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Beretning
om

Randers kommunale skolevæsen

i skoleåret 1. april 1956/31. marts 1957

ved 

skoledirektør H. W^illemoes Hansen

Skatens pæu studiesamling
København
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Skolekommissionen:
Inspektør Ingvard Jensen, formand. 
Fabrikant Asger Jensen, næstfmd. 
Bankassistent Knud Back. 
Overassistent Jens Bech.
Bankkasserer M. Bitsch. 
Fru Rie Boelsskifte.
Viceinsp. A. Berg Christensen.
Overbetjent K. Gjøtrup.
Læge A. Handler.
Musikdirektør Folmer Jensen.
Skolebetj. Victor Jensen. 
Skoleinspektør E. Jessen. 
Bagermester Aage Petersen. 
Typograf Ingem. Primbye. 
Fru Inger Sabroe.

Udvalget for kulturelle anliggender:
Inspektør Ingvard Jensen, formand.
Fabrikant Asger Jensen, næstfmd.
Overassistent Jens Bech.
Skolebetj. Victor Jensen.
Viceinsp. A. Berg Christensen.

Skoledirektør H. Willemoes Hansen træffes i almindelighed hver skole
dag på skolevæsenets kontor, Østergade 12, kl. 12—13. Telefon 2557 - 2957.

Skoleinspektørerne:
Fabersvejens skole: A. Thulsted Nielsen. Telefon 1572.
Hadsundvejens — 
Hobro ve jens —
Markedsgades — 
Nyvangsskolen 
Nør restr ædes —
S. Møllersgades — 
Østervangsskolen

S. Koch. Telefon 1089.
C. Nielsen. Telefon 1078.
Kr. Brøste. Telefon 1014.
Eigil Jessen. Telefon 5167.
N. P. Søndergaard. Telefon 1013.
E. Skovbjerg. Telefon 1009.
Knud Knudsen. Telefon 2417.

Samtlige skoleinspektører har træffetid på skolerne kl. 12—13.



I alt

Fabersvejens skole 
Hadsundvejens — 
Hobrovejens — 
Markedsgades — 
N y vangsskolen 
Nørrestrædes — 

S. Møllersgades — 
Østervangsskolen
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Oversigt over fordelingen på byens skoler af skolesøgende 
børn pr. 31. december 1956

Tallene i parentes er tallene pr. 3,/i2 1955

Fra Randers kommune

Fr
a a

nd
re

 
ko

m
m

un
er

I altUnder 
undervisn.s 
pligtig alder

I unders 
visnings* 

pligtig alder

Over 
undervisn.* 
pligtig alder

I alt

Dr. Pg- Dr. Pg. Dr. Pg- 1 Dr. Pg-

1. Kommunens skoler: 
Fabersvejens skole . . . 27 16 254 221 0 0 281 237 0 518 (618)
Hadsundvejens — ... 12 12 294 271 15 11 321 294 3 618 (711)
Hobrovejens — 13 12 347 341 114 163 474 516 31 1021 (1071)
Markedsgades — 10 12 237 200 10 12 257 224 0 481 (523)
Nyvangsskolen............ 16 5 581 525 62 49 1 659 579 5 1243 (1356)
Nørrestrædes skole. . . . 9 15 270 255 10 12 289 280 1 570 (700)
S. Møllersgades — .... 21 25 372 368 64 64 457 457 6 920 (989)
Østervangsskolen........ 19 18 313 323 16 21 1 348 362 6 716

I alt.. 127 113 2668 2504 291 332 1 3086 2949 52 6087 (5968)

2. De private skoler:
C. la Cours skole .... 0 0 55 37 15 13 70 50 112 232 (193)
Forberedelsesskolen ... 3 0 56 78 0 0 59 78 27 164 (164)
Set. Michaels skole . .. 0 0 15 13 0 0 15 13 9 37 (41)
Randers pr. realskole .. 1 1 77 68 19 19 97 88 571 756 (718)

1 alt.. 4 1 203 196 34 32 1 241 229 719 1189 (1116)
3. Statsskolen.................. 0 o 38 32 98 90 1 136 122 336 594 (559)
4. Underviste i hjemmet 0 o 1 1 0 0 1 1 1 0 2 (0)
5. Ikke underviste p. gr. 

af vedvarende sygdom 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 2 (1)
Samlet elevtal .............. 131 114 2912 2733 423 454II3466 3301 1107 7874 (7644)

Oversigt over de i Randers kommune hjemmehørende 
elever 1930—56

Pr. 31. december 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1956

Undervisningspligtige børn.................... 3782 3579 3292 3672 4108 5565 5645
Heraf i de komm, skoler........................ 3244 3224 3045 3377 3716 5121 5172

eller i °/o................................. 85,8 90,0 92,5 91,9 90,5 92,0 91,6

Skolesøgende børn..................................... 4494 4150 4164 4596 5120 6618 6767
Heraf i de komm, skoler......................... 3444 3587 3725 4079 4492 5928 6035

eller i °/o................................. 76,6 86,4 89,5 88,7 87,7 89,5 89,2
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Oversigt over bevægelsen i fødselstallet 
1938/39—1956/57

Fødsel. %, % 'X» % 'X, 7« % 'X, 'X. '7« 7. 7s. 7« % "fa 7ss 7s6S%7
Skoleår. -7, % % 7so 7S. 75j% 7,s % %

Østervangsskolen: Grønt område mellem pavillonen
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D. Forskellige meddelelser vedrørende årets arbejde

Årsprøverne 1957
De skriftlige årsprøver i den eksamensfri skole afholdtes i dagene 13., 15. og 16. 

marts, de mundtlige 25., 26. og 27. marts. I eksamensmellemskolen afholdtes skriftlig 
prøve for 1., 2. og 3. m. 27. febr, og 1. marts og mundtlig prøve 23., 25., 26. og 27. marts.

Optagelsesprøven til 1. mellemskoleklasse 1957
afholdtes 29. og 31. januar. Af 578 anmeldte elever optoges 368 (63,7 pct.). Af de op
tagne elever var 347 fra det kommunale skolevæsen.

Af de fra de kommunale skoler optagne elever kom 29 fra 1. fm, 314 fra 5. klas
serne (ca. 40 pct. af samtlige børn på trinet), 4 fra 4. klasserne samt 21 fra omegnen.

Børnene blev prøvet i skriftlig dansk og skriftlig regning og havde to prøver i 
disse fag. løvrigt dannede vurderingen fra de afleverende lærere grundlaget for be
dømmelsen af, om børnene egnede sig for undervisning i eksamensskolen.

