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Rødby kommunale skolevæsen

1952—53

Årsberetning ved 
skoleinspektør L. Jørgensen 
og skoleinspektør L. C. Laursen.
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Rødby byråds skolekommission.

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

Lærerrådenes formænd.

Fælleslærerrådet: overlærer A. M. Olesen 
byskolen: lærerinde, frk. E. Vøls 
havneskolen: lærer 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.

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

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



Mundtlige årsprøver 1 953.

Tirsdag den 24. marts. Torsdag den 26. marts.

Kl. 8 III engelsk (in) Kl. 8 III dansk (V)
11 dansk (V) II religion (Bh)
I geografi (H) I regning (0)
7 regning (I) 7 dansk (in)
6 religion (W) 5 dansk (I)
5 regning (0)

Kl. 11 II naturhistorie (0)
Kl. 11 III naturhistorie (B) 4 historie (I)

I engelsk (Bh) 3 dansk (W),
6 historie (0) regning (Ba)
5 historie (I)
2 regning(Ba) dansk(H) Fredag den 27. marts.
1 dansk(M) regning(W) Kl. 8 1II regn. & mat. (B)

II regn. & mat. (M)
Onsdag den 25. marts. I dansk (H)
Kl. 8 Ill historie (in) 4 dansk (I)

II tysk (Bh) Mandag den 30. marts.7
6

geografi (I)
regning (0) Kl. 9 lærerrådsmøde

5
3

religion (W) 
religion (Ba) Tirsdag den 31. marts.

Kl. 14 afslutning på hotel
Kl. 11 III tysk (Bh) »Rødby«.

11 geografi (I)
1 fysik (H) På afslutningsdagen er skrift
7 engelsk (Ba) lige årsprøvearbejder, håndger
6 dansk (V) ning, tegninger og lejrskolerap
4 regning (0) porter fremlagt i skolen i nr. o /i tr ... n3, 4, 5 og 6.

Forældre og alle interesserede indbydes til at overvære de 
mundtlige prøver og afslutningen.

De mundtlige prøver i borgerskolen vil blive afholdt som al
mindelige daglige timer, og dagene betragtes derfor som foræl- 
dredage.

Skriftlige årsprøver i borger- og mellemskolen afholdes 23.— 
26. februar.

Optagelsesprøven til mellemskolen afholdes d. 21. og 23. marts, 
begge dage kl. 8. Indmeldelse inden 15. marts.

Skolegangen i det nye skoleår begynder onsdag den 8. april. 
Kl. 8 møder mellemskolen og realklassen. Den nye 1. kl. møder 
på Teknisk skole kl. 9. Resten af borgerskoleklasserne møder i 
skolen kl. 9,30.



Realeksamen (13 elever) 1953

Tid Fag Eksaminator Censor

Lørdag den 28. febr. kl. 9,30 
Tirsdag den 3. marts kl. 8,00 
Torsdag den 5. marts kl. 8,00 
Lørdag den 7. marts kl. 9,30 
Tirsdag den 10. marts kl. 9,30 
Lørdag den 14. marts kl. 8,00 
Onsdag den 18. marts kl. 8,00 
Lordag den 21. marts kl. 9,30 
Onsdag den 25. marts kl. 9,00

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

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

realskolelæi. fru Dons Biædel, Nakskov 
skoleinspektør Chr. Andersen, Nysted 
viceskoleinspektør C. Petersen, Søborg 
realskolelærer Eli Madsen, Nakskov 
skolebestyrer B. Hjerrild, Maribo 
kommunelærer E. Mogensen, Nysted 
overlærer F. Stærmose Jensen, Vanløse 
kommunelærer H. Lyngbye, Nykøbing 
skoleinspekt. Johs. W. Jørgensen, Nyk.

