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Rødby kommunale skolevæsen

I 1951 — 52

Beretninger ved 
skoleinspektør L. Jørgensen 
og skoleleder, overlærer 
frk. G. Schroll.
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Skolekommissionen.

Landsretssagfører H. O. Nielsen, Rødby, formand.
Lærer H. Lansen, Rødbygård.
Skotøjshandler K. Westergaard, Rødby.
Toldassistent H. Jensen, Rødby Havn.
Rankkasserer Boge Jørgensen, Rødby.
Fru Edith Petersen, Rødby Havn.
Gdr. Th. Jørgensen, Lundegaarde.

Formænd for lærerrådene.

Lærer L. Laursen (byskolen). •
Lærer Grundlev Mathiasen, (Rødby Havn skole).

Formand for fælleslærerrådet.

Overlærer A. M. Olesen, Rødby.

Skoleinspektøren ved byskolen 

træffes bedst hver skoledag'fra kl. 13—14. 
Telf. Rødby 1230.

Skoleleder, overlærer frk. Gerda Schroll, Rødby Havn skole 

træffes som regel kl. 10 og mellem kl. 13—14.
Telf. Rødby 5041.

Fra 1. marts skoleinspektør L. Laursen.



Rødby borger-, mellem- og realskole
Eksamen og årsberetning

ved skoleinspektør L. Jørgensen.

Ärsprever 1952.
Mandag den 24. marts Onsdag den 26. marts
Kl. 8 111 dansk (V) Kl. 8 111 naturhistorie (B)

II regn. & mat. (B) II fysik (R)
I fysik (R) 1 dansk (V)
7 regning (Bh) 7 natu rhistorie (0)
G engelsk (in) G regning (I)
4 dansk (I)

Kl. 11 111 engelsk (in) Kl. 11 III geografi (H)
I historie (I) II naturhistorie (B)
5 regning (0) G dansk (in)
3 dansk (R) 3 regning (0)
2 dansk (N) 1 dansk (M)

Tirsdag den 25. marts Torsdag den 27. marts
Kl. 8 III regn. & mat. (B) Kl. 8 III fysik (H)

II historie (in) II dansk (V)
11 regning (M) (i historie (I)
i dansk‘(H)
2 regning (I) Lørdag clen 29. marts

Kl. 9 lærerrådsmøde
Kl. 11 11 geografi (I)

I naturhistorie (0) Mandag den 31. marts
5 dansk (V) Kl. 13 s anigkoret holder4 regning (R) prøve (sangbøger ell.1 regning (N) salmebøger medbr.)

Kl. 14 afslutning.
Skriftlige årsprøvearbejder, håndgerning og tegninger er frem

lagt i 1, 2, 4 og G.
Foraddre, værger og alle, der er interesserede i skolen og 

dens arbejde, indbydes til at overvære de mundtlige prøver og 
afslutningen.

Skriftlige årsprøver i borger- og mellemskolen afholdes 5.— 
8. marts.

Optagelsesprøve til mellemskolen den 21. og 22. marts, begge 
dage kl. 8. Indmeldelse inden 15. marts.

Skolegangen i det nye skoleår begynder tirsdag den 1. april. 
Kl. 8 møder realklassen og de 4 mellemskoleklasser, kl. 9,30 
møder 2., 3., 4., 5., 6. og 7. kl. Den nye 1. kl. møder kl. 9.



Realeksamen (7 elever) 1952

Tid Fag Eksaminator Censor

Lørdag d. 23. febr. kl. 11,30
Tirsdag d. 26. » » 11,30
Fredag d. 29. » »10
Tirsdag d. 4. marts » 8
Torsdag d. 6. » » 8
Mandag d. 10. » »10
Torsdag d. 13. » » 10
Mandag d. 17. » » 10
Torsdag d. 20. » » 8

