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Rødby kommunale skolevæsen

1953—54

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

Statens pædagogiske Studiesamling
København



Rødby byråds skolekommission.
Landsretssagfører H. O Nielsen, Østergade 21, formand 
lærer IL Lansen, Lindsgade 28, Rødby Havn 
skotøjshandler K. Westergaard, Grønvej 13 
toldassistent II. Jensen, Havnevej 87, Rødby Havn 
bankkasserer Boge Jørgensen, Aarbyesvej 33 
fru Edith Petersen, Syltholmsgade 23, Rødby Havn 
gdr. Th. Jørgensen, Lundegarde.

Lærerrådenes formænd.
Fælleslærerrådet: overlærer, frk. E. Vøls 
byskolen: overlærer A. Michelsen 
havneskolen: laner Grundlev Mathiassen.

Skolevæsenets hygiejniske foranstaltninger.
Skolelæge: læge P. Dinesen, Ringsebøllevej 
sygeplejerske: fru Kolding Jensen, Havnevej 64, Rødby Havn 
skoletandlæge: tandlæge Børge Levisen. Østergade 41.

Skoleledere.
Byskolen : skoleinspektør L. Jørgensen. 

trælles bedst hver skoledag kl. 12—13, 
telf. Rødby 1230.

Havneskolen : skoleinspektør L. C. Laursen, 
bopæl: Havnevej 39, 
teil’. Rodby 5068.



Byskolen.
Mundtlige årsprøver 1954.
Onsdag den 24. marts.
Kl. 8 III engelsk (in)

II regn. & mat. (G)
I regn. (A)
8 dansk (I)
7 regning (0)
6 religion (P)
3 dansk (H)

Kl. 11 III historie (I)
I fysik (II)
7 naturhist. (0)
6 regning (vik)
5 dansk (A)
4 dansk (P)

Torsdag den 25. marts.
Kl. 8 III tysk (G)

II religion (0)
I dansk (H)
8 engelsk (in)
7 dansk (V)
6 dansk (1)
3 regning (A)

Kl. 11 II engelsk (A)
6 engelsk (Ht)
5 geografi (I)
2 dansk (G), regn.(MH)
1 dansk (P), regn. (P)

Fredag den 26. marts.
Kl. 8 111 dansk (V)

II naturhist. (0)
8 samf./suhl. (in)
7 engelsk (Ht)
5 regning (G)
4 regning (I)

Kl. 11 III fysik (H)
II historie (G)
I naturhist. (0)
8 regning (I)

Lørdag den 27. marts.
Kl. 8 III regn. & mat. (M) 

II dansk (H)
1 historie (A)

Tirsdag den 30. marts.
Kl. 9 lærerrådsmøde

Onsdag den 31. marts.
Kl. 14 afslutning på hotel 

»Rødby«. Eleverne ta
ger deres sangbog med.

På afslutningsdagen er skrift
lige årsprøvearbejder, håndger
ning og tegninger fremlagt på 
skolen.

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 afholdes 8., 9., 10. 
og 12. marts.

Optagelsesprøven til mellemskolen afholdes d. 22. og 23. mar(s, 
begge dage kl. 8. Indmeldelse inden 15. marts.

Skolegangen i det nye skoleår begynder torsdag d. 1. april. Kl. 8 
møder mellemskolen og realklassen. Den nye 1. kl. møder kl. 
9. Resten af borgerskoleklasserne møder 9,30.



Realeksamen (10 elever) 1954.

Tid Eag Eksaminator Censor

Lørdag den 27. febr. kl. 10
Onsdag den 3. marts kl. 8
Fredag den 5. marts kl. 8
Tirsdag den 9. marts kl. 9
Fredag den 12. marts kl. 10
Mandag den 15. marts kl. 10
Torsdag den 18. marts kl. 8
Lørdag den 20. marts kl. 8
Tirsdag den 23. marts kl. 8

