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PRÆSTØ KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Beretning for 1955—56
ved skoleinspektør Jølst.

PRÆSTØ BOGTRYKKERI - PRÆSTØ

Statens pædagogiske Studiesamling 

Ksbenhavn



V iden skolen i 1895 fik eksamensret og senere 
mellemskoleordning har en væsentlig del af 

eleverne i mellemskolen været børn fra oplandet. Ef
terhånden er deres antal steget stærkt, og efter be
stemmelsen om refusion fra hjemstedskommunerne af 
udgifterne er ønskerne om optagelse blevet så omfat
tende, at der — da byens eget børnetal er steget stærkt 
de sidste år — må finde begrænsning sted udefra af 
hensyn til plads og lærerkræfter. De igangværende 
drøftelser om skoleforbund mellem Præstø og oplandet 
vil forhåbentlig inden længe føre til forslag om, på 
hvilken måde sagen kan løses. Midlertidig må lokaler 
udenfor skolen og — fra indeværende år også delvis 
forskudt skoletid med noget senere eftermiddagstimer 
end hidtil tages i anvendelse for at afhjælpe plads
manglen. løvrigt har skolen ikke været udvidet siden 
1905 trods en stigning i elevtal på omkring 50 %.

1. april oprettedes et nyt fast lærerembede.
4. maj afsløredes en mindeplade for 3 tidligere ele

ver, der satte livet til under besættelsen.
3. fm. har haft en uges lejrskoleophold på Bornholm. 

I decbr. afholdtes forældreklassemøde med lysbilleder 
i farver og orientering om turens forløb. — Realkl. 
har været på studietur og teaterbesøg i København 
3 dage i novbr.

I novbr. vistes Jens Bjerres film: Menneskeædere 
på Ny-Quinea.

Fru A. Jørgensen har taget skolekøkkenlærerinde- 
eksamen fra statens lærerhøjskole i decb. 1955. Semi
narieelev frk. Nielsen, Kbhvn., og fru Iversen Hansen 
har vikarieret. løvrigt har været vikarieret for lærer 
Vestergaard Hansen, som aftjener værnepligt.

Fra sommerferien ophørte skoletandplejen på gr. af 
opsigelse af overenskomsten mellem tandiægeforenin- 
gen og kommunerne. Det er højst uheldigt for eleverne, 
og desværre synes en løsning med fornyet aftale ret 
fjern.

Fra 17/‘J—3/w udveksledes skoleinspektøren med lek
tor Danielsen for undervisnings- og studiebesøg her 
og i Præstøs venskabsby Dokka i Norge.'



21/io fejredes 10 års dag for F. N. med filmsforevis
ning i biografen og koncert på torvet af 5. regiments 
musikkorps.

Fra december er indført erhvervsvejledning for af
gangsklasserne.

Skovturene var henlagt til Helsingør og Nykøbing F. 
for henholdsvis de store og mindre børn.

Årsafslutning for afgangsklasserne fandt sted på 
hotel „Frederiksminde“ onsdag d. 30. marts.

Det stedlige politi har undervist i færdselslære for 
at ophjælpe bedre trafik på veje og gader.

Samtlige elever har været undersøgt af skolelægen, 
dr. Floding.

Børnebiblioteket har haft 4700 udlån.

Skolens lærerpersonale er foi' tiden:
Jølst, Jens, skoleinspektør, ans. v. Præstø skolev. 1944
Nielsen, J. P. M., overlærer, » n » 1927
Hansen, Joh, Iversen, „ n n V 1931
Hansen, Harry, lærer n n » 1937
Malmskov, E. Th. Hansen, lærer » ” » 1945
Jørgensen, Jørg. V., lærer n » w 1947
Jølst, E., faglærerinde i husg. n n 1952
Oksbjerg, Inger, lærerinde » » » n 1952
Jørgensen, Kjeld, lærer » n » » 1953
Jørgensen, Anna, lærerinde » » » n 1953
Jansson, Asta, lærerinde n „ n w 1953
Lund, Ejnar, lærer H » n 1954
Lund, Grethe, lærerinde V 1954
E. M. Sørensen, timelærerinde » » » 1954

Vestergaard Hansen ansattes i det nyoprettede faste 
embede fra 1. juni 1954.

Forskellige elever har aflagt svømmeprøver og taget 
idrætsmærker.

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

Det henstilles, at man så vidt muligt lader forbere
delse til konfirmationen foregå i 3. fm. og III ml.

Det er højst uheldigt, af hensyn til eksamen, hvis 
man forrykker tidspunktet til afgangsklassen.



