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BYSKOLEN. 1
Mundtlige årsprøver i960.
Fredag den 1?» juni. Mandag den 20. juni.
kl. 8 III dansk (h)

Ila naturhistorie (O) 
Ilb regn. & mat. (vie)

kl. 8 III engelsk (j)
Ila regn. & mat. (vio)
Ilb tysk (Hd)

8
7
6a
6b

dansk og regning (J) 
regning (BE)
dansk og regning (N) 
engelsk (in)

7 
6a
5b

dansk (H) 
naturhistorie (O) 
dansk og regning (V og Be)

kl. 10

kl. 11

Ila 
4a 
3a
2a 
1a

tysk (HD)
dansk og regning (Hs) 
dansk og regning (jø)
dansk og regning (B) 
dansk (D) og regning (Jø)

kl. 10

kl. 11

III
Ilb
7
6b
4b

geografi (h) 
dansk (Jg) 
engelsk (d) 
regning (o)
dansk og regning (Hd)

Lørdag den 18. juni. Tirsdag den 21. juni.

6b fysS^P)^5 kl* 9 lærerrådsmøde

5a geografi (Be)
2b dansk og regning (Hs og By)

kl. 8 Hil regn. & mat. (o)

(P og Hy)
(B)

kl. 8

kl. 10

Ila fysik (h) 
Ilb geografiIla 

Ilb
7 
6b
3b 
1b

dansk (h) 
historie (Hd) 
historie (Be) 
dansk (Jg) 
dansk og regning 
dansk og regning

8
5a 
5b
III:

historie (N)
dansk og 
religion 

2 regn. &

regning (vie 
(G)
mat. (O)

kl. 10 8 engelsk (b) Torsdag den 2J. juni.

Fredag den 24- juni.
kl. 10 afslutning for de 5 første klasser 
kl. 14 afslutning for resten af klasserne.

Fredag den 24. juni udstilling af håndarbejder i nr. 11, 12 og I4, tegninger 
i nr. 17» sløjd i nr. 1, 4 og 5» skriftlige arbejder i nr. 9 og 10.
Forældre, værger og interesserede indbydes til at overvære de mundtlige prø
ver og afslutningen.
Skolegangen i det nye skoleår begynder fredag den 12. august. Kl. 8 møder 
eksamensmellemskolen og realklassen. De nye 1. klasser møder kl. 9 i den nye 
biblioteksbygning sammen med 2. klasserne. De øvrige hovedskoleklasser møder 
kl. 9,45 på byskolen.



REALEKSAMEN 1 96O ( 20 elever)

Tid Fag Eksaminator C ensor
Tirsdag den 17- maj kl. 8
Fredag den 20, maj kl. 8
Onsdag den 25. maj kl. 10
Lørdag den 28. maj kl. 8
Tirsdag den 31. maj kl. 8
Fredag den 3. juni kl. 10
Fredag den 10. juni kl. 8
Mandag den 13. juni kl. 8
Torsdag den 16. juni kl. 10

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

J. Højbøge 
skoleinspektøren 
Ellen Danielsen 
Inger Jørgensen 
Ib Jørgensen 
skoleinspektøren 
A. M. Olesen 
H. Hjort
Sv. E. Jørgensen

skolebestyrer B. Hjerrild, Maribo 
overlærer fru-Dons Biædel, Nakskov 
lærer K. Nielsson, Nysted 
overlærer P. Møller, Nysted 
skoleinspektør A. Øye, Søllerød 
lærer P, Holst Petersen, Sakskøbing 
overlærer Karen Christensen, Ballerup 
skoleinspektør L.C.Laursen, Rødby Havn 
lærer Gunnar Olesen, Maribo

MELLEMSKOLEEKSAMEN i960 ( 25 elever)

Tirsdag den I7. maj kl. 10
Fredag den 20. maj kl. 8
Lørdag den 28. maj kl. 8
Tirsdag den 31. maj kl. 8
Fredag den 10. juni kl. 8
Mandag den 13• juni kl. 8

historie 
dansk 
engelsk 
naturhistorie 
fysik 
geografi

H. Nielsen
E. Vøls
Ib Jørgensen
E. Bruun
Ib Jørgensen
J. Højbøge

overlærer Aa. Okkels, Nakskov
overlærer J. Grønbech Jørgensen, Nysted 
lærerinde Lis Sandfeld Jensen, Sakskøbing 
overlærer J.V.Yde, Nysted 
lærer H. Oddershede, Rørbæk 
skoleinspektør N.V.Lundby, Sakskøbing

Skriftlig dansk til realeksamen censureres af overlærer Albert Johansen, Århus, og adjunkt Erik Madsen, 
Esbjerg.- Skriftlig engelsk af overlærer Ellen Nielsen, Glumsø, og lektor Verner Voldby, Virum.- Skriftlig regning 
og matematik af overlærer 0. Hansen, Holbæk, og lektor H. Kjær, Roskilde.

