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Præstø kommunale skolevæsen

beretning for 1953-54
bei> skoleinspektør 3ølsf.

Sifons p-



Formand for skolekommission og skoleudvalg: 
Redaktør Kr. Bruun.

Lærerrådets formand: 
Overlærer J. P. M. Nielsen.

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

Lørdag undtagen.



1954 er et mærkeår for skolen, idet den nuvæ
rende bygning færdiggjordes 1904 og toges i brug for 
det samlede skolevæsen.

Som andre byer havde også Præstø oprindelig en 
latinskole, oprettet 1551, nedlagt 1739 og afløst af „den 
danske skole“, som imidlertid nedbrændte 1750, da 
den store ildebrand hærgede byen.

1754 indrettedes skole, fattighus, råd- og arresthus 
m. m. ved kirken i Adelgade. Først 1860 opførtes en 
selvstændig skolebygning ved siden af den gamle, og 
skolen havde nu til huse her, indtil 1895, da der byg
gedes på Klosternakken.

Med det i de senere år stærkt stigende børnetal 
føles allerede nu den manglende skoleudvidelse. Elev
tallet i hver af grundskoleklasserne og I ml. er alt for 
stort. En deling var i høj grad ønskelig, men vanske
lig at gennemføre. Skiftende lærerkræfter har i indevæ
rende skoleår nødvendiggjort hyppig skemaomlægning 
og i nogen grad været utilfredsstillende for elever og 
lærere. Heldigvis er det stadig lykkedes at få kvalifi
cerede folk med interesse for skolens arbejde, men 
en ordnet plan har i nogen grad måttet fraviges mid
lertidig. Vi håber arbejdet i det nye skoleår kan blive 
i mere fastlagte linier. Elevers og læreres velvillige 
indstilling har hjulpet meget på de forskellige besvær
ligheder. Vi kan tillige glæde os over ikke at være 
mærket af den mangesteds nærværende skoleuro og 
disciplinkrise.

Ved årets slutning havde skolen 319 elever, for
delt med 208 i folkeskolen og 111 i mellemskolen og 
realklassen.

3. fm. har været på studietur i København under 
ledsagelse af lærer Harry Hansen.

Realklassen var på en 3-dages tur i København 
med overlærer Iversen Hansen som leder. Man af- 
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lagde besøg på Fordfabrikerne, Carlsberg, Gutenberg- 
hus m. fl. og var til ballet på det kgl. teater.

IV ml. havde under lærer Harry Hansens ledelse 
en 8-dages tur til Sønderjylland og Sydslesvig. Klas
sen har endvidere været på geologisk ekskursion og 
til skolekoncert i Vordingborg.

Det stedlige politi gennemførte med eleverne på 
skolens legeplads en færdselspropaganda for at op
hjælpe bedre trafik på veje og gader. Instruktionen 
var klar og fornøjelig og optog eleverne stærkt.

Skolens udflugt gik til Nyborg og Nysted.
Skolefesten afholdtes i forbindelse med afslutning 

af skoleåret.
Samtlige elever har været undersøgt af skolelæ

gen, dr. Floding.
Tandplejen er foretaget af tandlægerne Hans Jen

sen og fru Bloch. Der er adgang for udenbys elever 
til tandpleje mod tilsvarende betaling, som kommunen 
giver for indenbys, og dette benyttes i stedse stigende 
grad.

Børnebiblioteket har haft 4000 udlån.

Skolens lærerpersonale er for tiden:
Jølst, Jens, skoleinspektør, ans. v. Præstø skolev. 1944
Nielsen, J. P. M., overlærer, „ „ 1927
Hansen, Joh. Iversen, „ J> 1931
Hansen, Harry, lærer „ „ » jr 1937
Malmskov, E. Th. Hansen, lærer „ »» n 1945
Jørgensen, Jørg. V., lærer, „ n 1947
Jølst, E. faglærerinde i husg. „ „ J? » 1952
Oksbjerg, Inger, lærerinde, „ „ jj 1953
Jansson, timelærerinde, „ „ » » 1953
Kjeld Jørgensen, lærer, (asp.) „ „ M 1953
Fru Anna Jørgensen, lærerinde, (asp.) „ » 1953

Ejnar Lund, (vakancevikar)
Fru Grethe Lund, „

Et nyt lærerindeembede oprettes fra 1. april 1954.
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Fra sommerferien ansattes frk. Inger Bentzen som 
lærerinde i Næstved.

Lærer Chr. Andersen blev kaldet til Holev ene- 
lærerembede i Marslev kommune på Fyn fra 1. dec. 
1953.

Frk. E. Larsen, der har været sygemeldt fra efter
året 1952, fik bevilget afsked på grund af sygdom fra 
1. januar 1954. Vikariering har været varetaget af 
fruerne Iversen Hansen og Jørgensen og seminarie
elever. Frk. Larsen havde med flid, punktlighed og 
pligtfølelse varetaget skolearbejdet, men svigtende hel
bred vanskeliggjorde, navnlig i de sidste år, arbejdet 
for at opnå de ønskede resultater. Vi håber frk. Lar
sen må få glæde af sit otium.

Forskellige elever har aflagt svømmeprøver og 
taget idrætsmærker.