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

hr. Olesen 
hr. Olesen 
skoleinspektøren 
hr. Højbøge 
hr. Laursen 
hr. Høj bøge 
fru Brinth 
hr. Michelsen 
hr. Højbøge

kommunelærerinde fru Ruth Wille, Nysted 
kommunelærer E. Mogensen, Nysted 
skoleinspektør M. Larsen, Holeby 
overlærer S. Scheffmann, Kerteminde 
overlærer O. Pramming, Søborg 
kommunelærer H. Lyngbye, Nykøbing F. 
kommunelærer Kr. Kristensen. Rørbæk 
realskolelærer E. Madsen, Nakskov 
kommunel. P. Petersen Hjeds, Kerteminde

Mellemskoleeksamen (1 8 elever)

Tid Fag Eksaminator Censor

Tirsdag d. 26. febr. kl. 14,30
Tirsdag d. 4. marts » 10
Torsdag d. 6. » » 10
Mandag d. 10. » » 14
Torsdag d. 13. » »14
Torsdag d. 20. » » 10

naturhistorie 
dansk 
engelsk 
geografi 
tvsk 
fvsik

hr. Brinth
hr. Højbøge 
skoleinspektøren 
hr. Høj bøge 
hr. Laursen 
hr. Høj bøge

kommunelærer E. Mogensen, Nysted 
overlærer S. Scheffmann, Kerteminde 
overlærer O. Pramming, Søborg 
kommunelærer H. Lyngbye, Nykøbing F. 
kommunelærer Kr. Kristensen, Rørbæk 
kommunel. P. Petersen Hjeds, Kerteminde

Skriftlig dansk til realeksamen censureres af skolebestyrer E. Frisch-Christensen, Brædstrup, og lektor Knud 
Christensen, Svendborg. — Skriftlig engelsk af lektor H. Nedergaard, København, og overlærer frk. Fogh Andersen, 
København. — Skriftlig regning og matematik af lektor V. Gamst, Haderslev, og forstander O. Laursen, København.

Til mellemskoleeksamen censureres skriftlig dansk af overlærer frk. J. Neisig, Hammel. — Skriftlig regning og 
matematik af viceinspektør A. Rendby, Bogense. — Tegning af kommunel. E. Mogensen, Nysted. — Haandgerning og 
skrivning af overlærer frk. G. Schroll, Rødby Havn (4. marts kl. 14,30).



Børneantallet i byskolen.
31. dec. 1951 var der i borgerskolen 165 (1950: 165) elever; 

heraf fra kommunen 118, fra Bingsebølle 24 og fra andre kom
muner 23.

I mellem- og realskolen var der samme dato 89 (1950: 88) 
elever; heraf fra kommunen 58, fra Bingsebølle 7 og fra andre 
kommuner 24.

Skolens samlede elevantal 31. dec. 1951 var 254 (112 dr. og 
142 pi.). 1950: 253 elever.

l)e udenbys elever fordeler sig saaledes :
Borgerskolen: fra Bingsebølle 24, Nebbelunde-Sædinge 13, 

Tirsted-Skørringe-Vejleby 5, Tågerup-Thorslunde 3, Errindlev- 
Olstrup 2.

Mellem- og realskolen: Era Bingsebølle 7, Nebbelunde-Sæ
dinge 7, Tirsted-Skørringe-Vejleby 4, Tagerup-Thorslunde 7, 
Errindlev-Olstrup 6.

Byskolens elevantal i de sidste 10 år:
Pr. 31. decbr. Borgerskolen Mellem- og irealsk, Ialt Stigning

1942 159 74 233
1943 161 76 237 + 4
1944 14(5 82 228 -r- 9
1945 150 83 233 -L 5
1946 157 82 239 + (i
1947 153 86 239 0
1948 154 80 234 -r- 5
1919 168 80 248 X 14
1950 165 88 253 — 5
1951 165 89 254 -1- 1

Børnenes forsømmelser 1951:
Borgerskolen.

På grand af sygdom 
Med lovlig grand
Uden » »

1179 (1348y dage, i gennemsnit
114 ( 155) » »
140 ( 93) » »

pr. barn 7,2 (8,17) dage
» 0,7 (0,94) »
» 0,9 (0,5(5) »

Mellem- og realskolen.
På grund af sygdom 
Med lovlig grund 
Uden » »

472 ( 654) dage, i gennemsnit pr. barn 5,4 (7,52) dage
55 ( 69) » » » 0,(5 (0,79) »

5 ( 4) » » » 0,06 (0,05) »
Ialt for borger-, mellem- og realskolen 1965 (2323) dage. 
Tallene i parentes er for 1950.