Til mellemskoleeksamen censureres skriftlig dansk af overlærer Grethe Holmboe-Jensen, Århus.- Skriftlig 
regning og matematik af overlærer Karen Plum, Vanløse.- Håndarbejde af Grete Haumershøj ( Jl/5 kl. 9) - Sløjd af 
skoleinspektør 0. Hansen, Holeby ( I0/6 kl. I4) - Skrivning af overlærer A. Sørensen, Rødby Havn ( I0/6 kl. 14)«



Almindelig oversigt. 2•
Rødby kommunale skolevæsen omfatter:
Byskolen, Rødby, der består af en hovedskole med 8 klassetrin og 14 klasser 
og en eksamensskole med 4 mellemskoleklasser (II, III, IV ml) og 1 real
klasse. I alt har skolen 19 klasser.
Havneskolen, Rødby Havn, der består af en hovedskole med 7 klasser.

Der er skoleforbund mellem Rødby købstadkommune og henholdsvis 
Ringsebølle (fra 1 kl.) og Tågerup-Torslunde (fra 4 kl.) kommuner. 
Byskolen modtager elever fra Havneskolen til realskolen og 8 kl. ( 5 elever), 
desuden til sløjd ( 50 elever) og husgerning ( 20 elever).

Fra 1/8 i960 bliver der skoleforbund mellem Rødby og Hebbelunde- 
Sædinge kommuner for 6 og 7 kl.. En tilgang på oa. 23 elever.

Elevantallet pr. 31. december 1959

Hjemsted:
Byskolen:
Fra Rødby

" Rødby Havn
" Ringsebølle
" Tågerup-Torslunde
" Hebbel.-Sædinge
" Tirst.-Sk.-Vejleby
" Errindlev-Olstrup
" Holeby
" Gloslunde-Græshave

hovedsk. eksamenssk« Ialt Ialt 
elev

heraf tilm, 
I-4-I959dr. pi» dr. pi. dr. pi-

91 
5

19 
54
11 
5

1

96

24
55
12
1

1

14
19
4

11
7
5
7

20
17

6
7
7
5
6
1

105
24
22
45
18
8
7
1

116
17
50
42
19
6
6
1
1

221
41
52
87
57
14
13 

1
2

10
5
4
7
1
2

17 
1 
1
8 
5

Byskolen ialt 165 169 65 69 250 238 468
Havneskolen ialt 87 71 87 71 158 12 14

Ialt 252 240 65 69 517 509 626
Af Havneskolens piger var 1 pige hjemmehørende i Holeby.

Til- og afgang i 1959.
Byskolen

Havneskolenhovedskolen eksamenssk.
dr. Pi. ialt dr Pi. ialt dr. Pi- iall

Elevtal pr. 1. jan.1959. I55 149 302 87 82 169 81 61 142
Tilgang:
Fra hjemmet 1/4
Fra andre skoler

17
24

21
17

58
41 2 6 8

12
2

14
4

26
6

Ialt undervist 194 187 381 89 88 177 95 79 174
Afgang:
Ophørt p, gr. af alder 17 10 27 IS 13 28 3 6 9
Til 3, f» (og II em)
Til andre skoler i øvrigt 12 8 20 9 6 IS

5
0

1
1

6
1

Ialt afgang. 29 18 47 24 19 45 8 8 16
Elevantal pr. 31/12 1959 I65 I69 334 65 69 154 87 71 158



4.
Oversigt over elevantallet 1950—59«

pr. 31• dec.
BYSKOLEN Havne- 

skolen i althovedskolen eksamensskolen i alt

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
1955 213 118 331 Ul 472
1956 294 129 423 142 565
1957 296 129 425 149 574
1958 302 169 471 M2 613

L____1959 334 134 468 158 626

Elevernes forsømmelser 1959
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 s 
Hovedskolen 3107 256 114 3477 9,03 0,77 0,34 10,14
Eksamenssko« 773 63 4 840 5,06 0,45 0,003 5,51
Havneskolen 1232 211 61 1504 8,12 1.39 0,40 9.91
I februar-marts eksamenstermin 1959 bestod 2? elever (13 dr. og 10 pi.) 
realeksamen og 29 (13 dr. og 16 pi.) mellemskoleeksamen. Desuden blev 
17 elever (10 dr. og 7 pi.) udskrevet af 6 klasse med afgangsbevis.