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

hr. Andersen 
skoleinspektøren 
hr. Andersen 
frk. Vøls 
hr. Højbøge 
hr. Høj bøge 
hr. Michelsen 
hr. Andersen 
hr. Olesen

realskolel. cand. mag. P. Møller, Maribo 
overlærer A. Madsen, Fredericia 
overlærer C. G. Hansen, København 
overlærer Grønbech Jørgensen, Nysted 
realskolelærer E. Madsen, Nakskov 
overlærer H. Lyngbye, Nykøbing F. 
overlærer E. Brandt, København 
skoleinsp. L. C. Laursen, Rødby Havn 
kommunelærer E. Mogensen, Nysted

Mellemskoleeksamen (1 9 elever 1954

Tid Eag Eksaminator Censor

Fredag den 5. marts kl. 8
Tirsdag den 9. marts kl. 10
Fredag den 12. marts kl. 10
Mandag den 15. marts kl. 14
Torsdag den 18. marts kl. 10
Lørdag den 20. marts kl. 8

regn. & mat. 
engelsk 
historie 
geografi 
tysk 
naturhistorie

hr. Olesen 
skoleinspektøren 
skoleinspektøren 
hr. I nsel mann 
hr. Andersen 
hr. Olesen

skoleinspektør Aage Andersen, Nysted 
realskoleli. fru Dons Biædel, Nakskov 
skoleinspektør M. Larsen, Holeby 
overlærer H. Lyngbye, Nykøbing F. 
kommunelærer K. Kristensen, Rørbæk 
overlærer P. I. Rørth, Bogense

Skriftlig dansk til realeksamen censureres af lektor Kaj Larsen, lianders, og skoleinspektør .1. A. Mathorne, Hor
sens. — Skriftlig engelsk af inspektør A. Simonsen og lektor H. Nedergaard, København. Skriftlig regning og ma
tematik af forstander W. Stenberdt, Hillerød, og lektor C. C. Andersen, Charlottenlund.

Til mellemskoleeksamen censureres skriftlig dansk af kommunelærer .1. Andreasen, Hellerup. — Skriftlig regning og 
matematik af viceskoleinspektør Sv. Aa. Werborg, Esbjerg. — Tegning af kommunelærer E. Mogensen, Nysted. — 
Håndgerning og skrivning af overlærer frk. G. Schroll, Rødby Havn (15. marts 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 1953.

hjemsted borgersk. eksamenssk. i alt i alt 
eleverdr. Pi- dr. Pi- dr. Pi-

Byskolen:
fra Rødby........................... 66 67 14 22 80 89 169
» Rødbv Havn................ 1 1 14 17 15 18 33
» Ringsebølle.................. 14 13 3 2 17 15 32
» Nebbelunde-Sædinge . . 10 7 1 8 11 15 26
» Tirsted-Sk.-Vejleby .... 3 6 2 1 5 7 12
» Tågerup-Thorslunde .. 2 0 2 3 4 3 7
» Errindlev-Olstrup....... 0 4 5 0 5 4 9

Byskolen i all....................... 96 98 41 53 137 151 288
Havneskolen........................... 63 65 63 65 128

i alt. , . 159 163 41 53 200 216 416

Til- og afgang

samt optagelse i 1. em. 1953.

Byskolen
Havneskolenborgersk. eksamenssk.

dr. 1 pi. i alt dr. Pi- i alt dr. Pi- i alt
Elevtal pr. 1. januar.....................  
tilgang

80 93 173 41 52 93 55 59 114

fra hjemmet pr. 1. april..............
ved optagelsesprøve til 1 em ...

20 8 28
8 17 25

17 18 35

fra andre skoler i øvrigt............. 11 16 27 1 1 7 5 12
afgang i alt undervist 111 117 228 50 69 119 79 82 161
døde ................................................. 1 1
ophør på grund af alder............. . 6 5 11 9 11 20 2 7 9
til I em............................................ 3 9 12 5 7 12
til Ill fm (8. kl.)........................... 1 1 2
til andre skoler i øvrigt.............. 6 5 11 0 5 5 7 2 9

i alt afgang 15 19 34 9 16 25 16 17 33
elevtal pr. 31. december.............. 96 98 194 41 53 94 63 65 128

Oversigt over elevantallet 1944 — 53.