Mellemskoleeksamen (1 7 elever 1953

Tid Fag Eksaminator Censor

Onsdag den 4. marts kl. 8,00 
Lørdag den 7. marts kl.14,00 
Tirsdag den 10. marts kl. 9,30 
Lørdag den 14. marts kl. 9,30 
Onsdag den 18. marts kl. 8,30 
Lørdag den 21. marts kl. 9,30

geografi 
fysik 
dansk 
tysk 
historie 
regn. & mat.

hr. Høj bøge 
hr. 1 løjbøge 
frk. Vøls 
fru Brinth 
hr. Olesen 
hr. Brinth

skolebestyrer Paul Fryd, Århus 
realskolelærer Eli Madsen, Nakskov 
overlærer Grønbech Jørgensen, Nysted 
kommunelærer K. Kristensen, Rørbæk 
skoleinspektør M. Larsen, Holeby 
realskolelærer E. Madsen, Nakskov

Skriftlig dansk til realeksamen censureres af lektor Roikjer, Holte, og skolebestyrer fru K. Nordby. Århus. 
- Skriftlig engelsk af lektor I. Brøgger-Jensen, Valby, og inspektør, cand. mag. B. Østerby, Fredericia. — Skriftlig 

regning og matematik af lektor II. C. Sørensen, København, og forstander 0. Laursen, København.
Til mellemskoleeksamen censureres skriftlig dansk af kommunelærer Aage Vittrup, Løgstør. — Skriftlig regning og 

matematik af skoleinspektør A. Homlskov, Randers. — Tegning af kommunelærer E. Mogensen, Nysted. Hånd
gerning og skrivning af overlærer frk. Gerda Schroll, Rødby Havn (7. 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 købstad kommu ne og 
Ringse bøl le kommune.

Elevantallet pr. 31. december 1952.

hjemsted
borgersk. eksamenssk. i alt i alt 

eleverdr. Pi- dr. I>i- dr. Pi-
Byskolen :

fra Rødbv........................... 61 70 13 18 74 88 162
» Rødbv Havn................ 12 16 12 16 28
» Ringsebølle.................. 10 11 6 1 16 12 28
» Nebbelunde-Sædinge .. 4 6 1 9 5 15 20
» Tirsted-Sk.-Vejlebv .... 3 5 2 4 5 9 14
» Tågerup-Thorslunde .. 1 2 1 2 2 4
» Errindlev-Olstrup....... 2 3 3 7 3 10

Byskolen i alt........................ 80 93 41 52 121 145 266
Havneskolen........................... 55 59 55 59 114

i alt... 135 152 41 52 176 204 380

Til- og afgang
samt optagelse i 1 em. 1952.

Byskolen
Havneskolenborgersk. eksamenssk.

dr. Pi- i alt dr. Pi- i alt dr. Pi- i alt
Elevtal pr. 1. januar.....................  
tilgang
fra hjemmel pr. 1. april..............
ved optagelsesprøve til 1 em........

75

17

90

15

165

32

37

10

52

11

89

21

55

15

66

9

121

24

fra andre skoler i øvrigt............. 8 4 12 0 0 0 2 3 5
afgang i undervist 100 109 209 47 63 110 72 78 150
ophør på grund af alder............. 
til I em.............................................

6
5

4
7

10
12

6 10 16 4
5

8
3

12
8

til andre skoler i øvrigt............... 9 5 14 1 1 8 8 16
i alt afgang 20 16 36 6 11 17 17 19 36

elevtal pr. 31. december.............. 80 93 173 41 52 93 55 59 114

Oversigt over elevantallet 1943 — 52.

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

1943 161 76 237
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
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Elevernes forsømmelser 1 952.

forsømte dage i alt forsømte dage pr elev

syg
dom

anden uden
i alt syg

dom
anden 
lovlig 
grund

uden 
lovlig 
grund

i altlovlig 
grund

lovlig 
grund

Byskolen 
borgerskolen ... 1237 191 49 1477 7,16 1,10 0,28 8,54
eksamensskolen 625 39 D 669 6,72 0,42 0,05 7,05

Havneskolen........... 865 200 93 1158 7,29 1,69 0,79 9,76
Skoledagenes antal: 240.

Mellemskole- og realeksamen februar—marts 1952.
Til realeksamen indstilledes 7 elever (3 dr. og 4 pi.), der be

stod med tig. resultater: 14,44, 14,40, 14.17, 13,70, 13,25, 13,09 
og 12,28.