T il realeksamen 1951 indstilledes 10 elever (4 dr. og 6 pi.), 
der bestod med følgende gennemsnitskarakterer: 14,25. 14,05, 
13,28, 13,13, 13,06, 13,04, 12,64, 12.57, 12,44, 12,43.

Til mellemskoleeksamen indstilledes 12 elever (6 dr. og 6 pi.), 
hvoraf 3 elever fik mgx, 2 fik mg, 4 fik mg-n, 1 fik gx og 2 fik g.
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Udskrivning af skolen.
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.

Fødselsår Ansat Fast Ansættelse Lønnings- 
i Rodby i Rodby anciennitet

Lærerpersonalet.

L. Jørgensen, skoleinspektør 1896 Vs 39 Vs 39 Vs 39
A. Michelsen, overlærer 1893 Vs 19 Vs 19 Vs 46
E. Vøls, lærerinde 1891 Vu 22 Vn 22 Vs 15
A. M. Olesen, overlærer 1891 Vi 26 Vi 26 1/ /4 43
J. Højbøge, lærer 1902 15A 27 Vi 33 Vi 30
L. Laursen, lærer 1909 ha 47 La 47 . Vil 36
J. Brinth, lærer 1926 1 50 Vs 50
I. Brinth, lærerinde 1928 Vs 50 Vs 50
I. Tang Rasmussen, lærerinde 1927 L ■ 

/I 51 Vi 51
H. P. Inselmann, lærer 1900 1 ; /4 51 Vi 51

Fra Vi 51 blev lærer H. P. Inselmann fast ansat ved bysko
len. Han har sidst vævet lærer ved Åbybro realskole. Vi mangler 
stadig en lærerinde, der bl. a. kan undervise i husgerning.

Som vikarer har vi i årets løb haft seminarieelev Margrethe 
Rasmussen, Emdrupborg, seminarieelev Vagn Grønnow, Vor
dingborg, pastor N. Zeuthen, seminarieelev E. Nielsen, Emdrup
borg, pens, førstelærer V. Neergaard, Sjælstofte, lærerinde fru 
købmand Andersen, Rødby.

Fra 1. marts er lærer L. Laursen kaldet til skoleinspektør i 
Rødby Havn. I de 5 år lærer Laursen har virket ved skolen, 
har vi alle lært at sætte pris på ham som en meget dygtig og 
afholdt lærer og en god kollega. Ved byskolen vil både elever, 
forældre og kollegaer beklage, at han forlader skolen, selv om 
han bliver i kommunen.

Skolepenge.
Skoleforbundet mellem Rødby og Ringsebølle kommuner, 

der udløber 1. april 1952, er blevet forlænget, således at alle skole
søgende børn fra Ringsebølle kommune kan søge Rødby byskole 
mod, at Ringsebølle kommune pr. barn betaler det beløb, som 
det koster Rødby at have et barn gående i skolen.

Skolepengene for andre udenbysboende elever, der søger 
Rødby skole, er forhøjet lidt, særlig p. g. a. de stærkt stigende 
priser på undervisningsmateriel. Fra 1. april 1952 betales i bor
gerskolen 14 kr. pr. måned og i mellem- og realskolen 18 kr. 
pr. måned. Søskende får moderation, og byrådet bevilger nogle 
halve og hele fripladser, særlig til flinke elever, og hvor økono
miske forhold taler for det. I bogleje betales i borgerskolen 
1 kr. pr. md. og i mellemskolen og realklassen 2 kr. pr. md.
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Legater og præmier.
Det af Lollands Spare- og Lånebanks Fond skænkede beløb 

til flittige og dygtige elever i afgangsklasserne tildeltes ved afslut
ningen 1951 Svend Hansson og Frida Marcussen i realklassen, 
Kurt Frederiksen og Gunnar Larsen i 1. kl. i form af boggaver.

En fader skænkede 20 kr. til en flittig elev. De blev tildelt 
Hans Richard Nyord-Hansen, realklassen.