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

1944 146 82 228
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



Elevernes forsømmelser 1 953.

forsømte dage i alt forsømte dage pr. elev

syg
dom

anden 
lovlig 
grund

uden 
lovlig 
grund

syg
dom

an den 
lovlig 
grund

uden 
lovlig 
grund

i alt

Byskolen 
borgerskolen.... 1248 178 15 1441 6,43 0,92 0,08 7,43
eksamensskolen . . 477 115 39 631 5,07 1,22 0,41 6,70

Havneskolen........... 688 188 33 909 5,52 1,51 0,27 7,30
Skoledagenes antal: 240

Mellemskole- og realeksamen februar—marts 1953.
Til realeksamen indstilledes 13 elever (8 dr. og 5 pi.), der be

stod med lig. resultater: 14,29, 14,26, 13,98, 13,96, 13,47, 13,36, 
13,29, 13,25, 13,04, 12,90, 12,79, 12,44, 11,83.

Mellemskoleeksamen blev bestået af 17 elever (6 dr. og 11 pi.), 
hvoraf 1 elev Hk ug-4-, 3 mgX, 7 mg, 5 mg-:-, 1 gX.

Særundervisning.
I byskolen er denne undervisning givet til 9 dr. og 2 pi. i 5 

ugentlige timer.
I havneskolen til 3 dr. og 3 pi. i 4 ugentlige timer.

Idrætsmærker.
Der er uddelt i alt 70 mærker — et langt større antal end 

tidligere, fordi pigerne nu endelig også er kommet med.
bron. sølv guld sølv m.emal. guld m.emal. i alt

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

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

dr. Pi- dr. pi. dr. Pi- dr. Pi- dr. Pi-
5

48
17

0
0
5

5
7
7

4
0

12
0

7
1

7
3

1
0

0
1

5 5

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

Antal bind pr. ha 1953.............. 2389 530
afgang i årets løb...................... 37 4
rest............................................... 2352 526
tilgang i årets løb...................... 19 50
bogbestand pr. 31/i 1954. 2371 576
antal låneberettigede elever.... 201 60
antal lånere................................. 185 56
udlån af skønlitteratur............. 4117 410
udlån af faglitteratur................ 514 62
udlån i alt................................... 4631 472

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

antal sparere............................... 92 92
mærkesalg kr............................... 3020 2270

4



Feriebilletter.
Byskolen udleverede 125 billetter, hvoraf 19 ikke benyttedes.
Havneskolen » 74 » » 8 » »

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 1953 Finn Holm Petersen og Ruth Larsen 
i realklassen, Alex Jensen og Alice Haagensen i 7. kl. i form af 
boggaver.

Foreningen »Norden«s boggave tildeltes Gerda Jacobsen, IVml.
Rødby købstadkommunes ilidspræmier blev givet til Inga Jør

gensen og Henning Jørgensen, IV, Poul Nielsen, III, Vera Han
sen, 11, Grethe Lindstrøm, I, Johnny Hansen, 6., Anne-Lise Pers
son, 5., Birgit Johansen, 4., Bente Agerslet, 3., Lars Markersen, 
2., Benthe Carlsen, 1.

Lærer Kjærsgaards legat, der uddeles 2 gange om året, blev 
i 1953 givet til Gerda Jacobsen, IV, og Birthe Nielsen, realkl.

Lærerinde fru Marie Knudsens mindelegat blev på fru Knud- 
•sens fødselsdag uddelt i 6 portioner a 15 kr. og 6 portioner a 
10 kr. til elever, der har udvist Ilid og god opførsel.

Havneskolen. Lærer Kjærsgaards legat: Kirsten Munk, 7., og 
Jan Beese, 5.

Lollands Spare- og Laanehanks Fond : Birthe Riis Hansen, 7. 
(25 kr.)

Rødby købstadkommunes flidspræmier: Kirsten Pedersen, 7., 
Annie Larsen, 7., Inger Petersen, 6., Nina Eistrup Jensen, 5., 
Niels Peter Olsen, 4., Finn Holm, 3., Bodil Lagerbon, 2., og 
Karin Andersen, 1. (boggaver).