Mellemskole# og realeksamen
Til realeksamen indstilledes 60 drenge og 72 piger, ialt 132 elever. Af disse bestod 

6 med hovedkarakteren ug-h, 17 med mg+, 52 med mg, 41 med mgi-, 11 med g+, 
5 med g.

Til mellemskoleeksamen indstilledes 88 drenge og 114 piger, ialt 202 elever. Heraf 
bestod 12 med hovedkarakteren ug-4-, 32 med mg+, 74 med mg, 65 med mg4-, 17 med 
g+, 2 med g.

Præliminærkursus
8 elever bestod præliminæreksamen fra Randers kommunale præliminærkursus.

Skolepenge
Undervisningen er gratis for indenbys elever i samtlige afdelinger. For udenbys 

elever i den eksamensfri skole betales kommunens gennemsnitlige udgift pr. elev. 
I henhold til cirkulære fra undervisningsministeriet afholder de enkelte kommu
ner udenfor Randers udgiften til undervisning og bøger for elever i eksamensskolen.

Med forstæderne er der truffet den ordning, at elever i eksamensskolen, hvis for
ældre skifter bopæl inden for Randers med forstæder, efter ønske kan forblive i den 
hidtidige skole uden betaling.

Det skolepsykologiske arbejde og særundervisningen
Ved konsulent P. J. Petersen (træffetid kl. 12—13, Østergade 12, tlf. 2557).

Der har i årets løb foruden taleundersøgelse af alle børnene i 1. kl. 
været henvist 334 børn til undersøgelse. På grund af manglende tid måtte 
11 undersøgelser udskydes til næste skoleår.

I langt de fleste tilfælde er henvisningen sket fra skolen, i et par til
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fælde fra skolelægen og i 18 tilfælde efter direkte henvendelse fra hjem
met eller børneværnet.

I alle tilfælde er der indhentet oplysninger fra skolen og skolelægen 
og i en del tilfælde tillige fra børnehave, fritidshjem, hjemmets læge eller 
andre, der har kunnet give oplysninger til belysning af barnets vanskelig
heder.

Nedenstående oversigt viser, fra hvilke skoler og klassetrin henvisnin
gerne er sket:

Klassetrin

Skole
Skolemo? 

denhedspr. 
juni 1956

1. 2. 3. 4. 5. FM + FM
I alt

d p ialt d p ialt d p ialt d p ialt d p ialt d p ialt d P ialt d p ialt

Fabersvej........ 4 1 5 8 1 9 4 0 4 4 0 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 23 3 26
Hadsundvej .. 0 0 0 8 2 10 2 0 2 4 1 5 2 1 3 0 1 1 2 0 2 18 5 23
Hobrovej .... 3 2 5 2 5 7 1 1 2 6 1 7 4 1 5 1 0 1 0 0 0 17 10 27
Markedsgade . 0 0 0 5 0 5 8 2 10 7 0 7 5 0 5 1 0 1 1 0 1 27 2 29
Nyvangssk.. . . 8 1 9 7 1 8 15 5 20 10 9 19 3 5 8 9 0 9 0 1 1 52 22 74
Nørrestræde . . 1 3 4 7 5 12 5 3 8 5 4 9 4 8 12 0 1 1 2 1 3 24 25 49
S. Møllersgade 4 2 6 10 5 15 13 4 17 6 1 7 10 4 14 5 0 5 0 1 1 48 17 65
Østervangssk.. 1 0 1 4 6 10 7 1 8 2 3 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 14 11 25

Ialt 21 9 30 51 25 76 55 16 71 44 19 63 31 20 51 16 3 19 5 3 8 223 95 318

Desuden har 16 børn været til skolemodenhedsprøve før skolegangens 
begyndelse. Der er blevet taget standpunktsprøve på de børn, der har gået 
til særundervisning i dansk samt på en del elever i hjælpeklasserne, end
videre er der blevet taget prøver og ført samtaler med forældre, lærere 
m. fl. til de elever, der var under observation fra årene før.

Ofte er der flere faktorer, der bevirker, at et barn ønskes undersøgt. 
Nedenstående oversigt, der ikke er udtømmende, giver et indtryk af de 
væsentligste henvisningsårsager:

Dårligt skolestandpunkt ......................................................... 119
Læse-, stavevanskeligheder ................................................... 91
Kun regnevanskeligheder ....................................................... 1
Tilpasningsvanskeligheder ..................................................... 16
Overgang til eksamensmellemskolen .................................. 3
Skolemodenhed (30 efter og 16 før skolegangens beg.) . . 46
Nedsat hørelse ............................................................................ 3
Talevanskeligheder (over 1. kl. 2 før skoleg. beg.) .... 16
Tilflyttere ................................................................................... 17
Kontrolprøve af børn under observation el. som modtog 

særundervisning ................................................................ 141
Der er i de fleste tilfælde foretaget intelligensprøve (både binetprøve og 

prøver af ikke sproglig type), og i så godt som alle tilfælde tillige regne- 
prøver og diagnostiske læse- og staveprøver.

I en del tilfælde, hvor det særlig har drejet sig om adfærdsforstyrrelser 
eller tilpasningsvanskeligheder, er der foretaget karaktereologiske prøver.
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I et par tilfælde er der sket henvisning til ambulant barnepsykiatrisk 
undersøgelse. I enkelte tilfælde er børnene blevet indlagt på Centralsyge
husets børneafdeling, her eller på Kommunehospitalet i Århus.

Som et led i undersøgelsen er der altid søgt kontakt med hjemmet, og 
der er givet vejledning både til hjemmet og skolen vedrørende barnets for
hold. I en del tilfælde er barnets forhold også blevet drøftet med familiens 
læge, skolelægen, fritidshjemmet og børneværnet.

I tilknytning til undersøgelsen er der efter samråd med hjemmet og 
skolen blevet tilrådet forskellige foranstaltninger til hjælp for barnet. 
Nedenstående oversigt viser nogle af de foranstaltninger, der er tilrådet:

Hjælpeklasse ............................................................................... 50
Særundervisning i dansk......................................................... 61
Skoleflytning ............................................................................... 5
Oversidning el. tilbagerykning straks .................................. 88
Særforsorg ................................................................................... 9
Pædagogisk vejledning og fortsat observation..................... 49
Taleundervisning ...................................................................... 81
Skolegangen udsat...................................................................... 29
Særlige bøger for svagtseende................................................. 2
Høreapparat — høretræning ................................................. 4
Børnepsykiatrisk undersøgelse el. indlagt på børnehosp. 5
Speciallæge................................................................................... 20
Børneværn ................................................................................... 5
Hjemmeundervisning ................................................................ 2

På grund af pladsmangel har særundervisningen ikke altid kunnet 
etableres med det samme, hvorfor barnet har måtte sættes på ekspektance
liste.