Mellemskoleeksamen blev bestået af 18 elever (9 dr. og 9 pi.), 
hvoraf 4 elever fik mgX, 4 mg, 9 mg-:- og 1 gX.

Særundervisning.
Fra 12. november har havneskolen haft særundervisning for 

læseretarderede. Et læsehold har 4 ugentlige timer. Foreløbig er 
denne undervisning givet til 2 drenge og 3 piger.

Idrætsmærker.
Ved begge skoler er de større drenge blevet undervist i fri 

idræt. Der er uddelt 42 idrætsmærker.
bron. sølv guld sølv m. emal. guld m.emal. i alt

Byskolen 
borgerskolen.. 2 2 4
eksamensskolen ...

Havneskolen................
10

3
7
3

8 6 1 32
6

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

Antal bind pr. Vs 1952............... 2332 490
afgang i årets løb......................  40 10
rest............................................... 2292 480
tilgang i årets løb...................... 97 50
bogbestand pr. 31/j 1953. 2389 530
antal låneberettigede elever.. . 182 61
antal lånere................................. 173 59
udlån af skønlitteratur............... 4253 789
udlån af faglitteratur................ 607 392 
udlån i alt................................... 4860 1181

Skolesparekasser (frk. Vøls — Gr. Mathiassen).
byskolen havneskolen

antal sparere............................... 110 94
mærkesalg kr............................... 2500 1250
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Feriebilletter.
Byskolen udleverede 109 billetter, hvoraf 19 ikke benyttedes.
Havneskolen » 65 » » 10 » »

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 1952 Erik Rasmussen og Lis Jørgensen i 
realklassen, Grethe Rasmussen og Antonny Pedersen i 7. kl. i 
form af boggaver.

En far skænkede 15 kr. til en flittig elev. De blev givet Sven 
Larsen, r, i form af en boggave.

Foreningen »Norden«s boggave tildeltes Karl Rasmussen, IV.
Rødby købstadkommunes flidspræmier blev givet til Birthe 

Nymann, IV, Lis Rasmussen, III, Ole Aagaard, II, Else Marie 
Due, I, Hanne Helvig, 6., Jonna Rasmussen, 5., Margrethe Ras
mussen, 4., Vagn Pollas, 3., Bente Olsen, 2., og Ole Willer- 
Svendsen, 1.

Lærer Kjærsgaards legat, der uddeles 2 gange om året, blev 
i 1952 givet til Finn Holm Petersen, r, og Karl Rasmussen, r.

Lærerinde fru Marie Knudsens mindelegat blev på fru Knud
sens fødselsdag uddelt i 5 portioner å 15 kr. og 7 portioner a 
10 kr. til elever, der har udvist flid og god opførsel.

Havneskolen. Lærer Kjærsgaards legat: Sonja Lagerbon, 7., og 
Børge Friis, 7.

Rødby købstadkommunes flidspræmier: Birthe Nielsen, 7.(25 
kr.), Mona Ottesen, 7., og Ebbe Larsen, 7. (boggaver).

Skolelægen.
* 2. 3. 4- 5. 6. 7. I 11 III IV r

elever på klassetrinet dr. 
. Pi.

27
28

20
28

22
24

21
33

26
24 917

14
19

16
6

6
15

9
15

9
8

6
7

185
220

kontrolundersøgelser dr. 
pi. 1

1
1

1 1
l

1 1 5
3

henvisninger til læge dr. 
pi.

3
2

2
1

3
2

3
1

3
2

1
3

1
1

2
0

2
2

1
o

1
3

0
0

22
17

calmettevacc. dr. 26 10 1 4 2 2 1 46
før skolegang . Pi- 26 16 15 18 13 8 10 6 15 15 8 7 155

» under » dr. 
Pi-

1
0

8
10

20 
9

15
12

22
11

7
9

13
9

16 6 9 9 6 131
60

tuberkulinnegative dr. 
pi.

1
2

3
2 2 2

3
2
1 ? ? 10

10
overvægt.................... dr. 1 1 1 1 4
undervægt................ dr. 2 1 3
hudlidelser.................. ■ dr. 

pi. 
dr.