P. Dinesen.

Skolelægen.
byskolen havneskolen

undersøgte elever.............. 292 128
henvisninger til læge........ 29 8

sygelighed:
hudlidelser......................... 2 1
platfod, dårlig holdning . . 61 36
øjensygdom......................... 8 6
øresygdom........................... 1 1
overvægtigt 5 % ................ 21 3
undervægtigt 5 %.............. 19 7
farveblinde......................... 2
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Skoletandlægen.

plomberinger 

rodbehandlinger 

tandudtrækninger 
lokalbedøvelser.. .

bysko len
f fortænder........ 105

blivende tænder [ kindtænder ... 526
mælketænder.................................... 243
blivende tænder............................... 9
mælketænder.................................... 18
blivende tænder............................... 3
mælketænder.................................... 71
............................................................ 121

havneskolen
38

267
219

3
15
5

105
72
0
8

26

behandling af tandkødsbetændelse................................... 5
smertestillende behandling............................................... 19
separering af tænder, foreløbige plomber...................... 65

Vedrørende tandudtrækning af blivende tænder skal det bemærkes, at i 
henholdsvis 2 og 4 tilfælde er tandudtrækning sket som led i en tandregu
lering.

Børge Levisen.

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

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

Skolebyggeriet.
Byskolen. Byggeriet er nu så vidt fremskredet, at vi fra 1. fe

bruar har kunnet tage 12 klasselokaler i brug. Vi har derfor 
kunnet samle al undervisningen i den nye skolebygning og 
undgår derved den stadige vandren mellem skolen og Teknisk 
skole. Husgerningsundervisningen foregår dog foreløbig i Hus
holdningsforeningens lokale. Den nye skole er langt fra færdig; 
men vi glæder os over fremtkridtene, der sker, ikke mindst, 
fordi vi nu kan se, at det bliver en smuk og godt indrettet 
skole at arbejde i.

Havneskoien. Byggeriet er omtrent tilendebragt, gymnastiksal 
og tilstødende rum taget i brug, mens 1. sals nye lokaler endnu 
mangler inventar, og et lærerværelse ikke er indrettet.

Ny skole- og undervisningsplan.
Den 8. juni 1953 stadfæstede undervisningsministeriet ny sko

le- og undervisningsplan for skolevæsenet, planer, der bl. a. ind
fører Hl fm (8. kl.), sløjd for drenge, småsløjd for de yngste 
klasser og en bedre timefordeling. I forventning om godkendel
sen var dog skolerne gået over til de nye planer allerede fra 
1. april, for så vidt lokaleforholdene tillod det. Med disse pla
ner og skolebyggeriet fuldført opfyldes endelig skoleloven af 
1937 for Rødbys vedkommende.
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Lærerpersonalet pr. 31. december 1953.

født dim.
ansat 
her

fast ansat 
her

nuv. 
stilling

tjeneste
alder |sk

ol
e|

skoleinspektører

L. Jørgensen . . . 1896 1917 Vs 39 kV 39 Vs 39 Vs 39 B
L. C. Laursen . . 1909 1930 V. 47 Va 47 Vs 52 Vs 52 H
overlærere

frk. G. Schroll. . 1890 1913 V? 15 Vt 15 7i 46 Vi 43 H
A. M. Olesen . . . 1891 1922 Vi 26 V1 26 Vi 46 Vi 43 B
A. Michelsen . . . 1893 1914 Vs 19 V5 19 Vs 49 Vs 46 B
frk. E. Vøls .... 1891 1912 Vil 22 Vii 22 Vto 53 Vio 50 B
lærere og lærerinder

.1. Højbøge........ 1902 1926 15/i 27 Vi 33 Vi 33 71 30 B
frk. G. Paarup
Hansen........... 1904 1930 Vi 53 V1 53 V1 53 Vs 37 B

Gr. Mathiassen . 1907 1936 Vi 38 Vio 44 Vto 44 Vi 40 H
H. P. Inselmann 1900 1930 Vi 51 Vi 51 7i 51 Vi 41 B
A. T. Andersen . 1909 1935 Vs 53 Vs 53 Vs 53 V11 46 B
Johs. Nielsen . . . 1926 1951 Vi 53 aspirant H
fru B. L. Nielsen 1929 1953 V4 53 (ansættelsesforhok ikke H
timelærer endelig afgjort)
J. Galster.......... 1915 1941 Vs 53 Vs 53 B
1 ledigt lærerembede ( vikar H. Hjort) B
1 ledigt lærerembede (vikar H. Christensen) B
1 ledigt lærerindeembede (vikar: frk . M. Hansen) B
1 ledigt lærerindéembede (vikarer: frk. Win berg og fru