Sarundervisning 1959-60.
Byskolent På små hold har 13 dr. og 4 pi» fået særundervisning i dansk 
og/eller regning.
Havneskolens læsehold: 5 dr. og 4 pi. i 5 ugl« timer; regnehold: 6 dr. og 
4 pi. i 5 ugl. timer,

Skolesparekasser ( frk. E. Vøls og L. C. Laursen)
Byskolen Havneskolen

Antal sparere............ 123 121
Mærkesalg............... 2035 27IO



Idrætsmærker.
bronze sølv guld sølv m.emal. guld m. emal. i alt
dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. Pi- dr. Pi- dr. pi.

Byskolen
Havneskolen

30
9

21
6

7 11
3 8

12 7
4 5

1 6 2 3 52 48
16 19

5.

Rødby børnebibliotek

Antal bind pr. 1.2.1959 
afgang i årets løb

Byskolen
2317

18

Havneskolen
747
10

rest 2299 737
tilgang i årets løb 129 0
bogbestand pr. 1.2.1960 2428 737
Antal lånere 248 75
udlån af skønlitteratur 6791 1918
udlån af faglitteratur 6OO 155
udlån i alt 7391 bind 2073 bind

Feriebilletter.
Byskolen udleverede 205 feriebilletter, hvoraf 28 ikke benyttedes.
Havneskolen udleverede 50 feriebilletter, hvoraf 5 ikke benyttedes.

Legater og prämier.
Byskolen. Ved årsafslutningen 1959 uddeltes følgende præmier: Det af 

Lollands Spare- og Lånebanks Fond skænkede beløb tildeltes i form af bog
gaver: Kjeld Larsen og Birgit Johansen i realklassen, Ingeborg Andersen, 
IV, Benthe Henningsen, 8., og Connie Nielsen, 7. klasse.

Årbog skænket af "Historisk Samfund": Anders Peter Eistrup Jensen.
Sparepræmier skænket af frk. E. Vøls: Erna Krogh, 8., og Preben Jølf, 

Ilb.
Rødby kommunes flidspræmier: Leif Christiansen og Lykke Tage, IV, Leif 

Mikkelsen, III, Tove Larsen, II, Per Nymann Sørensen, la, Elinor Nielsen, 
Ib, Anette Matthes, 6., Grethe Olsen, 5a, Lillian Brylle, 56, Grethe Chri
stensen, 4a, Bruno Jørgensen, 4b, Anne Karin Rasmussen, ja, Bodil Helvig, 
Jb, Birgit Mortensen, 2a, Søren Danielsen, 2b, Helle Rasmussen, 1a, Käthe 
Rasmussen, 1b.

Lærer Kjærsgaards legat: Jan Beese og Ole Henningsen, realklassen, fik 
hver 50 kr.

Lærerinde, fru Marie Knudsens mindelegat for flid og opførsel blev på 
fru Knudsens fødselsdag, den 17» december, uddelt i 20 portioner a' 10 og 
5 kr. til elever i de klassetrin, som fru Knudsen i sin tid havde.

Ved juleafslutningen ville elevforeningen gerne uddele 2 flidspræmier. 
De blev af lærerrådet tildelt Anne Lise Njor, realklassen, og Grethe Olsen, 
6a. Præmierne blev overrakt af elevforeningens formand, Torben Jønck, real
klassen.

Havneskolen; Lærer Kjærsgaards legat: Jørgen Christiansen, 5., og Karin 
Pedersen, 5.

Lollands Spare- og Lånebanks Fond: Erik Christensen og Tari Thomsen, beg
ge 7.

Kommunens flidspræmier: Bente Aarslev, 6., Kurt Nielsen, 5., Anne Stryhn 
Jørgensen, 4-> Villy Petersen }., Flemming Eriksen, 2., og Susanne Knudsen, 
1.



6.
Film og radio.
Skolerne har overenskomst med Teknisk Skole, så de kan benytte Teknisk 

Skoles filmsapparat. Der er skoleradio i begge skoler; desuden har bysko
len en båndoptager.

Skolelagen.
Undersøgte elever 
henvist til læge
platfod 
overvægtig 
undervægtig 
ørelidelser 
øjenlidelser
næse- og svælglidelser 
hjertelidelse 
hudlidelse
astma
ufrivillig vandladning 
hypospadi
farveblindhed 
nervøse lidelser 
holdningsfejl

Byskolen
473
43
38
45
13
4

61
3
2
1
2
2
1
7
2
0

Havneskolen
144
17
13
8
4
2
9
1
1
1
0
0
1
2
0
1

P. Dinesen.

Kommunens udgifter til det samlede skolevæsen
var i regnskabsåret 1958/59 - efter at tilskudet fra den fælleskommunale 

udligningsfond er trukket fra - kr. 323.698,58 (1957/58: 322.376,43). Netto
udgiften pr. elev bliver 517,09 kr. (1957/58 kr. 525,89).







