen eller værgen være at indsætte 
til afsoning.

Eleverne skal møde på skolen i rette tid, dog tidligst 10 minutter 
før skoletid. Udlånsdagen undtaget.

Børnenes bøger, buer, overtøj, gymnastikdragt, gymnastiksko 
m. m. skal være mærket med tydeligt navn.

Bøger og materiel, der udlånes af skolen til eleverne, skal 
behandles med omhu. Ødelagte eller bortkomne bøger skal er
stattes af eleverne.

Enhver forsætlig beskadigelse af skolens ejendele eller byg
ninger skal erstattes efter skolens skøn.

Er en elev syg, må det snarest meddeles skolen. For ude
blivelse i længere tid p. g. a. sygdom kan forlanges lægeattest.

Ønskes en elev af gyldige grunde fritaget for skolegang, må 
tilladelse forud indhentes hos faglærerne, hvis det kun gælder 
enkelte timer; gælder fritagelsen en hel dag eller derudover, må 
tilladelsen indhentes hos skoleinspektøren. Men det henstilles, 
at alle unødvendige forsømmelser undgås, da ikke blot det en
kelte barn, men også hele klassens arbejde lider derved.

Ønskes det, at et barn p. g. a. sygdom skal holde sig inde i 
frikvartererne, må det medbringe en seddel herom fra hjemmet. 
I almindelighed er det bedst for børnene, at de mellem skole
timerne kommer ud i det fri.

Penge må ikke opbevares i overtøj eller tasker, men overgi
ves en af lærerne til opbevaring. Skolen kan ikke påtage sig 
ansvar for glemte ting og for penge, der bliver borte på skolen.

Ferier og fridage 1955.

Fastelavnsmandag
kongen 
d ron nil 
påskefe 
bededa; 
Kr. hin 
pinsefei 
somme 
amtsidi 
efteraa 
måned:
julefer i



Oversigt over aftenskole- og ungdomsarbejdet vinteren 1954-55

institution fag antal
hold elever

Rødby aftenskole.................. syning 3 45

Husholdningsforeningen for
Rødby og Omegn................

køkkenskole 
håndarbejde 
håndarbejde (b)

3
2
1

. 42
28
22

Unge landmænd for Rødby 
og omegn............................... landbrug 1 15

drenge 2 30
Gymnastikforeningen for
Rødby og omegn.................

piget- 
unge piger 
motionsh. (da.)

2
1
1

38
20
18

motionsh. (m.) 1 22

syning 2 24
Rødby Havn aftenskole .... navigation 

tysk
1
1

12
15

aftenhøjskole 1 24

drenge 2 44
Rødbv Havn Piger 2 49
gymnastikforening............... unge piger 

motionsh. (da.)
1
1

19
18

motionsh. (hr.) 1 10

Rødby aftenskole, Husholdningsforeningen, Unge landmænd 
og Gymnastikforeningen har lokaler i byskolen. Gymnastiksalen 
er desuden udlånt til badmintonklubben, bordtennisklubben 
(balkonen) og boldklubben.

RØDSY AVIS BOSTRYKKERI