Wedege Petersen) B
1 ledigt timelærerembede (vikar: seminarieelev

Bent Nielsen) H

Byskolen. Fra 7s 53 blev hr. og fru Brinth ansat ved Lillerød 
skolevæsen. Hr. og fru Brinth har været ansat her ved skole
væsenet fra Vs 50. Vi har ved deres forflyttelse mistet et dygtigt 
og afholdt lærerpar.

Fra Vs 53 blev cand. mag. A. T. Andersen, cand. mag. Jon 
Galster og faglærer H. Hjort knyttet til skolevæsenet.

Vi har stadig ikke fået alle de ledige lærerembeder besat, så 
vi har i årets løb haft følgende vikarer: husholdningslærerinde 
fru Wedege Petersen, frk. Winberg-Johansen, hr. P. Bayer, frk. 
M. Hansen, stud, polyt. C. .1. Carlsen, ungdomsskolelærer B. 
Michelsen, seminarieelev Hans Christensen og stud, polyt. Elith 
Petersen.

Kursus: lærer H. Hjort har haft et 5 ugers kursus i sløjd og 
lærerinde G. Paarup Hansen et 2 måneders kursus i særunder
visning. Til at besørge en del af deres timer havde vi fru S. 
Løngreen og frk. I. Sørensen.
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Havneskolen. Pr. y4 1953 ansattes lærerparret hr. og fru Niel
sen i ledige stillinger, men da skolen samtidig gik over til ny 
skole- og undervisningsplan, tik den et embede mere end tidli
gere, og dette embede har maltet bestrides af skiftende vikarer: 
pastor emer. Chr. M. Christiansen, højskolelærer Folmer Bukh, 
stud, polyt. Elith Petersen, student frk. Birthe Møller, semina
rieelev Bent Nielsen og seminarieelev A. Rude Poulsen. Ende
lig har student Bent Andersen vikarieret under overlærer frk. 
Schrolls sygeorlov i december.

I sommerferien deltog hr. Nielsen i statens tegnelærerkursus, 
og fru Nielsen var pa kursus i svømning.

Fra skolernes dagbøger :
Byskolen. 13/3 Overlærer, borgmester A. Michelsen fyldte 60 år. 
3Ü3 Afslutning i hotel »Rødby«s sal.
11'4 Der blev boldt rejsegilde på 1. afdeling af skolebyggeriet. 
5/s Skolen sluttede kl. 12, og traditionen tro holdtes en lille 

højtidelighed ved mindesmærket for Danmarks befrielse.
22/3—29/3 Med skolekomediens stab 4- realklassen som turdel

tagere og hr. og fru Brinth som 
ledere startedes der fra Rødby d. 
22. efter skoletid og nåede efter 
mellemlanding i Tivoli Bornholm 
næste morgen. »Jarlsborg« (F. D. 
F.’s kredslejr øst for Rønne) blev 
taget i besiddelse med jubel — 
og slunkne maver; jubelen holdt 
længst — meddeler hr. Brinth.

Fra lejren blev der foretaget 
3 busture, der førte til: Almin
dingen (med Ekkodalen), Svane
ke, Randkleve, Rønne (Søholm 
keramikfabrik), Hasle, Johns ka
pel, Hammeren, Rø, Gudhjem og 
Nylars.

10/6 Udflugt til »Fredeskoven« v. Rudkøbing. Selv om vejret 
ikke var allerfinest, var hornene glade for turen; den var lidt 
ud over det sædvanlige.