I de tilfælde, hvor barnet ikke er mere end eet år retarderet, og hvor 
det i størrelse og alder ikke skiller sig ud fra børnene i klassen under, er 
der blevet tilrådet oversidning evt. i forbindelse med særundervisning. 
I almindelighed skal oversidning gerne ske i 2. eller 3. klasse, hvis den skal 
få en positiv virkning.

Da det imidlertid er bedre at forebygge, at vanskelighederne opstår, 
er der også i år blevet foretaget skolemodenhedsprøver. Det er nu femte 
år, disse prøver er anvendt. Børnene følges fremover, og resultaterne viser, 
at det er af uhyre betydning for barnets udbytte af skolegangen, at det er 
skolemodent, (har nået en udvikling svarende til mindst 7 år), når det be
gynder i skolen.

Gennem Forskningsinstituttet har vi været med i arbejdet med stan
dardiseringen af nye prøver.

I enkelte tilfælde er der søgt kontakt med børneværnsudvalget, og der 
er sket anbringelse på børnehjem.

Der er modtaget underretning fra og givet orientering til forskellige 
udenbys skoler, særforsorgsinstitutioner, sygehus, børneværn, politi, m. m.
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Særundervisningen
Gennem særundervisningen søger skolen at hjælpe i de sværeste af de 

tilfælde, hvor barnet ikke kan klare sig med den almindelige undervisning.

Hjælpeklasser:
Der har været 12 hjælpeklasser — 2 på hvert klassetrin fra 2.—7. kl. 

Den 31. dec. 1956 gik der ialt 198 børn i hjælpeklasse — 107 drenge og 91 
piger.

I august var eleverne fra de to 7. kl. på lejrskole i Skagen. Både 
eleverne og lærerne havde en udbytterig uge. Lærerne kom eleverne på 
nærmere hold, end det er muligt til daglig, og eleverne lærte hinanden at 
kende, hvilket er af stor betydning for det efterforsorgsarbejde som »Ran- 
ders-Foreningen af 1953« påtager sig, efter at eleverne er kommet ud af 
skolen. Kuratorerne har i 1956—57 haft forbindelse med 81 tidligere 
hjælpeskoleelever fra Randers, og foreningen har i vinterens løb afholdt tre 
kursus i husgerning, to i syning, eet i sløjd og eet i dansk-regning. Der har 
deltaget 60 elever, og heraf var de 42 fra Randers. 5 elever har gennem 
foreningen været på Sdr. Nærå efterskole.

Ordblinde- eller læsehold:
Undervisningen er foregået som holdundervisning. Der har været 17 

hold med ialt 81 timer. Børnene har fået een times undervisning 4—5 
dage om ugen i hold på 6, og i de øvrige fag har de fulgt kammeraterne 
i klassen.

Fra det foregående år overførtes 60 elever. Ialt har der været under
vist 117 — 95 drenge og 22 piger. 46 — 34 drenge og 12 piger — er holdt op, 
fordi de kunne følge med i klassen eller blev udmeldt af skolen. 2 måtte 
bortvises, fordi arbejdet ikke blev passet, til trods for at der flere gange 
var sket henvendelse til hjemmet.

Desværre er ventetiden for flere skolers vedkommende temmelig lang 
på dette område inden for særundervisningen. 11 elever har gennem 
Statens institut for talelidende fået ambulant behandling uden for skole
tiden i henhold til socialloven af 30. sept. 1954.

Taleundervisning:
Der har været afsat 21 ugl. timer til taleundervisning, og børnene er 

blevet undervist i hold på 4 elever 2—3 gange om ugen. Undervisningen 
foregår for det meste som eneundervisning.

Udtagelsen af eleverne er foretaget efter en taleprøve og samtale med 
klasselæreren og forældrene. De anatomiske undersøgelser og dermed 
nødvendige behandlinger er foretaget af byens speciallæger. I et par til
fælde har det vist sig nødvendigt at henvise barnet til hørecentralen.

Der er foretaget taleundersøgelse af alle børnene i 1. kl., og 61 viste 
sig at have talevanskeligheder af en eller anden art. Desværre har vi kun 
været i stand til at tilbyde taleundervisning i 34 tilfælde. Fra de større 
klasser er 14 nye elever blevet taget med til taleundervisning. Fra det 
foregående skoleår overførtes 18 til fortsat behandling.
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I årets løb har der været undervist 66 elever. Heraf er behandlingen 
afsluttet for de 33, og 33 fortsætter. 4 elever havde så store vanskeligheder, 
at det var nødvendigt at henvise dem til behandling gennem Statens insti
tut for talelidende.

2 af de nyindmeldte elever til 1. kl. blev indberettet til Statens institut 
for talelidende og fik i henhold til forsorgsloven angående behandling af 
talelidelser bevilget taleundervisning, før de kom i skole.

4 elever har fået ambulant høretræning gennem Hørecentralen.

Hjemmeundervisning:
To elever har fået hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 

§51 stk. 2. Den ene p. gr. af cerebral parese og den anden p. gr. af et 
færdselsuheld.

Kursus, gæster m. m.:
Lærerinderne K. Ladekarl, G. Graversen, R. Munk og G. Andersen 

samt konsulenterne har deltaget i Nordisk hjælpeskolemøde på Nyborg 
strand i august. Frk. G. Andersen har desuden deltaget i særklasseudval
gets hjælpeskolekursus i København.

Sammen med amtet har der været afholdt lokalt kursus i undervisning 
af svagtbegavede og læseretarderede —■ ordblinde. Heri har følgende læ
rere og lærerinder fra Randers deltaget: G. Graversen, Agnes Bech, V. 
Kalhave, Karen Bek, Nina Laursen, Vera Sørensen, Signe Jensen, J. Trier 
Udsen og Henning Pedersen. Foruden deltagerne herfra har en del af 
lærerne og lærerinderne fra oplandet fået praktikundervisning her i byen. 
Desuden har et par udenlandske gæster fulgt særundervisningen nogle 
dage.

Chr. Poulsen har deltaget i talepædagogisk møde i København og 
Århus. G. Foged har deltaget i Nordisk kursus i audiologi.