Foreningen »Norden«s boggave blev givet til Lis Jørgensen, 
IV ml.

Lærer Kjærsgaards legat, der uddeles 2 gange årlig, blev i 
1951 givet til Birthe Rasmussen og Sven Larsen, realklassen.

Lærerinde fru Marie Knudsens mindelegat blev 17/12 51 ud
delt i 12 portioner å 10 kr. til elever, der har udvist flid og 
god opførsel.

Skolelægen (læge P. Dinesen).
Der er undersøgt 246 børn i byskolen. 18 elever blev henvist 

til læ'ge. Af de undersøgte børn havde 48 overvægt, 37 under
vægt, 7 hudlidelser, 3 holdningsfejl (udtalt), 85 platfod, 3 næse - 
svælglidelser, 4 øjensygdomme, 16 nedsat synsevne, 1 øresygdom, 
2 farveblinde, 24 calmettevaccinerede for skolegangens begyn
delse, 198 efter skolegangens begyndelse, 1 revaccineret, 23 tu
berkulinnegative.

Skoletandlæge» (tandlæge Børge Lenisen). 
228 børn i byskolen har i 1951 været til tandbehandling.

l’lomberinger: I blivende tænder < 
f mælketænder

( fortænder
f kindtæder

78
508
240

Bodbehandlinger: f blivende lænder 
j mælketænder

5
2

Tandudtrækinger: I blivende tænder
I mælketamder

0
86

Lokalbedøvelser 59
Behandling af tandkødsbetændelser 5
Smertestillende behandlinger 35
Beslibning eller cementfyldninger 47

Skolebyggeriet.
Skolekommissionen har arbejdet meget energisk på at fremme 

planerne for om- og tilbygningerne ved skolerne i Rødby og 
Rødby Havn, så de kan komme til at opfylde de krav, der stilles 
i skoleloven af 1937. Der er udarbejdet tegninger af arkitekt R. 
Hoick, Nakskov; nye skole- og undervisningsplaner er også ud
arbejdet. Nu ligger det hele i undervisningsministeriet, og det 
ser desværre ud til, det får lov at ligge der foreløbig. Så selv 
om vi trænger meget hårdt til fornyelse, må vi sikkert væbne 
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os med tålmodighed pany. Nu har der været arbejdet med skole
byggeriet siden 1938. Det siges, at der er andre kommuner, der 
trænger mere end vi. Mon?

Af skolens dagbog.
29/3 Vicegymnastikinspektor .1. Johansson, Frederiksberg, in

spicerede idrætten.
4/c Udflugt til Vesterskov og zoologisk have i Nykøbing.
31/8 Skolecentralens film »Grindedrab paa Fan-øerne« og »I 

kajak på en bjergflod« vistes.
8/9 Amtsidrætsstævne i Nykøbing. Der deltog et fodboldhold 

og et atletikhold for drenge og for piger 2 langboldhold. Rødby 
klarede sig smukt, især i atletik. Drenge over 14 år vandt alle 
fem øvelser: kuglestød, højdespring, længdespring, 80 m løb og 
5x80 m stafetløb.

2/10 Mellemskolens drenge spillede fodbold og pigerne lang
bold i Nysted. Drengene spillede uafgjort, og pigerne vandt.

lo/io og ll/to Foraddredag. Forældrene var indbudt til at over
være undervisningen. Der var 25—30 »forældre« i 1.—5. kl. og 
I og II ml.

28/u Skolefest på hotel »Rødby« for 1.—4. kl.
29/lt Skolefest for de øvrige klasser. Regge aftener opførtes 

»Aprilsnarrene«, der var indstuderet af lærer Brinth med elever 
fra 3. ml. og enkelte fra andre klasser. Dekorationerne var lige
ledes lavet af hr. Brinth. Stykket gjorde megen lykke. Hr. Birch 
leverede musikken begge aftener, både til sangene og dansen.

17/i2 og 20/t2 »Aprilsnarrene« blev opført for omegnens skole
børn. Bekostet af handelsstandsforeningen.