12/6—19/6 Lejrskolen »Stoksbjerg« ved Haslev.
Hr. Brinth meddeler: Lejrskolen fik i år—i højere grad end 

tilfældet var i fjor — vejrgudernes velsignelse. Slår vi straks fast, 
at den sidste dag druknede i regn (ca. 60 mm), og at vi havde 
4 »røde hunde«, var resten lutter sol. Mange forældre glædede 
os med deres besøg, og børnene selv voksede med opgaven (f. 
eks. startede vi med sveden sovs og endte med en formelig luk
susmiddag). Turene og opgaverne var i det store og hele som 
sidste år: Gisselfeld, Hesede skov, Holmegaards glasværk, B. F. 
C.’s knallertfabrik, Vordingborg, Nysø, Stevns og Faxe kalkbrud.

8



7? Den nye skole- og undervisningsplan trådte i kraft.
12/8 Vi rykkede ind i den nye skolebygning med 5 klasser. 

Klasserne var dog ikke gjort helt færdige.
9/9 Skolen fik foræret 3 udstoppede lækatte fra Landmands

hotellet.
12/9 Amtsidrætsstævne i Maribo.
I år måtte pigerne klare de line resultater i fri idræt. Dren

gene havde kun fodbold (lærermangel). De tabte deres første 
kamp. Pigerne tog 3 førstepladser, 3 andenpladser og 1 tredie- 
plads i fri idræt. 1 langbold og håndbold blev de slået nd i de
res 2. kamp.

22/9 Nysted og Rødby spillede de arlige kampe i fodbold og 
håndbold i Nysted. Rødby drenge vandt fodbold 2—1. Nysted 
piger vandt håndbold 7—2. De udsatte pokaler skiftede ejer.

24/9 Undervisningsinspektørens medhjadper, inspektør Ä. Si
monsen, inspicerede fremmedsprogene i mellem- og realskolen.

6/u 63 elever fra 7., 8., Ill, IV og realklassen så i Maribo sko
lescenens »Genboerne« med Kjærnlff-Schmidt som løjtnant von 
Buddinge.

27/u og 28/n Skolefesten afholdtes dels i biografen og dels på 
hotel »Rødby«. I biografen så vi »De grønne vidders land«. Un
der festen uddeltes 53 idrætsmærker.

22/12 .Juleafslutning i kirken, hvor pastor Roed Jensen talte.
4/t Sløjdundervisningen begyndte.
1/2 Vi Hyttede resten af klasserne tilbage fra Teknisk skole 

til skolen, hvor vi nu bruger 12 klasseværelser. Resten af loka
lerne tages i brug efterhånden. Teknisk skole har været benyt
tet siden 24/u 52.

4/a Besøg af den svenske rejselektor, recitatricen fru Olga Ap- 
pelløf, Stockholm. Fruen læste for de store elever og gjorde 
det smukt og let forståeligt.

Havneskolen.
7/2 Rejsegilde på ny

byggeriet.
4/3 Jagtkonsulent .1. 

Fynbo viser den smuk
ke farvefilm »Et rå
lams historie«.

14/3 Tuberkulose vog
nen er her for at un
dersøge lærer- og ren
gøringspersonale samt 
de elever, der skal ud
skrives med ophør af skolegang.

8/4 Det nye skoleår begynder med 126 elever, deraf 35 i 1. 
kl. — men heldigvis også med to nye faste lærerkræfter.
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Styrmandsaspirant Ole Thorkildsen, Rødby, skænker skolen 
10 børnebøger.

lß/0 Udflugt til Kragenæs og Fejø med 3.—7. klasse, leg i Kra
genæsskoven, tovtrækning og væddeløb mod Vesterby skole» 
Fejø, på en eng ved Vesterby havn.

22/0 Skovtur med 1. og 2. kl. til Borgø. Mere end 40 forældre 
fulgte os i et ualmindelig Hot vejr.

12/8 Desværre må skolen begynde hverdagene efter sommer
ferien med en kort mindehøjtidelighed for Peter Larsen, 1., der 
druknede under badning ved Søpavillonen den 26. juli.

12/9 Amtsidrætsstævne i Maribo i et forfærdelig koldt vejr 
med blæst og byger. Vore piger bliver slået ud af langboldtur
neringen af Sakskøbing borgerskole, og vi opnår ingen place
ringer i idræt. Vore elever er for få og små.

c,ln Elever fra 6. og 7. i Ma
ribo for at se Landsskolesce
nen opføre Hostrups »Genbo
erne« i en forestilling, der be
tager os alle.