Konsulenterne har været til skolepsykologmøde i København og Ny
borg.

Den 31. december 1956 havde den etablerede særundervisning følgende 
omfang:

1. Hjælpeklasser ......................................................................  198
2. Læsehold — ordblinde......................................................... 102
3. Taleundervisning .................................................................. 32
4. Hjemmeundervisning .......................................................... 2
5. Statens institut for talelidende........................................ 15
6. Statens hørecentral .............................................................. 4
7. Bakke ve jens skole ................................................................ 53

6,7 % af samtlige elever.
Ialt 406 eller
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Erhvervsvejledningen
Ved erhvervs vej lederne K. Brøndum Jacobsen og F. Kaag.

Skolernes erhvervsorientering er ved at komme ind i en god fast gænge. 
Mange klasselærere for afgangsklasserne har gjort en god indsats med 
erhvervsorientering i form af stilskrivning, gennemgang og udlån af det 
erhvervsorienterende hefte »Mit fremtidige arbejde«, ved brug af er
hvervskartoteket og ved virksomhedsbesøg.

Erhvervsvej lederne har haft timer i afgangsklasserne for at besvare 
elevernes forespørgsler. Der har været afholdt møde med erhvervsop
lysning ved fagfolk for eksamensklasserne og for de eksamensfrie afgangs
klasser har der været filmsaften og virksomhedsbesøg.

Den individuelle rådgivning på erhvervsvejledningskontoret, Frede- 
riksplads 12, har været benyttet flittigt af unge og for ældre. Kontoret har 
anvist enkelte lærepladser, men kan selvfølgelig kun gøre en lille indsats 
på dette område.

For unge, forældre, skole- og erhvervsfolk har erhvervsvejlederen 
holdt en del foredrag.

Erhvervsvejleder K. Hillers-Andersen, Kristrup, er blevet skoleinspek
tør i Frederikshavn og lærer F. Kaag, Randers, er i stedet blevet ansat som 
erhversvejleder.

Lærerbogsamlingerne
Kommunen, har ydet tilskud på 1300 kr. til lærerbogsamlingerne (300 kr. til Ny

vangsskolen, 200 kr. til Hobrovejens og Søren Møllersgades skoler og 150 kr. til hver 
af de øvrige skoler). Bogsamlingerne tæller følgende antal bind:

Fabersvejens skole ................................................................... 120
Hadsundvejens skole .............................................................. 669
Hobrovejens skole ................................................................... 1009
Markedsgades skole ............................................................... 268
Nyvangsskolen ........................................................................... 51
Nørrestrædes skole ................................................................... 329
Søren Møllersgades skole ...................................................... 636
Østervangsskolen ....................................................................... 0

Vedligeholdelsesarbejder på skolerne
I sommerferien udførtes på de forskellige skoler en del vedligeholdel

sesarbejder, dels ud- og dels indvendigt. Særlig store arbejder har der ikke 
været, men med hensyn til den indvendige vedligeholdelse går man sy
stematisk frem, således at der hvert år vedligeholdes 4-5 lokaler på 
hver skole.

En del vægtavler er fornyet, og man har fortsat med udskiftning af 
gamle, udtjente skoleborde.

Fra næste skoleår (1957—58) vil der på skolevæsenets kontor i Øster
gade være indrettet båndcentral, således at de enkelte skoler kan rekvirere 
bånd med statsradiofoniens udsendelser til afspilning paa skolerne. Der
ved vil man i højere grad end nu kunne udnytte de mange fortrinlige 
skoleudsendelser.
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E. Børnebibliotekerne
Ved børnebibliotekar Jens Schou.

Børnebibliotekerne består af hovedbiblioteket (det offentlige børne
bibliotek), der har lokaler på Fabersvejens skole, og en afdeling ved hver 
af byens 8 skoler.

De ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer og danner en økonomisk og 
administrativ enhed.

Bestyrelsen har i 1956—57 bestået af: Skoledirektør H. L. Willemoes 
Hansen (formand), viceinspektør A. Berg Christensen, politibetjent K. 
Gjøtrup, skolebetjent V. S. Jensen (alle valgt af byraadet), overbibliotekar 
Gertrud Glahn (repræsentant for centrabiblioteket), overlærer Gunnar 
Foged (valgt af fælleslærerrådet). Børnebibliotekaren er sekretær.

Arbejdet med sammensætningen af en bogsamling til den nyopførte 
Østervangsskole er fortsat, og samlingen er nu klar til at tages i brug, så 
snart lokalerne er parate, hvilket antagelig vil ske i april måned.

I alt er der samlet 2788 bind, hvoraf de 488 tænkes anbragt i skolens 
læsesal.

Der har fortsat været fremgang i udlånet, navnlig i hovedbiblioteket 
og på Nyvangsskolen, hvorimod udlånet i de skoler, der ikke har udlån fra 
»åbne hylder«, et par steder er gået betydeligt tilbage.

I alt er der i bibliotekerne udlånt 119.073 bind mod 110.776 i 1955—56, 
en stigning på 8.297 bind.

Bindtallet er steget 2.988 bind, idet der er indkøbt 3.350 bind og kasse
ret 362 bind.

Læsesalsbesøgene er steget til 9.854, en lille fremgang på 485; men an
tallet af besøgende er stadig alt for lille på grund af de meget dårlige 
pladsforhold i hovedbiblioteket. Biblioteket glæder sig til at tage de smuk
ke lokaler i brug paa Østervangsskolen og venter stort besøg i afde
lingen dér.

Det offentlige børnebibliotek
Udlånet.

Åbningstider: Mandag, onsdag og fredag kl. 17—19, tirsdag og torsdag kl. 17— 
18,30. Lukket i juli.

Der er gratis udlån til alle skolesøgende børn i Randers fra 4. klasse og opefter.
I hovedbiblioteket er følgende ansat: Jens Schou, ledende børnebibliotekar, ansat 

1. oktober 1939. Halvor Kristensen, assisterende børnebibliotekar, ansat 1. august 1951. 
Viceinspektør Karl Larsen, medhjælper (5 ugentlige timer), ansat 1. september 1942. 
Lærer Niels Jacobsen, medhjælper (10 ugentlige timer), ansat 1. april 1955.

1806 lånere har i årets løb lånt 69.092 bind (1955—56: 61.858 bind).
Udlånet til børn fra 4. klasse og opefter er steget 11.484 bind, hvorimod udlånet 

til 1., 2. og 3. klasse fra fællessamlingen er dalet 4,250 bind.