7.Lærerpersonalet ved det samlede skolevæsen pr. 31. december 1959»

født dim. ansat 
her

fast 
ansat

nuv.
still.

tjen, 
alder

Skole

skoleinspektører: 
L. Jørgensen 1896 1917 78-39 78-39 78-39 74-52 B
L.C. Laursen 1909 1930 72-47 72-47 73-52 73-55 H
vioeinspektørs 
Jørgen H. Hansen 1916 1943 78-58 78-58 78-58 78-58 B
overlærere s 
A.M. Olesen 1891 1922 74-26 74-26 74-46 74-55 B
J. Højbøge 1902 1926 15/1-27 74-33 78-56 78-56 B
Alfr. Sørensen 1898 1924 77-58 77-58 77-58 77-58 H
lærere og læreri. 
Erik Bruun 1921 1943 75-57 75-57 75-57 74-46 B
Ib Jørgensen 1929 1955 15/6-55 77-57 77-57 77-55 B
Inger Jørgensen 1934 1955 15/6-55 77-57 77-57 77-55 B
H. Hjort, faglæ. 1911 1952 78-53 77-57 77-57 78-55 B
Marie Hansen 1922 1943 78-58 78-58 78-58 79-56 B
O.H. Jensen 1935 1957 76-57

77-59 77-59
H

Helmer Nielsen 1921 1957 77-57 77-57 B
Sv.E. Jørgensen 1934 1958 77-58 aspirant B
Helga Hyldtoft 1935 1958 77-58 do. B
Niels E. Hyldtoft 1936 1958 77-58 do. B
Else Ojørup 1937 1958 77-59 do. H
H.I. Bendtsen 1933 1959 77-59 do. B
Inge L. Pedersen 1937 1959 77-59 do. B
1 ledigt lærerembede H
1 ledigt embede B
1 ledigt embede B
1 ledigt embede B
1 ledigt timelærerembede B
1 ledigt timelærerindeembede B
1 ledigt timelærerindeembede H

Byskolen.
1 . august 1959 tog overlærer, frk. E. Vøls sin afsked fra Rødby byskole. 

Frk. Vøls er ikke fyldt 70, men hun måtte af helbredsmæssige grunde have 
nogle færre timer.

Frk. Vøls blev ansat ved byskolen den 1. november 1922 og har således 
virket ved skolevæsenet som fast ansat i 37 år. Vi siger frk. Vøls tak for 
hendes lange trofaste arbejdsdag her. Ikke mange har taget sin lærerinde- 
gerning mere alvorligt og mere pligttro, end hun har gjort. Frk. Vøls har 
gennem de mange år levet og åndet for sin skoles og sine elevers ve og vel. 
Hun var af den gamle skole, var et eksempel for elever og kolleger i pligt
troskab, grundighed og omhyggelighed i alt sit arbejde. Tak for de mange års 
dygtige arbejde i Rødby skoles tjeneste !

Lærerinde, fru Inga Jørgensen blev 74-1959 forflyttet til Errindlev cen
tralskole .

77-1959 blev der ansat to nye lærerkræfter, lærer Hans Ivar Bendtsen og 
lærerinde, frk. Inge Lise Pedersen.

På grund af lærermanglen har det ikke været muligt at besætte alle de le
dige embeder, men fra sommerferien i960 skulle der være udsigt til ansættelse 
af fire nye lærere. 1. maj I960 hjemsendes Niels Erik Hyldtoft fra soldater
tjeneste .

Vikarers husholdningslærerinde, fru Lis Jacobsen, Holeby, har lovet at 
fortsætte som køkkenskolelærerinde; cand. mag., fru Ellen Danielsen har i 
dette skoleår vikarieret i et ledigt embede; frk. Vøls har vikarieret nogle 



8.
timer, og pastor 0. Gissel, Nebbelunde, har haft nogle latin- og religions
timer. Desuden har seminarieeleverne Birthe Månsson, Vordingborg, Kaj Søren
sen, Skårup, Ebbe Schiøler, Emdrupborg, Per Lindegaard Hansen, Vordingborg, 
og student Erik Smidt, Torslunde, vikarieret. Seminarieelev Per Lindegaard 
Hansen har også været her som praktikant.

Kursus: I tiden ’M1» - 17.12.1959 deltog vioeinspektør Jørgen Hansen, 
lærerinde, fru Inger Jørgensen og lærer Helmer Nielsen i matematikkursus i 
Maribo. 27-11. - 29.11.1959 var skoleinspektøren til kursus i Nyborg i an
ledning af den nye skolelovs gennemførelse. 5*1» - 9»1»196O var skoleinspek
tør L. Jørgensen, vioeinspektør Jørgen Hansen, lærer E. Bruun, lærer Helmer 
Nielsen og lærer Hans I. Bendtsen til kursus i erhvervsvejledning i Maribo.
Havne skolen:

Lærer Kai Gori blev pr. I.8.I959 forflyttet til externatskolen i Haders
lev, og lærerinde Ruth Jensen ansattes den 1.11.1959 ved Velling forskole. 
Studenterne Ole Sølvtoft og Else Jensen har passet deres embeder.

