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PRÆSTØ KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

OVERSIGT
over

UNDERVISNINGSÅRENE 1956-1957 
ved skoleinspektør Jølst

Statens pædagogiske Studiesamling 

København



Drøftelser angående skoleforband med omegnskommunerne førte 
til overenskomst vedrørende skolegang for eleverne i området Præstø 
by og landsogn, Skibinge, Allerslev og Beidringe, således at oplands
børnene søger en forbundsskole beliggende i Præstø fra 4. skoleår og 
undervises her sammen med byens og landsognets elever, der frekvente
rer skolen fra 7-års alderen. Jungshoved kommune får adgang til at 
sende børn til eksamensskolen mod udgiftsmæssigt at deltage i forbun
det med respektiv andel svarende hertil i lighed med de øvrige kom
muner. Der søges opført ny skolebygning i Præstemarken, en fællessko
le, som ejes af de nævnte kommuner og med forpligtigelse til opfør
sels-, forrentnings- og driftsmæssige udgifter i forhold til elevtal
let. Børn fra andre kommuner kan kun optages, hvis kvalifikationerne 
er tilstrækkelige og pladsforholdene tillader det og mod nærmere fast
sat betaling. Den projekterede bygning er beregnet til 5oo elever 
(ved eventuel udvidelse 600). Indtil skolen er en realitet fortsættes 
skolegangen som hidtil med undtagelse af elever fra Allerslev skole, 
der er nedlagt, og undervisningen inddraget i den nuværende skole i 
Præstø for børn fra 5- skoleår.

Der har været udskrevet arkitektkonkurrence, r e-sult er ende i en 
gårdskole med 22 klasselokaler og tilhørende særlokaler ( vinder: ar
kitekterne Hoff & Windings, København).

Da pladsforholdene er vanskelige, har man søgt afhjælpning gen
nem Teknisk skole, hvis 4 lokaler er stillet til rådighed i undervis
ningstiden. Ved nedskæring af timeplanen er det lykkedes at få en 
brugbar løsning af rent midlertidig karakter, men en nybygning er 
stærkt påkrævet. På grund af børnetallet har det været nødvendigt at 
oprette flere embeder, skolen har for tiden 417 elever fordelt i 
1. kl., 2. kl., 3- kl., 4a og 4b-5.s 1.fm. 2.fm. og 3.fm. samt dob
belt række i eksamensskolen + realklassen. 
Lærerpersonalet er: 
Jens Jølst, skoleinspektør ansat v. Præstø skolev. 1944
Jens Peter Michael Nielsen, overl. _ _ _ _ 1927
Johan Iversen Hansen, overl. _ _ _ _ 1931
Harry Hansen, overl. _ _ _ _ 1937
Erik Thorkild Hansen malmskov, lærer _ _ _ _ 1945
Jørgen Valentin Jørgensen, lærer _ _ _ _ 1947
Kjeld Alfred Jørgensen, lærer _ _ _ _ 1953
Ejnar Lund, lærer - - - - 1954
Mogens Vestergaard Hansen, lærer - - 1954



gode bestræbelser - ikke i det lange løb er tilfredsstillende. Ende

Anna Merete Jørgensen, lærerinde ansat v. Præstø skolev. 1953
Grethe Lund, lærerinde — — — 1954
Else Marie Sørenden, lærerinde — — — 1954
Ellen Margrethe Christiansen, læreri. — — — 1957
Esther Jølst, faglæreri.i husgerning 
samt 2 lærerembeder

1 læreri.-emb. alle 4 f.t. vac.
1 ti-læreri.-emb.

1952

Vanskeligheder ved besættelse af embederne på grund af lærer
manglen har bevirket, at man har måttet bestride en del af undervis -
ningen med skiftende vikarer, et forhold som naturligvis - trods alle

lig har skolen haft afgang af faste lærerkræfter til andre skoler. 
1/4 1956 forflyttedes lærerinde Inger Oksbjerg til Århus. 1/7 1956 
ansattes ægteparret Kr. a. og Inga Husum Jensen, men fruen fratrådte 
allerede embedet 1/2 1957 og 1/8 1958 forflyttedes Husum Jensen til 
Tholstrup v. Ringsted. 1/8 1957 ansattes lærerinde Asta Jansson i 
Lille Næstved.