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

Af hensyn til elevernes undervisning henstilles til 
forældrene, at man så vidt muligt lader forberedelse 
til konfirmationen foregå i 3. fm. og III ml. Navnlig 
er det højst uheldigt, af hensyn til eksamen, hvis man 
forrykker tidspunktet til afgangsklassen.
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Til realeksamen 1953 indstilledes 10 elever, til 
mellemskoleeksamen 22 elever, der alle bestod med 
følgende resultater:

Realeksamen:
Jørgen Christensen mg 
Gert Hansen :
Rolf Iversen Hansen mgX 
Jørgen Johannessen mg 
Børge Larsen ug-:-
Anders Molter ug-H
Jørgen Nielsen mgX
Jørgen Vilhelmsen mg
Inge Jørgensen mg-'
Birgit Michelsen mg

Mellemskoleeksamen:
Gunnar Andersen mgn-
Jørgen Appel-Hansen mgX 
Ib Christiansen mg:--
Kurt Hansen rngX
Poul Egon Hansen mg
Jørgen Jensen mg-H
Niels Bo Larsen mg
Adolf Melballe mg
Halvor Melballe mg
Peter Michelsen mg
Børge Nørskov mg
Erik Overgaard ug-4-
Kaj Petersen mg
Anne Boesgaard mgX
Rita Biilling mg
Birgit Hansen gX
Ulla Ipsen mg
Edith Jensen mg
Irene Nielsen mgx-
Bodil Olsen mg
Margrethe Pedersen mg-r
Irene Rudbøl mg



Mundtlig eksamen.
Mellemskoleeksameu: Lærer: Censor:

Ti. 2/3 kl. 1030 Dansk. Harry Hansen. Kommuneli. fru Bodil Billehøj, LI. Næstved.
To. kl. 8 Historie. Harry Hansen. Overlærer C. G. Hansen, København.
L. % kl. 8 Naturhistorie. J. P. M. Nielsen. Viceinspektør Th. Hansen, LI. Næstved.
Ti. 9/3 kl. 1030 Tysk. Joh. Iversen Hansen. Adjunkt E. Dreyer Jørgensen, Næstved.
Fr. 12/3 kl. 10 Naturlære. J. P. M. Nielsen. Kommunelærer V. Henningsen, Fakse.
M. 15/b kl. 9 Engelsk.

Realeksamen:

Grethe Lund. Kommunelærerinde frk. K. Emborg.
Til mellemskoleeksamen er indstillet 19 elever.

0. 3A kl. 10 Tysk. Joh. Iversen Hansen. Kommunelærer 0. Odderskov, Fakse.
Fr. b/b kl. 8 Engelsk. Joh. Iversen Hansen. Overlærer Andr. Madsen, Fredericia.
M. 8/3 kl. 9 Geografi. Harry Hansen. Seminarielærer Henry Holm, Vordingborg.
0. 10/3 kl. 9 Dansk. Harry Hansen. Kommunelærer I. P. Knudsen, Vordingborg.
L. kl. 1030 Historie. Harry Hansen. Kommunelærer Erl. Simonsen, LI. Næstved.
M. 15/3 kl. 1030 Fransk. Joh. Iversen Hansen. Lektor Jønsson, Næstved.
0. 17/3 kl. 8 Matematik. V. Jørgensen. Overlærer Erik Brandt, København.
Fr. 19/3 kl. 8 Naturhistorie. J. P. M. Nielsen. Overlærer P. I. Rørth, Bogense.
M. 22/3 kl. Fysik. J. P. M. Nielsen. Kommunelærer G. Færgemann, Køge.

Til realeksamen er indstillet 16 elever.

Censor i skrivning: Viceinspektør Th. Hansen, LI. Næstved.
— i håndarbejde: Lærerinde frk. Rübner-Petersen, Skærbæk.
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Optagelsesprøven til I ml. finder sted den 26. 
og 27. februar kl. 8.

Skriftlig mellemskole- og realeksamen holdes den 
22. til 25. februar.

Skriftlig årsprøve fredag den 19., lørdag den 20. 
og mandag den 22. marts.

Mundtlig årsprøve.
Tirsdag den 23. marts kl. 8 I ml. geografi.

— — II ml. regning.
— — III ml. fysik.

Onsdag den 24. marts kl. 8 I ml. fysik.
— — II ml. geografi.
— — III ml. tysk.

Torsdag den 25. marts kl. 8 I ml. engelsk.
— — II ml. naturhistorie.
— — III ml. historie.

Fredag den 26. marts kl. 8 II ml. dansk.
— — III ml. regning,

Lærerrådsmøde lørdag den 27. marts kl. 9. 
(Bestemmelse om opflytninger).

Vidnesbyrdbøger for eleverne fra 4. kl., til og med
2. fm. og 3. eks.ml. udleveres tirsdag den 30. kl,
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10. Samme dag afslutning kl. 19,30 på hotel „Frede- 
riksminde“ for eleverne i 3. fm., IV ml. og realklassen.

Torsdag den 1. april kl. 10 begynder skolegan
gen i det nye skoleår; for 1. kl. dog først kl. 11.

Præstø, den 15. februar 1954.

Jølst.
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