1-7-1959 ansattes lærerinde, frk. Else Gjørup, Stubbekøbing, ved skolen.
Lærer Ole Hjermitslev Jensen og lærerinde, frk. Else Gjørup deltog i ma

tematikkursus i Maribo i november - december, skoleinspektøren i skolelovs
kursus i Nyborg 27. - 29. november, overlærer Alfred Sørensen, lærer Ole 
Hjermitslev Jensen, frk. Else Gjørup og skoleinspektøren i erhvervsvejled
ningskursus i Maribo 5- - 9« januar i960.

Fra skolernes dagbøger.
BYSKOLEN. Vi har i årets løb modtaget nogle gaver. Skytte M.E. Pape, Lung- 
holm, har skænket en fin ræv til skolens naturhistoriesamling, og lærer 
Sv.E. Jørgensen har overladt skolen sit harmonium. Vi siger giverne hjertelig 
tak.

11 .5. og 12.5. Poliovaccination.
16.5- En af vore elever, Bruno Klinke Jørgensen, Taagerup, blev dræbt ved 

en færdselsulykke i nærheden af Maribo. Hans klassekammerater, hans klasse- 
lærerinde og skoleinspektøren overværede begravelsen i Taagerup kirke. Skole
inspektøren bragte en sidste hilsen fra skolen. Blandt byskolens elever ind
samledes et beløb til en mindeplade.

25-5- - 29.5» Skoleinspektøren ude som beskikket censor i engelsk ved sko
ler i Nordsjælland.

10.5. Illem fik fra Finland sendt et billedskærerarbejde (en skipper) fra 
kaptajn og mandskab på "Mogens S", det skib, Rødby Byskole har adopteret. 
Der er stadig og livlig forbindelse mellem skibets besætning og den klasse og 
lærer, Illem og lærer Helmer Nielsen, der repræsenterer skolen. Kaptajn An
dersen har stillet i udsigt, at - hvis det er muligt - et par af Illem's ele
ver skal komme med på en sommerferietur.

2.6. De første 5 klasser havde en vellykket udflugt til Nykøbing Zoo.
9.6. De øvrige klassers udflugt til København. II og real samt B. klasse 

på Christiansborg, hvor de så repræsentationslokalerne, folketingssalen og 
resterne af Absalons borg. Samtidig var de øvrige klasser i Zoologisk Have. 
Bagefter samledes klasserne i Tivoli.

13.6. - 18.6. 8. klasse og III ml. på skolerejse til Slesvig under ledelse 
af lærer Helmer Nielsen og frue og lærerparret Ib og Inger Jørgensen. De så 
bl.a. Dannevirke, Hedeby og Gottorp slot.

5.9. Amtsidrætsstævne i Maribo. Rødby Byskole opnåede to 1. pladser.
7.9« Regionsstævne for idrætshold i Vordingborg. Rødby Byskole vandt og 

skulle repræsentere Maribo og Præstø amter ved et landsstævne i Vejle. Bysko
len blev nr. 18 af 20 hold.

21.9. - 17.10. Vi forsøgte noget, som ikke havde været prøvet på Lolland 
før - at sende 8. klasse ud i erhvervspraktik. Eleverne fik lov til at skrive 
3 erhverv op, som de kunne tænke sig at komme ind i. Ved personlig henvendel
se til en række næringsdrivende lykkedes det skolen at skaffe "plads" til alle 
22 i to af de erhverv, de havde ønsket. De erhvervsdrivende viste forsøget 
stor interesse og velvilje. Som forberedelse til udsendelsen blev der holdt 
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et møde på skolen for forældrene og de erhvervsdrivende, der havde givet 
tilsagn om at modtage en elev. Erhvervsvejlederen, fru Valerius, Maribo, 
holdt foredrag om erhvervspraktik. Eleverne, der derefter var ude i "plad
serne" 2 x 14 dage, var også glade for at kikke "indenfor murene". Natur
ligvis er det begrænset, hvor meget indblik de kan få i et erhverv på I4 
dage, men en del fik dog bekræftet deres ønske om erhverv, enkelte havde 
været ude i erhverv, som de alligevel ikke kunne tænke sig at fortsætte med, 
og begge dele er jo værdifuldt for dem. Erhvervspraktikken kan - jeg siger 
udtrykkeligt "kan" - være med til at hjælpe dem ind på den rette hylde. Et 
par af eleverne var så heldige at få løfte om lærepladser. Forsøget giver 
derfor lyst til at fortsætte, og de erhvervsdrivende, jeg har spurgt, er og
så villige til at modtage elever igen.