Undervisningen af læseretarderede og andre elever med særlige 
vanskeligheder har været varetaget i timemæssigt beskedent omfang på 
grund af forholdene. Skolepsykologisk undersøgelse er foretaget af 
konsulent H. Teisen Lykke, Næstved. Erhvervsvejledning har været gi
vet i afgangsklasserne af viceinsp. Sv. na. Svendsen, Næstved, dels 
ved fast træffetid, dels ved klassebesøg. Samtlige skoleelever er un
dersøgt af skolelægen dr. Å. Floding, Præstø. Med hensyn til skole
tandplejen er vedtaget en ordning med refusion af kommunen til for
ældrene på nærmere fastsatte betingelser.

Forældredage har været afholdt som hidtil og med glædeligt 
stort besøg. En del elever har taget svømmeprøver og idrætsmærker. 
Til flittige og dygtige elever har været uddelt legater og flidspræ
mier .

Skolens årlige skovtur gik i 1956 til Ringsted og Maribo, 
1957 til Maribo og Vintersbølle. Afgangsklasserne har været på studie
ture og for 3.fm.’s vedkommende et lejrskoleophold på Bornholm. I 
oktober 1956 afholdtes "Nordens dag" med film og taler. I december 
opførtes på hotel "Frederiksminde" "Svinedrengen" som skolekomedie. I 
februar 1957 besøgtes skolen af lærer Bjørn Lie Gjeseth, Rørvik, Nor
ge (undervisning i norsk litteratur).

Demission af eleverne fra eksamensskolen og 3« fm. har fundet 
sted ved skoleårenes afslutning på hotel "Frederiksminde".



1956 dem. fra realklassen 11 IV.ml. 14
1957 - - - 10 IV.ml. 31
Fra 1. april 1958 følges bestemmelserne i den nye skolelov, så- 

’ ledes at 4. kl. fortsætter i 5. kl. Eleverne herfra, altså i år fra 5. 
kl. og 1. fm. placeres på 6. klassetrin.

~ Efter afslutningen af 7. klassetrin 1961 kan eleverne enten
1) optages i realafdelingens 1. kl., hvis de anses for egnede her

til efter de foregående to års forberedelse og resultater, eller
2) fortsætte i 8. klasse (efter ønske fra mindst 1o elever), eller
3) udskrives.

2. real afsluttes med en (for hele landet nærmere bestemt) prøve 
for opflytning enten til 3« real - der afslutter med realeksamen - el
ler til gymnasiet. Udskrivning kan finde sted efter 2. realklasse.

De nuværende mellemskoleklasser i eksamensafdelingen fortsætter 
indtil afslutning med mellemskole- eller realeksamen.

Undervisningspligten er som hidtil, men børn fyldt 7 år inden 
1/1o kan efter ønske optages fra 1. april.

Det henstilles, at man såvidt muligt, lader forberedelse til 
konfirmation foregå i 3» fm. (7« kl.) og III. eksml., da undervisnings
planen lægges herefter. Det er højst uheldigt af hensyn til eksamen, 
hvis man forrykker tidspunktet til afgangsklassen IV. ml. Mandag ef
ter konfirmationen har eleverne fri, søskende efter skriftlig anmodning 
til kl. 1o. Forespørgsel om fritagelse fra skolegang må foregå skrift
ligt dagen før. Fritagelse for gymnastik og badning over en uge kan kun 
tillades efter lægeerklæring. Forældrene anmodes om at være behjælpelige 
med at påse, at udleverede bøger er forsynet med omslagspapir og bliver 
behandlet skånsomt. Der må ikke indskrives tilføjelser. Misbrugte eller 
bortkomne bøger kan kræves erstattede.

Der glemmes en betydelig del tøj, blyanter, ure o.l. på skolen. 
Det henstilles til forældrene, at børnene vænnes til at efterspørge og 
afhente disse ting, samt at alt tøj er mærket med bogstav el.l. for at 
lette eftersøgningen.

Præstø i september 1958
R J 0 1 s t