Læsesalen.
Åbningstider: Ugens fem første dage kl. 15—17. Lukket i juli.
Der er gratis adgang for alle skolesøgende børn i Randers fra 4. klasse og opefter.
Da den lille læsesal også skal bruges som udlånslokale, er det ikke muligt at have 

længere åbningstider, og der er slet ikke plads til de små. Der ventes med længsel 
på tidssvarende lokaler.
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Læsesalens bogbestand er på 1.866 bind og tilvæksten har været 58 bind.
Der har været 6.321 besøg mod 5.533 i 1955—56.
Mange af de besøgende har været meget flittige opgaveløsere. For at skåne bø

gerne har det derfor været nødvendigt at lave nye sæt opgaver hvert halve år.

Samlingen af klassesæt.
Samlingen består af 4.256 bind (1955—56: 4.185 bind). Der er udlånt 1.760 bind 

faglitteratur og 2.720 bind skønlitteratur. I alt 4.480 bind mod 3.400 bind i 1955—56. 
Efterspørgslen efter de skønlitterære sæt har været stor, og vi har til det nye år 
bestilt 10 sæt skønlitterære bøger hovedsagelig valgt efter »16 opgaver til børne- 
og ungdomsbøger«. Dette hefte vil følge med disse sæt og vil forhåbentlig være 
læreren en hjælp ved gennemarbejdningen af bøgerne i klassen.

Bøger til 1., 2. og 3. klasse.
Da lokaleforholdene ikke tillader besøg af børn før deres 4. skoleår (dog altid 

efter det fyldte 10. år), er der indkøbt en samling på 2.849 bind til disse klasser. 
Dansklærerne kan ved henvendelse i børnebiblioteket få sæt udleveret.

Forældrelån.
En del forældre har i årets løb lånt bøger til de børn, der endnu ikke er låne

berettigede. Det er en forudsætning, at forældrene selv kommer og udvælger bøgerne.

Undervisning i bibliotekskundskab.
Samtlige 4. klasser har fået en times undervisning. På Hobrovejens skole, Ny

vangsskolen og Søren Møllersgades skole er denne undervisning sket i skolernes 
bibliotekslokaler. De øvrige børn er undervist i det offentlige børnebibliotek.

Alle I. EM og I. FM har fået 2 timers undervisning. Denne undervisning foregår 
på hovedbiblioteket.

Ialt er der givet 68 timers undervisning.

Skolebibliotekerne
Udlånet har været af nogenlunde samme størrelse som sidste år. I alt er der ud

lånt 45.501 bind mod 45.518 i 1955—56.
Hobrovejens skole har haft en stigning på 1.119 bind og Nyvangsskolen en stig

ning på 4.220 bind. De øvrige skoler har udlånt færre bøger end i 1955—56.
Læsesalsbesøgene er gået tilbage fra 3.836 i 1955—56 til 3.533 i indeværende år.
Følgende lærere er ansat ved nedennævnte skoler:
Fabersvejens skole: Olaf Hansen, ansat 1. oktober 1939.
Hadsundvejens skole: Kirsten Ladekarl, ansat 1. april 1955.
Hobrovejens skole: Chr. K. Møller, ansat 1. oktober 1954.

Tage Nordvig-Petersen, ansat 1. oktober 1955.
Markedsgades skole: Johs. Christiansen, ansat 1. april 1947.
Nyvangsskolen: Knud Schulz, ansat 1. april 1952.

Chr. Dahlsen, ansat 1. maj 1955.
Nørrestræde skole: J. Dengsøe Rasmussen, ansat 1. april 1956.
Søren Møllersgades skole: Karl Larsen, ansat 1. april 1955.

Erik Mohr, ansat 1. april 1955.
løvrigt henvises til nedenstående oversigt, idet der gøres opmærksom på, at en 

låner kun tælles med i det bibliotek, hvor han er indskrevet som låner, selv om han 
låner på et af de andre biblioteker.
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Oversigt

Af de 119.073 udlånte bind var de 33.150 bind faglitteratur.

Afdelingernes navne
Bogbestand Udlån 

i årets løb
Bindtal pr. 3 /3—57

Tik 
vækst

A& 
gang

Antal 
lånere

Antal 
udlånFaglitt. 

bind
Skønl. 
bind

I alt 
bind

Fabersvejens skole......................... 23 325 348 0
1

0 82 1605
Hadsundvejens — ........................ 485 804 1289 71 1 342 1940
Hobrovejens — ......................... 1786 1842 3628 322 91 292 9395
Markedsgades — ......................... 308 739 1047 181 5 192 1493
Nyvangsskolen..................................... 2180 3161 5341 404 18 796 20706
Nørrestrædes skole........................ 678 892 1570 69 13 296 1900
S. Møllersgades — ........................ 1789 2339 4128 272 10 322 846?
Østervangsskolen .............................. 1100 1688 2788 535 1 Under o jførelse

Skolerne ialt. . . 8349 11790 20139 1854 139 2322 45501
Hovedbiblioteket................................ 7201 9717 16918 1404 202 1806 69092
Klassesæt............................................... 3534 722 4256 92 21 4480
1 alt......................................................... 19084 22229 41313 3350 362 4128 119073

Østervangsskolen: Ebkokken
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F. Ungdomsundervisningen

Randers kommunale ungdomsskole 1956/57
Leder: kommunelærer Poul Foersom.

1. Ungdomsnævnet
Ingvard Jensen, inspektør, formand.
Asger Jensen, fabrikant, næstformand.
Aage Andersen, skolebetjent.
Ejnar Andersen, tømrermester.
Arnfred Berg Christensen, viceinspektør.
Carl B. Christensen, formand.
Preben Christensen, blikkenslagermester.
Inger Hansen, kontorassistent.
Fr. Pilgaard Nielsen, overassistent.
Robert Horn Sørensen, bogholder.
Edvard Vestergaard, kommunelærer.
Sekretær for nævnet: skoledirektør H. Willemoes Hansen.
Tilsynsførende for nævnet: kommunelærer K. E. Thorsen.