6.10. I Nysted til den årlige venskabsmatch. Nysted drenge vandt fodbold 
2-1. Rødby piger vandt håndbold 5-4.

26.10. I anledning af FN-dagen den 24. oktober viste politibetjent Gennov, 
Hødby, en film, han selv havde taget i Gaza.

11.11. 8. klasse sammen med lærer Helmer Nielsen aflagde - som et led i 
samfundslære - et besøg hos sognerådsformand, proprietær Carl Ploug, Tors
lundegård, der gæstfrit tog imod klassen og fortalte dem om sit landbrug.

12.11. Fra Dansk Skibsadoption kom kaptajn Nørregård, "Georg Stage", og 
fortalte de øverste klasser om "Georg Stage" og viste lysbilleder fra livet 
ombord.

18.11 . Realklassen overværede et byrådsmøde.
26.11. Skolefest på Hotel Rødby for de 5 første klasser til kl. 25. Vice- 

inspektør Jørgen Hansen havde instrueret "Peter Dæksdreng", fru bankdirektør 
Olsen havde indøvet dansene, og lærer Bendtsen havde sammen med nogle af de 
store drenge gjort et stort og fint arbejde med kulisserne. Lærerinde, frk. 
Pedersen var sufflør.

28.11. De øvrige klasser havde fest til kl. 24. "Vellykket skolefest med 
god skolekomedie", som et af de lokale blade skrev.

8.12. Forældremøde angående deling af 5* klasserne.
12.12. 80 af de ældre elever så i Maribo landsskolesoenens forestilling 

"Seks Kammerater".
22.12. Juleafslutning i gymnastiksalen.
23.1. Besøg af norsk rejselektor, Per Lie, der fortalte de større børn 

om Bjørnstjerne Bjørnson og hans hjem på Aulestad - med lysbilleder.
3.2. Der uddeltes 100 idrætsmærker.
22.2. Jagtkonsulent A. Fynbo, Svendborg, viste film for de fleste af 

klasserne. Det var smukke farvefilm: "Grønland i sommersol" og "Moskusokser".
4.3- °g 6.3. Hjulpet af lærerne Sv.E. Jørgensen og Helmer Nielsen gav 

Rødby Byskoles elevforening, der blev startet i efteråret 1959, sig i lag 
med sin hidtil største opgave: indsamling til flygtningehjælpen. De to stør
ste arrangementer var et fantasifuldt optog gennem byen med raslebøsser og 
et stort opsat show i gymnastiksalen. Omkring 4OO mennesker var samlet, da 
dette shov begyndte. I de 4 timer, det varede, vekslede det med optræden af 
elever og andre, bl.a. Alex Sunding, der havde stillet sig til rådighed for 
det gode formål. Ind imellem numrene var der auktion over mange værdifulde 
gaver fra de handlende. En bar, hvis indhold af æbleskiver, lagkage, soda
vand og oooa-cola også var skænket til festen, blev i en pause tømt i løbet 
af kort tid. Sv.E. Jørgensen var en udmærket auktionarius og konferencier. 
Hele indsamlingen gav godt 3OOO kr., der blev sendt til giro 6O7. Elevfore
ningen bør have ros for sit initiativ.

14.3» og 15.3. Forældredage. Besøget var som sædvanlig 25-30 forældre, og 
langt de fleste til de små klasser.

2.4. Viceinspektøren og skoleinspektøren i Nakskov med 6 elever til skole- 
patruljefesten for Lolland-Falster. En lille opmuntring til de elever, der 
hjælper skolen med at afvikle trafikken fra skolen.
HAVNESKOLEN.

5.5* Eleverne poliovaccineres for fjerde gang. Kun 2 af 155 elever måtte 
ikke "stikkes".

17-6» 3« - 7« klasse på udflugt til Vordingborg for at se Gåsetårnet og 
dyreparken, lege i Kirkeskoven og konkurrere med Marienberg skole. For en 
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gangs skyld vandt vore drenge fodbold (4 - 1), mens pigerne tabte langbold 
(22 - 54).

19.6. 4. - 7" klasse ser filmen "Vi tager skoleidrætsmærket".
25.6. Skovtur til Borge med 1. og 2. klasse og 56 pårørende.
5-9. 58 elever deltager i amtsskoleidrætsstævnet i Nakskov. Drengene 

tabte håndbold til Idestrup 2-4, pigerne langbold til Fuglse-Krønge 10 - 4( 
men vi opnåede en 2. plads i boldkast og en 4. plads i 60 m løb for drenge 
under I4 år.