18/i2 »Aprilsnarrene« opførtes ved de gamles julefest.
Skolen havde besøg af den svenske rejselektor, läroverks

adjunkt E. Ullstad, Fund, der havde 1 time med 6., 7. og 2. ml. 
og 1 time med III, IV og realkl.

Skolen fik foranet nogle smukke stenalderredskaber (8 
stk.) af førsteplejer Henrik Nielsen, Nebbelundevej.

Idræt«mærker.
I 1951 uddeltes 35 idrætsmærker:
Bronce: Palle Haar 5., John Hansen 5., Henning Nielsen 6., 

Alex Jensen 7., Ole Resdahl 7., Carsten Jørgensen I, Poul 
PackrolT I, John Hansen I, Finn Sørensen I, Per Lindegaard 
Hansen I, Poul Koppelgaard I, Erik Rang Christensen II, Ole 
Aagaard II, Viggo Poulsen IV.

Sølv: Ufle Hansen 7., Kjeld Karlsen 7., Antonny Petersen 7., 
Preben Jul Christensen II, Ejler Hansen II, Poul Nielsen II, 
Henning Jørgensen III, Bent Henningsen III, Erik Romme III, 
Arne Madsen IV, John Sunke IV, Ole Thorkildsen IV.
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Guld: Gunnar Frederiksen 6., Vagn Meyer II, Jørgen Frede
riksen III, Tommy Henningsen III.

Sølv med Emalje: Finn Holm Petersen IV, Karl Rasmussen 
IV, Erik Rasmussen r.

Guld med Emalje: Jørgen Jørgensen r, Sven Larsen r.

Feriebilletter.
Der udleveredes 101 feriebilletter. 20 blev leveret tilbage.

Skolesparekassen.
Frk. Vøls meddeler, at der i 1951 er solgt sparemærker for 

1945.00 kr. (1950: 1175.00 kr.).

Børnebiblioteket (A. Michelsen).
Antal bind pr. V4 1951 ................................................. 2272
Afgang i årets løb......................................................... 37
Rest.................................................................................. 2235
Tilgang i årets løb......................................................... 97
Bogbestand pr. 31/s (3l/t) 1952....................................... 2332
Antal lånere af 176 mulige......................................... 165

Udlån af skønlitteratur........................... 3541 (2843)
» » faglitteratur............................... 1063 ( 547)

Udlån ialt..................................................... 4604 (3390)

Kommunens udgifter til det samlede skolevæsen
var i regnskabsåret 1950—51 — efter at tilskudet fra den fæl
leskommunale udligningsfond er trukket fra — 103.082.00 kr. 
(1949—50: 106.408.00 kr.). Nettoudgiften pr. barn bliver 276.49 
kr. (1949—50: 279.29 kr.).
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Rødby Havn skole. 
Årsprøver og årsberetning 

af skoleleder Gerda Schroll.

Afslutning mandag den 31. marts kl. 10.

Mundtlig årsprøve.
Mandag den 24,. marts. Onsdag den 26. marts.

Kl. 8-10 VII dansk (S) Kl. 8-10 VII religion (S)
VI regning (vikar) VI geografi (vikar)

Kl. 10-12 VII regning (M) Kl. 10-12 VII fysik (M)
VI dansk (S) VI religion (vikar)

Kl. 12-13 III regning (M) Kl. 12-13 IV naturhistorie (M)
III religion (vikar)

Tirsdag den 25. marts. Torsdag den 27. marts.

Kl. 8-10 V dansk (M) Kl. 8-10 II dansk (vikar)
IV dansk (vikar) I dansk (vikar)

Kl. 10-12 V regning( vikar) Kl. 10-12 II regning (vikar)
IV regning (M) I regning (vikar)

Kl. 12-13 V historie (S) Kl. 12-13 III dansk (vikar)
IV religion (vikar)

Lørdag den 29. marts
lærerrådsmøde.

Skriftlig årsprøve afholdes fredag den 14. marts; kl. 8.

Første skoledag tirsdag den 1. april. 1. klasse møder kl. 9.

Forældre og værger og andre interesserede i skolens arbejde 
indbydes til at overvære de mundtlige prøver og afslutningen.