1 1
1

2
1

astma......................... 1 1
henvist til øjenlæge . ■f dr. 

Pi- 1
2
1

2
2

1
1 3 1

1 1
2

1
3

8
14

nedsat hørelse......... dr. 1 1 1 3

P. Dinesen.
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Skoletandlægen.

plomberinger: 

rodbehandlinger 

tand ud trækninger 
lokalbedøvelser..

( fortænder.........
blivende tænder [ kindtænder .... 
mælketænder....................................  
blivende tænder...............................  
mælketænder....................................  
blivende tænder...............................  
mælketænder....................................

byskolen

behandling af tandkødsbetændelser................................  
smertestillende behandling.................................................  
separering af tænder, foreløbige plomber......................

206
703
348

3
32
10

215
116

8
8

275

liavneskolen

16
214
207

1
15

3
123
58

2
26
96

Vedrørende tandudtrækning af blivende tænder skal det bemærkes, at i 
henholdsvis 8 og 2 tilfælde er tandudtrækning sket som led i en tandregu
lering.

Børge Leuisen.

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

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

Skolebyggeriet.
Mod forventning fik byrådet byggetilladelse og materialebe

villing til udvidelse og ombygning af skolerne i Rødby og Rød
by Havn på betingelse af, at arbejdet udførtes som vinterbyg
geri i vinteren 1952—53. Ved havneskolen gælder tilladelsen 
for hele udvidelsen og ved byskolen for halvdelen af ombyg
ningen og udvidelsen i første omgang. Resten af udvidelsen — 
gymnastiksal, toiletter m. m. — kommer sikkert i umiddelbar 
fortsættelse af det påbegyndte byggeri.

Da en stor del af den gamle byskole er inddraget i ombyg
ningen, har skolen fået tilladelse til at benytte lokaler i Tek
nisk skole og hotel »Rødby«s sal til gymnastik. Det er natur
ligvis ikke ideelle forhold at arbejde under, men vi søger på 
skolen at faa det bedste ud af arbejdet i disse måneder, indtil 
vi kan flytte ind i en ny og tidssvarende skole, som længe har 
været tiltrængt.

Skolebade.
I den nye badeanstalt får eleverne i byskolen et bad hver 

måned, men i forbindelse med de nye gymnastiksale bliver der 
naturligvis adgang til skolebade på skolen.
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Lærerpersonalet pr. 31. december 1952.

født dim. a n s a her
fast ansat 

her
nuværende 

stilling
tjeneste- 
' alder

V

X

skoleinspektører

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

frk. G. Schroll. . 1890 1913 77 15 V? 15 Vi 46 74 43 H
A. M. Olesen . . . 1891 1922 Vi 26 Vi 26 74 46 Vi 43 B
A. Michelsen . . . 1893 1914 Vs 19 7s 19 Vs 49 Vs 46 B
lærere og lærerinder 

frk. E. Vøls .... 1891 1912 Vil 22 Vu 22 Vh 22 Vs 15 B
.1. Høj bøge........ 1902 1925 15 /

/ l 27 Vi 33 V4 33 7i 30 B
Gr. Mathiassen . 1907 1936 7i 38 Vio 44 710 44 Vi 40 H
11. P. Inselmann 1900 1930 7i 51 Vi 51 Vi 51 B
J. Brinth........... 1926 1949 Vs 50 Vs 52 7.5 52 Vs 52 B
fru 1. Brinth . . . 1928 1949 Vs 50 Vs 51 Vs 51 Vs 51 B
1 ledigt lærerembede (vikar: p. Bayer) B
1 » » (vikar: Herløv Lund) H
1 » lærerindeembede (vikar husholdningslærerinde, fik.

Wedege Mathiassen) B
1 » » (vikar frk Margit Hansen) B
1 » (finemelærerindeembede (vil <ar: pastor emer. Chr.

M. Christiansen) H
1 ikke normeret stillin g (fru K. Bennedsen, Maribo) H

Byskolen. Fra 711 52 blev lærerinde frk. Inge Tang Rasmus
sen ansat ved Københavns skolevæsen, og vi mistede en meget 
dygtig og tiltalende lærerinde.