Til realeksamen 1955 indstilledes 10 elever, til mel
lemskoleeksamen 20 elever, der alle bestod med føl
gende resultater:

Realeksamen:
Torben Emil Hansen mg 
Preben Henriksen mg 
Ib Jørgensen mg-H 
Mogens Hovgaard Nielsen mg 
Carna Christiansen mg 
Grethe Larsen mg-|- 
Elisabeth Molter mg-j- 
Jette Olsen ug-H
Ellen Søndergaard Pedersen mg+ 
Inge Rasmussen mg

Mellemskoleeksamen :
Torben Appel-Hansen mg-n 
Jørgen Kurt Jensen mg-4- 
Erland Østerby Knudsen mg4- 
Frede Hansen Møller mg~C 
Poul Storm Nielsen mg+ 
Kurt Peitersen mg 
Otto Rasmussen g4- 
Jens Erik Samuelsen mg+ 
Valter Simonsen mg 
Wanda Dabroes mg 
Estrid Iversen Hansen mg+ 
Bente Lemming Jensen mg 
Hanne Bomann Jensen mg-H 
Kirsten Jensen mg 
Dorte Jæger mg+ 
Kirsten Jørgensen mg 
Ingrid Krog-Meyer mg r 
Grethe Lund Larsen mgn- 
Grethe Poulsen mg 
Tove Rasmussen mg



Mundtlig eksamen.
MellemskoXeksamen (14 elever) Lierer: Censor:
M. ’27/i kl. 1030 Regning. Jølst Kml. C. Lund-Sørensen, Fakse Lp.
0. kl. 1Q30 Geografi. Erik Hansen. Kml. Sv. E. Olsen, Ringsted.
L. 3/b kl. 9 Historie. Ejnar Lund. Adj. A. Wesmann, Vordingborg.
0. 7/« kl. 10su Engelsk. G. Lund. Kml. Bendt Schmidt, Haslev.
F. kl. 8 Fysik. J. P. M. Nielsen. Insp. Th. Christensen, Charlottenlund.
0. U/3 kl. 83" Tysk. Joh. Iversen Hansen. Kmli. Gerda Christensen, Lille Næstved.

Realeksamen I'Il elever)
Ti. 28/., 

< - kl. 8 Engelsk. Joh. Iversen Hansen. Skoleinsp. H. Svendsen, Valby.
F. kl. 103() Fransk. do. Overl. Johs. Jørgensen, Køge.
Ti. 6/3 kl. 8 Geografi. Harry Hansen. Overl. E. Nørgaard, Risskov.
To. 8/3 

/ kl. 830 Tysk. Joh. Iversen Hansen. Kml. Øjv. Odderskov, Fakse.
L. 10/3 kl. 8 Dansk. G. Lund. Insp. Im. Jeppesen, Charlottenlund.
Ti. 13A kl. 1030 Historie. Harry Hansen. Skoleinsp. J. Heltoft, Haslev.
To. 15A kl. 83u Naturhistorie. J. P. M. Nielsen. Kml. Olav Christensen, Fakse Lp.
L. 17A kl. 9 Matematik. J. V. Jørgensen. Gymnasiel. A. G. Lauridsen, Vordingborg.
Ti. 2"/3 kl. 9 Fysik. J. P. M. Nielsen. Kml. Aksel Th. Jensen, Køge.

Censor i skrivning: Kml. Erik Hansen, Præstø. 
— i håndgerning: Kmli. A. Jørgensen. 
— i sløjd: Kml. J. V. Jørgensen. 
— i tegning: Kunstmaler Essendrop, Enø.



Der holdtes forældredage 30. og 31. januar og 1. 
og 2. februar.

Skriftlig mellemskole- og realeksamen holdes den 
20. til 23. februar.

Optagelsesprøven til I ml. finder sted den 24. og 25" 
februar kl. 8.

Skriftlig årsprøve torsdag d. 15., fredag d. 16. og 
lørdag d. 17. marts.

Elevarbejder er udstillet i skolens pigegymnastiksal 
søndag d. 25. marts kl. 15—17.

Mundtlig årsprøve for I—III ml afholdes 20—23. 
marts inch

Lærerrådsmøde lørdag den 24. marts kl. 9. (Be
stemmelse om opflytninger).

Vidnesbyrdbøger for eleverne fra 4. kl., til og med 
2. fm. og 3. eks.ml., udleveres tirsdag den 27. kl. 10. 
Samme dag afslutning kl. 19,30 på hotel „Frederiks- 
minde“ for eleverne i 3. fm., IV ml. og realklassen.

Torsdag den 
i det nye skok

Præstø, c

Skoleinspektører, 
tor kl. 12—12,30.
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