2. Lærerpersonalet
Arne Andersen: læder- og plastikarbejde.
Elisabeth Andersen: esperanto, bast- og peddigrørarbejde.
Harry Christensen: motorlære.
Marie Christensen: kjolesyning.
Hans Elklit: familiekundskab, tegning, litteratur, amatørteater.
Thora Espensen: husgerning.
Sven B. Gnudtzmann: samfundsorientering, gymnastik, idræt.
Erik Hansen: praktisk havebrug.
Knud Hansen: træsløjd, ben- og hornarbejde.
Martha Hansen: barnepleje.
Ella Jensen: husgerning.
Else Korsgaard Jensen: håndgerning, gymnastik, idræt.
Emilie Stejlgaard Jensen: boliglære.
Anna Larsen: husgerning.
Heinrich Machon: værkstedsundervisning.
Inger Petersen: dansk, gymnastik.
Edvard Vestergaard: engelsk.
Lauge Wendelboe: erhvervsoplysning, dansk, regning.
Gustav Zetterstrøm: erhvervsorientering, praktisk havebrug.
Poul Foersom: regning, gymnastik.

Lærer Hans Elklit har været instruktør i ungdomslitteratur ved et kursus for 
ungdomsskolelærere på Magleås højskole i tiden fra 14.—21. juli.

Undervisningen
Den obligatoriske undervisning har i år været fordelt på to aftener (4—6 timer 

ugentlig pr. hold). Den ene aften er undervisningen sket i de erhvervs- og samfunds
betonede fag, medens den anden aften har været optaget af praktiske fag og for 
nogle holds vedkommende af dansk og regning. De obligatoriske timer fordeler sig 
iøvrigt således:
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Drenge (4 hold):
Erhvervsoplysning .............................. 42 Træsløjd .................................................. 66
Erhvervsorientering .......................... 46 Ben- og hornarbejde............................ 66
Samfundorientering .......................... 44 Værkstedsundervisning ..................... 110
Familiekundskab ................................ 42

Piger (6 hold):
Barnepleje ............................................. 90 Dansk ....................................................... 61
Boliglære .............................................. 6 Regning ................................................... 65
Husgerning .......................................... 186 Håndgerning ......................................... 44

Kjolesyning .......................................... 75

Derudover har der været 15 hold i følgende frivillige fag:
Drenge: Piger:

Gymnastik ............................................. 43 Gymnastik .............................................. 34
Idræt ...................................................... 30 Idræt ........................................................ 30
Husgerning ........................................... 18

Blandede hold:
Læder- og plastikarb.......................... 66
Bast- og peddigrørarb.......................... 66
Amatørteater ......................................... 44
Motorlære ............................................... 13

Engelsk .................................................. 34
Esperanto .............................................. 15
Tegning .................................................. 22
Litteratur .............................................. 21

Obligatoriske timer ialt: 943.
Frivillige timer ialt: 436.
Undervisningstimer ialt: 1.379.
Hertil kommer 102 timer i De unges Haver.
I tilknytning til den erhvervs- og samfundsbetonede undervisning har skolens 

elever holdvis aflagt besøg i mange af byens erhvervsvirksomheder. Derved har 
undervisningen fået et frisk pust udefra, hvilket har været til stor hjælp for lærerne 
i arbejdet med de unge.

Eleverne
Elevtal ved starten......................................................
Tilgang i vinterens løb ..............................................

Frafald i vinterens løb ......................
Elevtal ved undervisningens ophør

Drenge Piger Ialt
66 113 179
10 16 26
76 129 205
21 33 54
55 96 151

Skolen havde yderligere modtaget 19 indmeldelser, men de pågældende unge 
viste sig ikke ved undervisningens begyndelse.

Samtlige elevtimer: 26.701. Forsømte elevtimer: 8.021. Forsømmelsesprocenten: 
30,0. Fraregnes frafald er forsømmelsesprocenten 17,9 (1954—55: 14,9 og 1955—56: 16,2). 
Frafaldsprocenten: 26,3 (1954—55: 26,9 og 1955—56: 28,5).

Arsager til frafald var følgende:

Læreplads ......................................................................................
Sygdom ...........................................................................................
Bortrejse .........................................................................................
Andet arbejde ...............................................................................
Anden lovlig grund ..................................................................
Relegeret .........................................................................................
Uden lovlig grund .......................................................................

21 33 54

Drenge Piger Ialt
3 3 6
2 3 5
2 1 3
2 5 7
3 6 9
2 2 4
7 13 20
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Elevernes
Drenge:

Bybude .................................................. 22
Arbejdsdrenge ...................................... 31
Lærlinge.................................................. 8
Andre ...................................................... 15

76

beskæftigelse
Piger: 

Husassistenter ...................................... 63
Hjælpepiger og lign.............................. 11
Lærlinge ................................................ 14
I forretning .......................................... 15
På fabrik .............................................. 7
Andre ...................................................... 19

129

Fra skolens dagbog
4/o Propagandaaften: Ca. 150 forældre og unge deltog i ungdomsskolens propaganda

aften, hvor daværende formand for amtsungdomsnævnet, lærer Gunnar Nielsen, 
holdt foredrag om ungdomsskolen. Desuden vistes filmen »Min barndom«.

”4 Første mødeaften.
24/9 Ca. 50 af skolens elever deltog i det store radiotransmitterede møde på »Jyl

land« om emnet »De store årgange«.
25/io Foredragsaften: 70 elever hørte fru Elisabeth Andersens foredrag om Græken

land.
3/u Danse- og underholdningsaften på Nyvangsskolen. 160 elever deltog.

l3/u Tonefilmsaften: 125 elever så den amerikanske film »Topper ta’r på tur«.
2/i2 25 elever med hr. G. Zetterstrøm som leder på vandretur i omegnen af Langaa. 
%2 Fællesarrangement på Nyvangsskolen i samarbejde med klubberne og ungdoms

skolerne i Stor-Randers. 250 unge hørte hr. Ascanius’ foredrag »Syv år i Siams 
jungle« og den efterfølgende store jazzkoncert.

,5/i» Juleafslutning, begyndende i Set. Peders kirke. Pastor P. Borchsenius talte. Der
efter samledes de 140 deltagere til fælles kaffebord i tårnsalen på Hobrovejens 
skole. 15 piger fra Søren Møllersgades skole opførte »Askepot«, instrueret af fru 
Else Korsgaard Jensen. Derefter talte hr. Ingvard Jensen og ungdomsskolens 
forstander.

29/t Tonefilmsaften: 110 elever så den amerikanske film »Havets helte«.
7/a Fællesarrangement på Nyvangsskolen med foredrag, film og »Prøv Lykken«.
2/s Fastelavnsfest (fællesarrangement) med underholdning og dans. 235 unge deltog. 

15/s Velbesøgt udstilling af elevarbejder i tegnelokalet på Hobrovejens skole.
18/s Afslutningsfest i Nyvangsskolens aula. Underholdning af Randers amatørfor

ening, fælles kaffebord, uddeling af flidspræmier og dans til kl. 1.