6/12 Skolefest på Jernbaneho
tellet. Elever fra 7. opfører 
Nanna Dahlerups »Tante Lise«. 
Instruktion: hr. Mathiassen, 
dekoration: hr. Bent Nielsen. 
Bal til kl. 24, i pausen sanglege 
ved hr. Mathiassen.

8/i2 Gymnastiksalen tages i 
brug.

22/12 Året slutter med juletræ 
i gymnastiksalen.

+/i 1954 indføres fast gårdvagt (Jobs. Nielsen), og drengene i 
4.—7. begynder på sløjdtimer ved byskolen.

Ferier og fridage 1954.

Fastelavnsmandag 1. marts 
kongens fødselsdag 11. marts 
for dronningens fødselsdag 29. marts 
påskeferie 14.—20. april, incl. 
bededagsferie 14.—15. maj 
Kr. himmelfartsdag 27. maj 
pinseferie 5.—8. juni, incl. 
sommerferie 28. juni—12. august, incl. 
idrætsdagen i september 
efterårsferie 18.—23. oktober, incl. 
månedslov 22. november 
juleferie 23. december (—3. januar 1955).
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Alm. regler.
Elever kan kun udskrives af skolen d. 1. april, når de fylder 

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

Der er skoleforbund mellem Rodby 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 for andre udenbysboende elever, der søger Rødby 
skole, er for borgerskolen 14 kr. pr. måned og for eksamens
skolen 18 kr. pr. måned. Søskende får moderation, og byrådet 
bevilger nogle hele og delvise fripladser, særlig til flinke elever 
og hvor økonomiske forhold taler for det.

I bogleje betales i borgerskolen 1 kr. pr. måned og i eksa
mensskolen 2 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. 
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, huer, 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 udebli
velse 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.
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Havneskolen.
Årsprøver og afslutning 1954.

Skriftlig årsprøve 12. og 13. marts.

Mundtlig årsprøve : Fredag den 26. marts.
Onsdag den 24. marts.
Kl. 8 7. historie (S)

6. regning (insp.)
5. regning (M)

Kl 10. 7. dansk (M)
6. religion (R)
3. dansk (S)

Kl. 8 7. fysik (M)
5. geografi (N)
4. dansk (insp.)

Kl. 10 3. regning (R)
2. regning (M)

Kl. 12 l.a regning (N)
l.b dansk (LN)

Torsdag den 25. marts.
KL 8 6. dansk (N)

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

Kl. 10 3. religion (S)
2. dansk (R)

Kl. 12 l.a dansk (LN)
l.b regning (N)

Lørdag den 27. marts.
Kl. 8 7. regning (N)

6. naturhistorie (M)
4. historie (S)

Kl. 10 5-6-7 dr. gymnastik(N)
Kl. 11 3-4 pi. gymnastik (LN) 
Håndarbejde fremlagt i nr. 4 
Småsløjd fremlagt i nr. 1

Tirsdag den 30. marts: kl. 9 lærerrådsmøde.

Onsdag den 31. marts: kl. 10 afslutning.

Det nye skoleår begynder torsdag den 1. april.
3.-—7. klasse møder kl. 8.
2. klasse samt den nye 1. klasse møder kl. 9.

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 1952—53 — efter at tilskuddet fra den fæl
leskommunale udligningsfond er trukket fra — 133.269,47 kr. 
(1951—52: 115.448,32 kr.). Nettoudgiften pr. barn bliver 320,36 
kr. (1951—52: 303,81 kr.).
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Oversigt over aftenskole-og ungdomsarbejdet vinteren 1953—54

institution fag
antal

hold elever

Rødby aftenskole................. engelsk 
x syning

1
3

15
35

Husholdningsforeningen for
Rødby og omegn.................

køkkenskole 
båndarbejde 
vævning-

3
1
1

53
13
16

Unge Landmænd for Piødby 
og omegn............................... landbrug 1 15

LOF for Rødby og omegn . aftenhøjskole 1 12

Rødby Havn aftenskole .... tysk 
syning to

 to 36
31