7.9. 10 drenge til landsidrætsstævne i Vordingborg, hvor de blev nr. 5 af 
5 hold, men måtte se deres tidligere skolekammerater bære sejren hjem for 
Byskolen.

24.9. Vore drenge taber fodbold mod Byskolen 1-4»
15.10. Måske er vi blevet en tak bedre end 24.9»> for nu taber vi fod

boldkampen med Byskolen 2-4.
17.10. Strandjagtkonsulent V.M. Fynboe, Svendborg, viser to Grønlands

film: "Rensdyrjagt" 0^ "Moskusokser".
51.IO. Efter eget ønske fratræder fru Kristine Knudsen pladsen som skolens 

pedel og afløses af kommunalarbejder Ove Rasmussen. Skolen takker fru Khudser 
og hendes mand for veludført gerning og behageligt samarbejde.

14.11. Skolefest på Søpavillonen. 7. klasse opførte Poul Bo Christensens 
"Potte i Parken" under overlærer Sørensens ledelse. Dekorationerne var lavet 
af hans søn Poul. Restauratøren havde glemt, at han ifølge aftale skulle 
sørge for musik, og vi havde ingen fra 20.20 til 21.15, da amatørerne Friis 
Henningsen og Palle Tækker reddede situationen. En del af den ufrivillige 
pause udfyldtes af sanglege ved lærerpersonalet og fru Vilfing.

10.12. Røntgenvognen besøger skolen.
12.12. Elever fra 6. og 7« klasse ser i Maribo landsskolescenen opføre 

"Seks Kammerater".
22.12. Juleafslutning i gymnastiksalen.
11.2. Overpolitibetjent Helge Hansen, Maribo, underviser hele skolen i 

færdselslære.
20.2. Statsminister H.C. Hansen mindes med flaget på halv, mindetale ved 

morgensang, og 5- °g 6» klasse følger radioens mindeudsendelse kl. 12.
4.5. Forældremøde (5. klasse) til orientering om den nye skolelov. 20 af 

46 forældre mødte.
27.2. 6. og 7« klasse ser Maxwell Andersons "High Tor" på Landsskolesce

nen i Maribo.
14.5. og 15.5. Forældredage, besøgt af 57 forældre.
1.4. Efter en pågående og vellykket flygtningehjælpskampagne (mærkatsalg, 

indsamling af gammelt jern, papir, klude og flasker) kan lærer Ole Hjer- 
mitslev Jensen indsende 729>- kr. til Skolernes Flygtningehjælp, Vordingborg.

9.4. 20 års dagen mindes ved morgensang.
20.4. Skolen modtager sin første "Fugleflugtselev".
27.4. 70 udvalgte elever fra amtets ungdomsskoler på højskoleophold i 

Søllested gæster skolen, da de er nede for at se anlægsarbejder.
28.4. Thomas Koch Thomsen, 4. klasse, skænker skolen en barde.
I vinterens løb har pastor M. Svane gennemført konfirmationsforberedelse 

på skolen for 17 elever - en ordning, som skolen har været meget taknemmelig 
for og meget gerne ønsker fortsat.

Almindelige regler.
Skoleloven af 7. juni 1958 kræver, at skoleåret begynder den 1. august. 

Børn, der fylder 7 år inden skoleårets begyndelse, er undervisningspligtige, 
og skolen skal optage børn på 6 ^2 år, hvis forældrene ønsker det, altså 
børn, der fylder 7 inden næste års 1• februar. Alle elever kan for fremtiden 
udskrives, når de har haft 7 års skolegang.

Efterhånden skal skolerne indrettes efter den nye lov. D.v.s., at både de 
eksamensfri mellemskoleklasser og eksamensmellemskolen - og dermed mellem
skoleeksamen - falder bort. Nu bliver der 8 hovedskoleklasser, eventuelt en 
9. klasse samt 5 realklasser.
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Ber er skoleforbund mellem Rødby kommune og henholdsvis Ringsehølle og 

Taagerup-Torslunde kommuner, så alle skolesøgende hørn fra Ringsehølle og 
skolesøgende hørn fra Taagerup-Torslunde fra 4« årgang og opefter kan søge 
skolerne i Rødby mod, at kommunerne pr. barn betaler det beløb, som det 
koster Rødby at have et barn gående i skolen, bortset fra udgiften til for
rentning og afskrivning af skolens faste ejendomme.

Fra 1. august i960 bliver der skoleforbund med Nebbelunde-Sædinge kommune 
fra og med 6. klassetrin.

Skolepenge. I eksamensskolen betaler forældrene ikke skolepenge, hvis 
deres hjemkommune ikke selv har en eksamensskole eller har skoleforbund med 
en anden kommunes eksamensskole. I henhold til undervisningsministeriets be
kendtgørelse af 24. januar 1955 skal opholdskommunen afholde udgifterne for 
barnet i eksamensskolen med et beløb, der svarer til den gennemsnitlige net
toudgift pr. elev ved kommunens samlede skolevæsen, bortset fra udgiften til 
forrentning og afskrivning af skolens faste ejendomme.

