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Prt kommunale skolevæsen.

Beretning for 1948-50 ved skoleinspektør J«lst.

Statens P^dagoaiske StudtesaiJi^ 

Kdjfcnlwn



Skolekommissionens formand: 
Fru Ellen Iversen Hansen.

Skoleudvalgets formand: 
Redaktør Kr. Bruun.

Lærerrådets formand: 
Overlærer frk. S. J. Hansen.

Skoleinspektøren træffes som regel hver skoledag på 
skolens kontor kl. 12—12,30. Telefon 359.



Ved årets slutning havde skolen 278 elever (heraf 
91 udenbys) fordelt med 175 i folkeskolen og 103 i 
mellemskolen og realklassen.

Skolekøkkenundervisningen i 2. og 3. fri mellem, 
som påbegyndtes i fjor, er fortsat på samme måde i 
indeværende skoleår.

I løbet af skoleåret har samtlige elever været 
undersøgt af skolelægen, dr. Cederfeld. Der er fore
taget calmettevaccination af tuberkulinnegative og gen
nemlysning af positivt reagerende.

Tandplejen er fortsat af tandlægerne Jensen og 
fru Bloch. Der er givet adgang for udenbys elever 
til tandpleje mod tilsvarende betaling, som kommunen 
giver for indenbys.

3. fm. klasse har været på lejrskole i Sønderjylland 
under ledsagelse af lærer Harry Hansen og fru Jølst. 
Eleverne (12) havde sparet sammen til turen i 1. og 2. 
fm. og fik et tilskud fra kommunen. Man havde fast 
ophold på grænsehjemmet ved Kollund. Udrejsen fore
toges over Fredericia, hjemrejsen over Momrnark. — 
Turen varede i 8 dage og forløb helt igennem plan
mæssigt. Der blev særlig lagt vægt på det geogra
fiske og historiske stof, idet man foretog adskillige 
udflugter i omegnen. Efter hjemkomsten udarbejdedes 
en større opgave om turen, og stoffet samledes i 
mapper. Det er første gang elever ved skolen har haft 
en lejrskoletur, og det må håbes, det ikke er sidste. 
3. fm. har desuden aflagt studiebesøg på et mejeri, 
avistrykkeri, glasværk m. m. — Realklassen var på 
en 3-dages tur i København, med lærer Jørgensen 
som leder. Man var i rigsdagen, aflagde besøg for
skellige steder og var til opera på det kgl. teater: 
Verdi: „Rigoletto“.

Skolens udflugt gik for de første klassers ved
kommende til Fed, medens de store var i Karrebæks
minde. Det må håbes, at rejsebetingelserne bedres, så 
udflugterne ad åre kan forlægges til et andet sted, idet 
man nu igennem flere år har været i Karrebæskm. Man 
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må imidlertid erindre, at kun få kommunale skoler 
har kunnet foretage udflugt siden før krigen på grund 
af de begrænsede rejsemuligheder. Når skolen her har 
kunnet, skyldes det bl. a. kommunalt tilskud og imøde
kommenhed fra Næstved-Præstø-Mern Banen.

I december afholdtes skolefest på hotel „Frede- 
riksminde“. Elever fra forskellige klasser spillede „En 
søndag på Amager“, der gjorde stor lykke.

1 løbet af året har været holdt forældremøde i 3. 
fri mellem, hvor der blev redegjort for lejrskoleturen 
og et fælles skolemøde, hvor formanden for Danmarks 
hjælpeskoleforening, kommunelærer Holger Rasmussen, 
under god tilslutning holdt et interessant foredrag om 
„Børn, der ikke kan følge med,“

Børnebiblioteket har haft 4000 udlån.
Skolens lærerpersonale er for tiden:

Jølst, Jens, skoleinspektør, ans. v. Præstø skolev. 1944
Hansen, S. J., overlærer, „ „ 
Nielsen, J. P. M., „
Hansen, Joh. Iversen, lærer, „ „ 
Hansen, Harry, lærer,
Malmskov, E. Th. Hansen, lærer, „ 
Jørgensen, Jørg. V., lærer, „ „ 
Andersen, Chr., lærer, 
Larsen, E. M. T., lærerinde, „ „ 
Emborg, K., „ „ „

1921
„ 1927

1931
„ 1937
„ 1945
„ 1947

1947
„ 1922

1945
1. september 1949 ansattes frk. I. Bentzen som 

lærerinde ved skolen.
Fru E. Jølst har ledet skolekøkkenundervisningen.
Fru Iversen Hansen har virket som vikar.
Lærerne Harry Hansen, J. V. Jørgensen, Chr. An

dersen, frk. S. J. Hansen og frk. Emborg har deltaget 
i danskkursus (fortsættelse) i Præstø fra 1. septbr. 1949.

Forskellige elever har aflagt svømmeprøver og 
taget idrætsmærker.

Der har været tildelt fripladser og uddelt legater 
og flidspræmier til flinke elever.