Fritidsforanstaltninger
Skolen har som i 1955—56 i sommerhalvåret haft et drengehold i boldspil, atletik 

og svømning (30 timer) under ledelse af lektor Sven B. Gnudtzmann og et pigehold 
i boldspil og atletik (30 timer), ledet af lærerinde fru Else Korsgaard Jensen. 14 dren
ge og 17 piger har deltaget. Forsømmelsesprocenten: 25,0.

Foruden den egentlige undervisning har skolen kunnet tilbyde eleverne en ugent
lig klubaften i klublokalerne i det nedlagte Hobrovejens sygehus, hvor de har be
skæftiget sig med at spille bordtennis, skak, dam og bob samt med læsning af bøger 
og tidsskrifter. Desuden har der i aftenens sidste time været fællesarrangementer for 
eleverne i form af foredrag, film, oplæsning, sang eller underholdning af elever 
og lærere.

Klubben har været åben for ungdomsskolens elever i 92 timer og har været 
besøgt af gennemsnitlig 66 pr. gang.

Lærer Hans Elklit har sammen med lærerinde fru Elisabeth Andersen haft den 
daglige ledelse.

Flidspræmier
Ved afslutningsfesten den 16. marts fik følgende elever overrakt flidspræmier: 

Mogens Rosholm Pedersen, Knud Nielsen, Verner Rørbæk Iversen, Bent Sørensen, 
Inge Nielsen, Margrethe Christensen, Helga Madsen, Inger Buus og Gurli Pedersen.
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De unges haver
24 unge mænd og piger har i sommeren 1956 haft hver sin haveparcel i De unges 

Haver ved Kærsminde. Undervisningen er blevet ledet af kommunelærerne G. Zetter- 
strøm og E. Hansen.

Ungdomskostskolen
Paa ungdomskostskolen »Taarupgaard« har fra Randers deltaget henholdsvis 

8, 6 og 2 elever. Skolen har tre hold elever, hvert hold i tre maaneder, pigerne to 
hold om sommeren og drengenes hold i årets tre første måneder.

I lighed med tidligere år har ungdomsskolens forstander i marts måned været 
rundt på byens skoler for at orientere eleverne i 7. og 8. klasserne om ungdomsskolen.

Aftenskolerne 1956/57
Tilsynsførende: Skoledirektør H. Willemoes Hansen.

Nedenstående opgørelse viser, hvilke skoler, der har været oprettet og antallet 
af timer i de forskellige fag.

Aftenskol, navn

Randers aftensk.
Randers forsættel. 
Forening, af 1953 
Randers kom. aft. 
Andre..................
Ialt........................
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8346,5
5250,5 

380
102
63

400 106 175 149,5 421 167 397 959 324,5 1879 5417 1368 1054 472 1253 14142

Udover de almindelige aftenskoleklasser har Randers aftenskole haft 2 aftenhøj- 
skolehold med 96 timer, fordelt på fagene religion og dramatik. Randers fortsættelses
kursus 5 hold med 152 timer, fordelt på musikhistorie, kirkehistorie, kunsthistorie og 
psykologi. I aftenskoleklasserne var antallet af mandlige elever 1.647 og af kvindelige 
4.953, ialt 6.600. 3.933 af eleverne var 25 år og derover. Af de 14.142 undervisnings
timer repræsenterer fagene husgerning, håndgerning, husflid, sløjd og andre prak
tiske fag 10.971 timer.

I aftenhøjskolen var antallet af mandlige og kvindelige elever henholdsvis 31 
og 82.
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G. Foranstaltninger til fremme af legemlig sundhed

Boldspil, svømning og badning
Fra midt i april til badesæsonens begyndelse og fra badesæsonens slutning til 

oktoberferien er gymnastiktimerne for en stor del blevet anvendt til boldspil.
I badesæsonen er gymnastiktimerne blevet anvendt til træning i svømning og liv

redning på badeanstalten ved Gudenå.
Oversigt over de i 1956 udstedte svømmebeviser:

A betyder Den danske skoles svømmeprøve.
B ■—• Frisvømmerprøven.
C — Livredningsprøven.
D — DS&L’s lille livredderprøve.

I rubrikken »kan svømme« er anført det samlede antal frisvømmere ved skolerne.

A B C D Kan 
svømme

Hadsundvejens skole............ 6 8 0 0 43
Nørrestrædes skole................ 10 2 0 0 60
S. Møllersgades skole.......... 0 0 0 0 268

„ Hobrovejens skole................ 12 5 4 1 217
renge Markedsgades skole..............15 3 3 0 36
Nyvangsskolen......................... 5 5 0 0 51
Fabersvejens skole.................. 3 0 0 0 20
Østervarigsskolen.................... 9 2 0 0 208
Hadsundvejens skole............ 0 0 0 0 34
S. Møllersgades skole.......... 3 2 0 0 221
Hobrovejens skole................ 5 2 1 0 222

p. Nørrestrædes skole................ 6 0 0 0 30
“ Markedsgades skole..............16 2 0 0 50
Nyvangsskolen......................... 2 0 0 0 60
Fabersvejens skole ................ 0 0 0 0 10
Østervangsskolen.................... 1 1 0 0 169

Ialt. . 93 30 8 1 1699

Den kolde sommer bevirkede, at alt for få blev færdige med deres prøver. I vin
tertiden fik børnene hver 14. dag et varmt bad på skolebadeanstalterne.

Skoleidræt
I årets løb har 526 børn taget idrætsmærket.
131 drenge og 96 piger fik bronzemærket, 98 drenge og 60 piger sølvmærket og 

34 drenge og 55 piger guldmærket, 19 drenge og 20 piger sølvmærket med emaille, 1 
dreng og 12 piger guldmærket med emaille.

Skolelægevirksomheden 1956/57
ved Markedsgade, Nørrestræde, Fabersvej, Søren Møllersgade 

samt C. la Cours skoler
Ved skolelæge Andreas Handler.

Der er ialt undersøgt 2.587 børn. Undersøgelsen foregår efter det af 
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sundhedsstyrelsen påbudte skema, omfattende måling, vejning, tuberkulin
prøve, syn- og køreprøve, urinanalyse og organundersøgelse.

Skolelægen har foruden den daglige undersøgelse af børnene afholdt 
2 sexuelforedrag med film for drengene og pigerne i afgangsklasserne.