For udenbysboende elever i borgerskolen skal de forældre, der ikke omfat
tes af skoleforbund med Rødby, stadig betale skolepenge, for tiden 20 kr. 
pr. måned.

Kun barnets sygdom, smitsom sygdom i hjemmet, ufremkommelige veje og for
ud given tilladelse betragtes som "lovlig grund". Forsømmelse uden lovlig 
grund kan medføre, at de for barnets undervisning ansvarlige indkaldes for 
skolekommissionen og tildeles enten en advarsel eller bøder på 1 - 3 kr. pr. 
dag. Møder forældre eller værge ikke, skäl de efter loven idømmes bøde. Be
tales bøden ikke, vil faderen eller værgen være at indsætte til afsoning.

Eleven skal møde på skolen i rette tid.
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 erstattes af eleverne.
Enhver forsætlig beskadigelse af skolens ejendele eller bygninger skal 

erstattes efter skolens skøn.
Er en elev syg, må det snarest meddeles skolen. For udeblivelse i længere 

tid på grund af sygdom kan forlanges lægeattest.
Ønskes en elev af gyldige grunde fritaget for skolegang, må tilladelse 

indhentes hos faglærerne, hvis det kun gælder enkelte timer; gælder frita
gelsen en hel dag eller derudover, må tilladelse indhentes hos skoleinspektø
ren. Men det henstilles, at alle unødvendige forsømmelser undgås, da ikke 
blot det enkelte barn, men også hele klassens arbejde lider derved.

Ønskes det, at et barn på grund af sygdom skal holde sig inde i frikvarte
rerne, må det medbringe en seddel herom fra hjemmet. 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 overgives en af lærer
ne til opbevaring. Skolen kan ikke påtage sig ansvar for glemte ting og for 
penge, der bliver borte på skolen.

Ferier og fridage i I960;
Fastelavnsmandag den 29. februar
Kongens fødselsdag den 11. marts
Bronningens fødselsdag den 28. marts
Påskeferie 1J. - 19. april, incl.
Store bededagsferie 1J. og I4. maj
Kongeparrets sølvbryllupsdag den 24. maj
Kristi himmelfartsdag den 26. maj
Pinseferie 4« - 7« juni, incl.
Sommerferie 25. juni - 11. august, incl.
Amtsidrætsdagen i september 
Efterårsferie I7. - 22. oktober, incl.
Månedslov den 21. november
Juleferie 2J. december (til 5* januar 1961, incl.)
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HAVNESKOLEN.
Årsprøver og afslutning i960.
Mundtlig årsprøve: 
Lørdag den 18. juni. Tirsdag den 21. juni.
kl. 8 7. dansk (s)

6. regning (insp.)
4. religion (St)

kl. 8 7» regning (G)
6. religion (EJ)
4. dansk (insp.)

kl. 11 6. naturhistorie (J)
5. regning (S)
1. dansk (Ej)

kl. 11 5. historie (s)
5. regning (St) 
1. regning (g)

Mandag den 20. juni. Onsdag den 22. juni.
kl. 8 7. engelsk (insp.)

6. dansk (St)
5. fysik (J) 

kl. 11 4. regning (j)
5. dansk (G)
2. regning (EJ)

kl. 8 7. geografi (s)
6. engelsk (insp.)
5. dansk (J)
2. dansk (g)

Håndarbejde fremlagt i nr. 4, småsløjd i nr. 1 og tegning i nr. 3.
Torsdag den 23. juni kl. 9: lærerrådsmøde.
Fredag den 24. juni kl. 10; afslutning.

Det nye skoleår begynder fredag den 12. august. 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.

Oversigt over aftenskole- og ungdomsarbejdet vinteren 1959/60.
institution fag hold elever

Kødby aftenskole kjolesyning 1. 19
do. tysk 2. 44
do. naturkund skab 1. 18
do. husgerning 1 . 19
do. aftenhøjskole 1. 19
Rødby ungdomsskole engelsk, regning, boliglære, 

sundhedslære og motorlære 2. 42
Husholdningsforeningen husgerning 1. 12
for Rødby og Omegn håndgerning 3- 43
Rødby Havn aften- tysk 1. 24
skole kjolesyning 1. 13

finere håndgerning 1. 18
Rødby Havn og Omegns 
Husflidsf orening

husflid 2. 32

Rødby Havns gymna- gymnastik, drenge 3. 52
stikforening do. piger 2. 50

do. unge piger 1. 10
do. motionshold, herrer 1. 16
do. motionshold, damer 1 . 8