Da der stadig er lærermangel, og den oven i købet synes at 
blive mere følelig, må vi stadig bruge vikarer. I arets lob har 
vi haft fhv. førstelærer Vald. Neergaard, seminarieelev Henning 
Laursen, husholdningslærerinde frk. Wedege Mathiassen, stud, 
mag. Jens Lund, seminarieelev Bodil Wolf, stud, polyt. Carl 
Jørgen Carlsen og student P. Bayer.

Havneskolen: seminarieeleverne frk. Kirsten Fink-Jensen, frk. 
Marianne Henser og frk. Karen Holten Møller, stud. mag. Mo
gens Maegård Christensen og frk. Anne Marie Nielsen. Endelig 
har stud, polyt. Elith Pedersen, Maribo, vikarieret under pastor 
Christiansens sygdom i januar 1953.

I hele sommerhalvåret havde lærerinde, fru købmand Ander
sen, Rødby, timer i håndgerning og gymnastik, ligesom hun 
læste skoleinspektørens timer i tiden 27/10—L7n, da han havde 
orlov for at deltage i Læseklasseudvalgets kursus i undervisning 
af ordblinde og læsereta rderede elever.
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Fra skolernes dagbøger.
Byskolen. al/t Tuberkulosevognen var lier, og der blev rønt

genfotograferet ca. 50 af eleverne samt lærerpersonalet og ren
gøringspersonalet.

18/3 Fhv. landsfoged pa Grønland, kontorchef Philip Bosendahl, 
København, fortalte om og viste gode farvelysbilleder fra Grøn
land i dag.

Vs .lagtkonsulent i jagträdet, .1. Fynbo, viste en glimrende 
dyrelilm fra Ækvatorialafrika.

:7s Skolen sluttede kl. 12 efter en højtidelighed ved mindes
mærket for Danmarks befrielse. Borgmester Michelsen talte.

3%—5/e I pinseferien 
havde alle de, der spil
lede skolekomedie, en 
tur til »Stoksbjerg« v. 
Haslev. De boede i en 
lejrhytte tilhørende 
Haslev gymnasium. 
Hvert barn betalte 25 
kr. Børnene sørgede 
selv for maden. Der 
blev foretaget udflug
ter til Holmegaard, 
Gisselfeld, Møn, Vor
dingborg, B. F. C.s 

knallertfabrik. Furen var arran
geret og ledet af hr. og fru Brinth.

13/6 Vellykket udflugt til Borgø 
for eleverne fra 3. kl. og opefter.

2O/o—27/8 Lærer .1. Brinth med
deler:

»På basis af den privat arran
gerede pinsetur til »Stoksbjerg« 
ved Haslev afholdtes i dagene 20. 
—27. juni lejrskole for 111. ml. og 
7. kl. Lejrskolen er et nyt led i 
skolens arbejde og i sin form her 
noget nyt i det hele taget. Det nye 
er, at eleverne selv forestår alt 
forefaldende arbejde: indkøb, mad
lavning, rengøring, indsamling af 
brænde o. s. v. — alt naturligvis 
under behørig vejledning. Lejr
skolearbejdet i øvrigt baseredespå 
en række spørgsmål, der faldt i 
to hovedafdelinger, dels vedrøren
de iagttagelser på lejrområdet (be
liggenhed, geografi, naturhistorie 
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og beregninger) og dels iagttagelser fra de tre ture. To cykel
ture gik henholdsvis til Gisselfeld og Hesede skov, og til Hol- 
megaards Glasværk, Fensmark og B. F. C.s knallertfabrik. En 
bustur gik til Udby—Vordingborg—Mønsbroen—Nysø—Stevns 
og Fakse kalkbrud. Børnenes rapporter vil være fremlagt på 
skolen i forbindelse med årsprøverne«.