Inspektør, magister Im. Jeppesen har inspiceret 
i dansk, historie og skrivning. Vicegymnastikinspek- 
tør Johanne Christiansen i pigegymnastik.
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Til realeksamen 1949 indstilledes 13 elever, til 
mellemskoleeksamen 17 elever, der alle bestod med 
følgende resultater:

Realeksamen :
Jørgen Andersen ug-?-
Jørgen Austin Hansen mg 
Per Hansen mg
Leo Jensen mgx
Svend Erik Jensen mg 
Frank Larsen mg
Bente Duelund mg
Birte Frandsen mg
Agnete Gudmundsen mg-x 
Jytte Jensen mgx
Birte Jølst mg

<. Karen Nielsen mgx
Karen Sørensen mg

Mellemskoleeksamen: 
Børge Henriksen mgx
Erik Lehman Hansen mg 
Kurt Jensen mg
Bent Olsen mg
Jørgen Schwartz mgx 
Alice Køier Andersen mg: 
Sonja Andersen ug-x 
Birgitte Berg ug-x
Gitta Iversen Hansen mg.X' 
Käte Jensen mgx
Lis Jensen mg
Birgit Larsen mgx
Jytte Molter mgX-
Grethe Nielsen mgx 
Inger Pedersen mgX- 
Inger Rasmussen mgX'



Mundtlig eksamen.
Realeksamen: Lærer: Censor:

0. 7a kl. 12 Regn. & matemat. J. V. Jørgensen. Skolebestyrer C. Overgaard, Bogø.
Fr. 7s - 13 Dansk. S. J. Hansen. Kommunelærer Chr. Andersen, Præstø.
M. % - 15 Geografi. Harry Hansen. Overlærer Carl C. Lassen, Ringsted.
0. - 8 Tysk. Chr. Andersen. Frk. J. Bolt-Jørgensen, cand. mag., Roskilde.
Fr. - 1030 Naturhistorie. J. P. M. Nielsen. Kommunelærer Svend Aage Jensen, Køge.
Ti. - 8 Fysik. J. P. M. Nielsen. Overlærer K. Rathje, Gentofte.
To. ^7b - 10 Engelsk. J. Iversen Hansen. Skoleinspektør Lange, Stege.
Lø. ls/ä - 1030 Historie. S. J. Hansen. Kommunelærerinde frk. Christiansen, Skelskør.
M. 2% - 9 Fransk, 

•o
Mellemskoleeksamen:

J. Iversen Hansen.
Til realeksamen er

Adjunkt frk. Harms, Vordingborg. 
indstillet 6 elever.

0. 7» kl. 8 Regn. & matemat. Jølst. Skolebestyrer C. Overgaard, Bogø.
Fr. 3/a - 8 Dansk. Chr. Andersen. Overlærer frk. S. J. Hansen, Præstø.
M. 7b - 1030 Geografi. Harry Hansen. Overlærer Carl C. Lassen, Ringsted.
0. 7a - 10 Tysk. J. Iversen Hansen. Frk. J. Bolt-Jørgensen, cand. mag., Roskilde.
Fr. 10/s - 1330 Naturhistorie. J. P. M. Nielsen. Kommunelærer Svend Aase Jensen, Køge.
Ti. 14/s - 10 Fysik. J. P. M. Nielsen. Overlærer K. Rathje, Gentofte.

Censor i tegning: Tegneinspektør Edv. Hansen, København. 
— i skrivning: Kommunelærer Harry Hansen, Præstø. 
— i håndgern.: Overlærer frk. S. J. Hansen, Præstø.

Til mellemskoleeksamen er indstillet 18 elever.
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Forældredage og opvisning i gymnastik holdtes 
13., 14. og 15. februar.

Optagelsesprøven til 1. ml. finder sted den 25. 
og 27. februar kl. 8.

Skriftlig mellemskole- og realeksamen holdes 21.
—24. februar.

Skriftlig årsprøve mandag den 20., tirsdag den 21. 
og onsdag den 22. marts.

Mundtlig årsprøve.
Torsdag den 23. marts kl. 8 I ml. engelsk.

— — II - fysik (skr. pr.)
— — III - regn. & matm.
- kl. 13 III - historie.

Fredag den 24. marts kl. 8 I ml. geografi.
— — II - tysk.
— — III - fysik (skr. pr.)

Lørdag den 25. marts kl. 8 I ml. naturhistorie.
— — II - engelsk.
— — III - geografi.

Mandag den 27. marts kl. 8 II ml. dansk.
— — III - dansk.
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Lærerrådsmøde onsdag den 29. marts kl. 9. 
(Bestemmelse om opflytninger.)

Fredag den 31. marts afslutning i skolens gym
nastiksal for realkl., IV og 3. fm. kl. 16; for de øvrige 
klasser om formiddagen kl. 10.

Lørdag den 1. april fridag. Skolegangen i det nye 
skoleår begynder mandag den 3. april kl. 10, — for 
1. kl. dog først kl. 11.

Præstø, den 17. februar 1950.

Jølst.

PRÆSTØ BOSTRYKKERI - PRÆSTØ