Håndarbejdet er fremlagt i I klasse torsdag den 27. marts.

Børneantallet.
31. december var børneantallet 121.
Det gennemsnitlige børneantal var 123,5.

Børnenes forsømmelser.
På grund af sygdom 1077 (1630) 
med lovlig grund 312 ( 346) 
uden lovlig grund 128 ( 103)

I gennemsnit pr. elev 8,72 (12,66) 
» » » » 2,52 ( 2,68)
» » » » 1,03 ( 0,8 )

Ialt pr. elev 12,27 (14,16)
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Udskrivning af skolen.
31. marts udskreves 12 elever med ophør af skolegangen.
31. marts udskreves 4 elever med fortsættelse i Rødby mel

lemskole.
30. juni udskreves 1 elev med fortsættelse i Maribo gym

nasiums mellemskole.

Læ re r pe rsonalet.
Fødselsår Første ansættelse 

i Rødby Havn
Gerda Schroll, overlærer, leder 1890 1/7 1915
Grundlev Mathiasen, lærer 1907 Vi 1938

Lønnings
anciennitet 

v4 1946 
Vi 1950

Som lærer har endvidere lærer J. P. Madsen virket til 31. 
marts, da han fik embede i Næsby. Lærer Madsen havde været 
lærer i Rødby Havn siden 1947 og havde gjort et godt og solidt 
arbejde. Tillige er i årets løb hr. Jobs. Lindeskov Hansen og 
lærerinde fru Gudrun Lindeskov Hansen rejst fra skolen til 
embede i Nysted.

Som vikarer har seminarieeleverne frk. J. Sørensen, hr. H. 
Fedders, hr. Carl Lund Sørensen, hr. Arne Hartelius og hr. 
Egon Sørensen samt student hr. Frode Skov virket ved skolen.

Legater.
Lærer Kjærsgaards legat for flittige og flinke elever tildeltes 

i år Jørn Friis og Ole Pedersen.

Børuebogsamlingen
har ca. 500 bind. Der er udlånt 1030 bind til 63 lånere.

Skolesparekassen
har haft god fremgang.

Feriebilletter
udstedtes til 68 elever, men 18 blev ikke benyttet.

Skolelæge.
Samtlige elever er i årets løb undersøgt af skolelægen.
Undersøgelsen viste, at ernæringstilstanden var over middel 

hos 12 elever og under middel hos 10.
2 havde hudlidelser. 39 platfod, 4 øjensygdomme og 9 ned

sat synsevne, 1 var farveblind og 1 havde asthma. Andre syge
lige tilstande er konstateret hos 1 elev.

Der har været 15 henvisninger til læge.
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Tandlæge.
Der er i årets løb foretaget følgende tandbehandlinger: 410 

plomberinger i blivende tænder, 218 i mælketænder. 6 rodbe
handlinger af 6 blivende tænder og 13 mælketænder, 12 tand
udtrækninger af blivende tænder og 103 mælketænder. Der er 
foretaget 98 lokalbedøvninger og 1 behandling af tandkødsbe
tændelse, 35 har fået smertestillende behandling, og 18 har fået 
beslibninger eller cementfyldninger.

Af skolens dagbog.
u/i så skolen en film om U. S. A. filmen fremvistes af hr. 

Teglhøj, som den amerikanske ambassade i København havde 
udsendt.

Hr. H. Fosmark fremviste en farve- og tegnefilm fra 
Indien. Filmen var pragtfuld og forevistes i Rødby Havns bio
graflokale.

iC,in Skoleudflugt til Borgø i straalende Vejr. Mange forældre 
var med. Vi besøgte frilandsmuseet. Endte Dagen i »Bio«, hvor 
vi så: »Alle mand paa dæk«.

2/7 til 7/7 foretog 20 elever fra de ældste klasser med over
lærer Gerda Schroll og lærer G. Mathiasen en ferietur i Nord
sjælland. Først kørte vi med toget til Roskilde og beså dom
kirken og set. Laurenti-kirkeruiner.