Lejrskolen lededes af hr. og fru Brinth.
I sommerferien deltog 4 elever fra realklassen i en udveks

lingsrejse til England, arrangeret af World Friendship Association.
®/9 Amtsidrætsstævne i Nakskov. I stævnet deltog 1500 elever 

fordelt på 36 skoler. Vi deltog med 70 elever og opnåede føl
gende resultater:

Langbold: Piger over 14 är tabte deres anden kamp.
Piger under 14 år vandt en sikker 1. plads efter 6 kampe.
Alletik: I stævnets 10 konkurrencer opnåede drengene at blive nr. 1 
i de 6 og nr. 2 i 3 af de andre, samt endvidere 4 tredjepladser.
Lodbold: Drengene tabte begge deres første kampe (atletikdrengene 
kunne ikke deliage).

l% Biografejer fru Rønnebæk indbød alle skolebørnene til 
gratis at se den overordentlig smukke dyrefilm »Bæverdalen«. 
Det var meget venligt af fru Rønnebæk at give os denne op
levelse.

13/tu og l4/io Forældredage. En del forældre overværede under
visningen, men der burde have været mange tiere.

lo/ki Nysted og Rødby skoler spillede fodbold øg håndbold. 
Drengene fra Nysted vandt fodbold med 4—2. Pigerne fra Rød
by vandt håndbold med 4—3. Nysted byråd havde udsat en 
vandrepokal for fodbold, og boghandler Gregers Andersen, Rød
by, en vandrepokal for håndbold. Pokalerne blev første gang i 
hjembyerne.

15/10 Der uddeltes 36 idrætsmærker.
u'n Skolescenen opførte »Den Stundesløse« i Maribo. 60 ele

ver deltog.
26/11 Skolefest før de 4 første borgerskoleklasser.
27/u Skolefest for de øvrige klasser. Elever fra III, 7. og en

kelte fra II opførte »Svinedrengen« begge aftener. Stykket gjorde 
stor lykke.

På Handelsstandsforeningens opfordring opførtes stykket 3 af
tener hovedsagelig for børn fra omegnen.

Lærer Brinth havde instrueret og malet kulisser, og fru Brinth 
indstuderet sangene. Hr. redaktør Birch var som altid behjæl
pelig med musikken.

22/12 .Juleafslutning i kirken, hvor pastor Roed Jensen holdt 
juletalen.

24/x Besøg af den norske rejselektor, lærer Berent Giil, Ber
gen. HI, IV og real hørte om Bergen og så en farve- og tone
film derfra. I, II og 7. hørte om sildefiskeri ved Vestnorge og 
så en film om det.

29/t Sanginspektion ved inspektør IL Brøndlund, Nyk. F.
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Havneskolen. 77 Det nye skoleår begyndte med 125 elever i 7 
klasser og kun tre lærerkræfter.

2 Jagtkonsulent Fynboe viste en farvefilm »Afrikasafari«.
27(! 3.—7. klasserne på udilugt til Nyk. F. med besøg i Zoo, 

leg i Vesterskov og sportskampe med Østre skole. Pigerne tabte 
langbold 12—48, drengene tabte fodbold 3—8. Endelig besås 
Falsters minder i Czarens Hus.

23/6 blev arets værste dag, idet en planlagt skovtur med de 
små til børnenes sorg og mødrenes vrede måtte aflyses på grund 
af regnvejr; men efter regn kommer solskin, og

21 In går turen til Borgø med 1. og 2. kl. I 15 modre.
22—26/g foretog elever fra (i. og 7. under ledelse af hr. og fru 

Mathiassen en tur til hovedstaden, hvor de boede og spiste hos 
»Foreningen til provinsbørns ferieophold i København«.

Hr. Mathiassen rapporterer:
»De lyve børn, som deltog, vil 

smile i lykkelig erindring ved den 
blotte og bare opremsning af nav
nene pa de steder, de enten så 
grundigt eller kun tik forevist fra 
gaden på de herlige fodture rundt 
i byen — prøv: Amalienborg Plads, 
Nyhavn (mindeankeret), Kongens 
Nytorv (Det kgl. Teater, Hesten), 
»Strøget«, Købmagergade, Ør
stedsparken, Tuborg, Byvangen, 
Danmarks Akvarium, Langelinie, 
172 times havnerundtur, Christi
ansborg, Tøjhuset (Istedløven), 
Badhuspladsen, Forum, Cirkus, 

domkirken (andagt), Rosenborg, Daells Varehus, Runde Tårn, 
Zoologisk Have, do. Museum, Lufthavnen, Charlottenlundfortet, 
Tivoli, Idrætsparken (Skovshoved—A. B.) o.s.v. — — ikke?«.