Derpå cyklede vi over Holbæk til Høve strand og næste dag 
videre til Sjællands odde og tilbage igen over Nykøbing S. til 
Rørvig, hvor vi sejlede med færgen til Hundested. Dagen efter 
kørte vi til Gilleleje og videre til Helsingør, beså Kronborg m. m. 
Derefter gik turen over Fredensborg til Hillerød, hvor vi til
bragte et par timer med at bese slottet, kørte videre til Frede
rikssund. Sidste dag kørte vi til Jægerspris og derefter til Ros
kilde, hvor vi tog med toget hjem.

Overalt beså vi de historiske kirker, slotte og ruiner, der 
fandtes på ruten, foruden de mange skønne landskaber. Turen 
var herlig til trods for, at vi havde både regn og modvind i 
rigelig mængde.

16/n Fremvisning af en udmærket film fra Lolland af hr. 
Albert Rasmussen.

22/i2 Året sluttede med en lille højtidelighed og juletræ.
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Ferier og fridage 1952.

Fastelavnsmandag 25. febr.
Kongens fødselsdag 11. marts.
Dronningens fødselsdag 28. marts.
Påskeferie S), april—15. april.
St. Bededag og 10. maj.
Kristi himmelfartsdag 22. maj.
Pinseferie 31. maj—5. juni, incl.
Sommerferie 30. juni—12. august, incl.
Amtsidrætsdagen i september.
Efterårsferie 20. oktober—25. oktober.
Månedslov 17. november.
Juleferie 23. december— (3. januar 1953).,

Kun barnets sygdom, smitsom sygdom i hjemmet, 

ufremkommelige veje og forud given tilladelse betragtes som 
»lovlig« grund. Forsømmelse uden lovlig grund kan medføre, at 
de for barnets undervisning ansvarlige indkaldes for skolekom
missionen og tildeles 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.

Ordensregler.

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

Børnenes bøger, huer, overtøj, gymnastikdragt, gymnastik
sko 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 erstattes 
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 hjem
met. I almindelighed er det bedst for børnene, at de mellem 
skoletimerne kommer ud i det fri.
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Penge må ikke opbevares i overtøj eller tasker, men over
gives en af lærerne til opbevaring. Skolen kan ikke påtage sig 
ansvar for glemte ting og for penge, der bliver borte på skolen.

Ungdoms- og aftenskolenævnet
meddeler, at der i vinter er følgende bold:

Kødby: et aftenskolebold med engelsk for begyndere, 23 del
tagere (15 fra Rødby, 1 fra Bingsebølle, 4 fra Nebbelunde-Sæ- 
dinge og resten fra andre omegnskommuner). Et bold i dansk 
og regning måtte standse, da der ikke blev deltagere nok. Aften
skolen har ogsaa 2 hold i syning og tilskæring (37 deltagere). 
Unge landmænd har en landbrugsfaglig aftenskole med 14 elever 
(7 fra Rødby og 7 fra Nebbelunde-Sædinge). Husholdningsfor
eningen har 4 hold i husgerning, ialt 58 elever (28 fra Rødby, 
10 fra Nebbelunde-Sædinge, 5 fra Ringsebølle, resten fra andre 
omegnskommuner). L. O. F. har en aftenhøjskole med 18 del
tagere. Husholdningsforeningen et vævekursus med 24 deltagere. 
Teknisk skole har desuden givet husly til et hold, der i 3 må
neder før jul kerte at male på porcelæn (17 deltagere).

Gymnastiksalen på byskolen er optaget hver aften og nogle 
eftermiddage af badmintonklubben, håndboldklubben, boldklub
ben og bokseklubben.

Kødby Havn: I Vinteren 1951 til 52 har aftenskolen ca. 90 
elever fordelt på 6 hold.

Der findes 3 hold, som lærer syning og tilskæring, og der er 
2 hold til engelskundervisning.

Endvidere er der på Rødbygård oprettet en aftenhøjskole, 
hvor undervisningen former sig som studiekreds over sociale 
emner.

På sy- og tilskærerskolen undervises af fru Bennedsen, Maribo.
Engelskholdene undervises af lærer G. Mathiasen, Rødby 

Havn, og aftenhøjskolen ledes af overlærer G. Schroll, Rødby 
Havn.
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