6/9 12 piger og 6 drenge deltog i amtsidrætsstævnet i Nak
skov og klarede sig — om ikke strålende, så dog langt over 
forventning. Pigerne tabte langbold til Maribo borgerskole 16— 
23. Drengene opnåede en 3. og en 4. plads i atletik.

13—u/io Forældredage, hvor desværre kun 10—12 forældre 
trodsede børnenes henstillinger.

ll/u 6. og 7. ser »Den Stundesløse« på skolescenen i Maribo.
29/H Skolefest på Jernbanehotellet. 7. kl. opførte »Kejseren i 

Kinesiens land«, 4. og 5. underholdt med sange, og der danse
des til midnat. Vi havde lidt vrøvl med belysningen, men mo
rede oso dejligt.

22/12 Året slutter med juletræ i nr. 2.
3/t 1953 indledtes med en mindehøjtidelighed for dronning 

Alexandrine.
29/t Sanginspektion ved inspektør H. Brøndlund, Nyk. F.
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Alm. Regler.
Elever kan kun udskrives af skolen d. 1. april, när de fylder 

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

Der er skoleforbund mellem Rødby og Ringsebølle kommu
ner, så skolesøgende 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.

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 Hinke 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, ufremkom
melige 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 mi
nutter 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 hjem
met. I almindelighed er det bedst for børnene, at de mellem 
skoletimerne 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 1953.

Mundtlig årsprøve :

Skriftlig årsprøve 9. og 10. marts.

Tirsdag den 24. marts. Torsdag den 26. marts.
Kl. 8 7. dansk (S)

6. regning (L)
Kl. 8 7. naturhistorie (M)

6. religion (S)
kl. 10 5. dansk (insp.)

4. historie (S)
kl. 10 7. regning (L)

5. fysik (M)
kl. 12 3. dansk (insp.)

Onsdag den 25. marts.

kl. 12 3. regning (C)
2. dansk (S)

Kl. 8 7. engelsk (insp.)
6. dansk (M)

Fredag den 27. marts.
Kl. 8 5. regning (insp.)

kl. 10 6. geografi (C)
4. dansk (L)

4. regning (M) 
kl. 10 3. religion (C)

kl. 12 2. regning (M) 1. regning (M)
1. dansk (C) Håndarbejde fremlagt i nr. 3 

og 4.
Mandag den 30. marts kl. 9: lærerrådsmøde.

Tirsdag den 31. marts kl. 10: afslutning.

Det nye skoleår begynder onsdag den 8. 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 1951—52 —■ efter at tilskødet fra den fæl
leskommunale udligningsfond er trukket fra — 115.448,32 kr. 
(1950—51 : 103.682,00 kr.). Nettoudgiften pr. barn bliver 303,81 
kr. (1950—51: 276,49 kr.).
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Ferier og fridage 1953.
Fastelavnsmandag 16. febr.
kongens fødselsdag 11. marts 
dronningens fødselsdag 28. marts 
påskeferie 1.—7. april 
bededagsferie 1.—2. maj 
Kr. himmelfartsdag 14. maj 
pinseferie 23.—26. maj, incl. 
grundlovsdag 5. juni 
sommerferie 29. juni—11. august, incl. 
idrætsdagen i september 
efterårsferie 19.—24. oktober, incl. 
månedslov 16. november
juleferie 23. december (—3. januar 1954).

Oversigt over aftenskole- og ungdomsarbejdet vinteren 1952—53

institution fag
antal

hold elever

Rødby aftenskole................. engelsk 1 14
syning 3 42

H u s h old n i ngs f o r en i nge n for vævning 2 30
Rødby og omegn................. køkkenskole 3 45
Unge Landmænd for Rødby 
og omegn............................... landbrug 1 20

L.O.F. for Rødby og omegn aftenhøjskole 1 20

Rødby Havn aftenskole ....
navigationslære 1 16
tysk 2 30
syning 2 24
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