Sygeplejersken har aflagt 22 hjemmebesøg.
Ved undersøgelserne fandtes følgende sygdomme eller mindre betyden

de afvigelser fra det normale:
Drenge Piger

Synslidelser .......................................................... 92 83
Hørelidelser ........................................................... 7 9
Øre-, næse- og halssygdomme ...................... 41 43
Bronchitis og asthma ........................................ 8 12
Hjertelidelser ....................................................... 7 6
Platfod ................................................................... 54 47
Hudsygdom .......................................................... 4 3
Følge efter engelsk syge .................................. 76 69
Undervægt ............................................................. 80 67
Overvægt ............................................................... 47 51
Holdningsfejl ........................................................ 7 8
Tandcaries ............................................................... 247 133
Henvist til egen læge ...................................... 46 53

Østervangsskolen, Hadsundvejs skole og Randers realskole 
Ved skolelæge Jakob Øster.

Der er ialt undersøgt 2093 børn. 1043 drenge og 1050 piger.
Ved undersøgelsen blev fundet følgende forhold af særlig interesse:

Henvist til egen læge...................................................... 339 børn
Ikke koppevaccineret ...................................................... 13 —
Ikke difterivaccineret 3. gang .................................. 186 —
Tuberkulin-negative ...................................................... 123 —
Synslidelser ....................................................................... 266 —
Hørenedsættelse .................................................................. 35 —•
Over 30 sygedage............................................................... 22 —
Overvægtige ....................................................................... 243 —
Undervægtige ...................................................................... 56 —

Nyvangsskolen og Hobrovejens skole
Ved skolelæge Jørgen Lambertsen.

Skolelægearbejdet i året 1956/57 blev midt i skoleåret afbrudt ved 
skolelæge Aage Rehfelds død; fra alle sider er det blevet fremhævet, hvil
ket stort tab for skolen dette betød. Dr. Rehfelds arbejde i skolens tjeneste 
var gennemtrængt af hans store interesse for skolens arbejde, hans varme, 
levende personlighed prægede hans skolelægearbejde, hvilket både lærere, 
børn og forældre mærkede og satte pris på.

Dr. Rehfelds skolelægearbejde er så vidt muligt blevet fortsat efter 
samme linie indenfor de rammer, der er fastsat i instruks for skolelæger 
i Randers kommune.
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Da der tillige er sket en omlægning af skolelægeområdet fremkommer 
der ikke i år nogen statistisk opgørelse over arbejdet, der er ikke påvist 
nogle iøjnefaldende afvigelser fra tidligere års resultater.

Man har, efter at der nu findes 3 skolelæger ved Randers kommunale 
skolevæsen forsøgt at koordinere arbejdet ved i fællesskab at udarbejde 
de retningslinier, hvorefter skolelægerne mener, at de på den mest effek
tive måde kan opfylde deres opgaver.

Østervangsskolen: Lærerværelse
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Randers kommunale skoletandklinikker 1956/57
(Markedsgades skoletandklinik)

Systematisk 
behandling
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1. år behandling.............. 417 9 377 64 1015 2 859 21 4 784 2749

Fortsat behandling 
af børn, der i tidl. år 
har været under behandl. 2707 2266 17 8625 85 1805 314 56 5201 16103

Tilsammen 3124 2643 81 9640 .37 2664 335 60 5985 18852

Foruden de 2.643 færdigbehandlede børn har der været 841 til ekstra behandling. 
Under andre behandlinger er foretaget 2.229 injektioner, 486 røntgenoptagelser, 15 
mindre reguleringer og sat 17 beskyttelseskapper på frakturerede tænder.

Der var ansat 3 børnetandlæger på klinikken, 104 klasser er færdigbehandlede 
én gang årlig. Der resterer i år 20 klasser og deri er indbefattet alle 1ste klasser på 
Østervangsskolen. Alle de andre blev behandlede i klinikkerne i Markedsgade og på 
Nyvangsskolen.

(Nyvangsskolens skoletandklinik)

Antal børn De forskellige behandlingers antal
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Foruden de 1.979 færdigbehandlede børn har der været 337 til ekstra behandling. 
Under andre behandlinger er foretaget 937 injektioner, 197 røntgenoptagelser, 44 
mindre reguleringer og sat 11 beskyttelseskapper på frakturerede tænder.

Der var ansat en børnetandlæge samt klinikchefen på klinikken. Samtlige børn 
her er færdigbehandlede én gang årlig.
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H. Andre meddelelser
Svagelige børn udtaget af skolelægerne har som sædvanlig haft et 3 

ugers ophold ved Grenå strand før sommerferien. De undervistes 2V2 time 
daglig i dansk og regning, men tumlede sig ellers i den fri natur og hentede 
sundhed.

De ældste klasser i den eksamensfri skole har været på lejrskoleophold 
ved Grenå eller ved Skagen, og 4. klasserne i eksamensmellemskolen har 
alle været på skolerejse med deres klasselærere. De fleste af rejserne gik 
til Bornholm.

I sommerferien havde 2—300 børn, der ikke på anden måde kunne 
komme på landet i sommerferien 2 ugers ophold i »Børnenes Kontor«s 
sommerlejr ved Grenå og i »Arbejdersamariterne«s lejr ved Udbyhøj.

Overbetjent A. Svoldgaard har som sædvanlig gjort et dygtigt arbejde 
ved undervisning i færdselslære på skolerne. Der er ikke tvivl om, at 
denne undervisning er af stor betydning. Hr. A. Svoldgaard har ganske 
særlige evner som underviser på dette område.

I erhvervsvejledningen er der nu ansat 2 lærere fra Randers, hr. K. 
Brøndum Jacobsen og hr. F. Kaag. Der er gjort et stort arbejde ved vej
ledning for eleverne i afgangsklasserne, og mange forældre og unge men
nesker har søgt råd på kontoret ved Frederiksplads.

Skolecentralen, der har til huse på Hobrovejens gamle sygehus, har 
som sædvanligt været alt for lidt besøgt. Det er endnu ikke gået op for- 
lærere og skolekommissionsmedlemmer, at centralen har en værdifuld 
samling af de nyeste undervisningsmidler. Den er åben for besøg tirsdag 
og torsdag kl. 15—16V2 og ledes af pens, lærer R. Kjær Nielsen.

Skolescenen har også i år haft 2 forestillinger. Hver gang er der spillet 
for 4 fulde huse. Deltagerne er dels børn fra Randers og dels fra forstæ
derne og de nærmeste landskoler. »Skolescenens Bio« har vist 4 fortrinlige 
films.

Kommunens udgift pr. barn steg fra 366,13 kr. til 417,42 kr. væsentligst 
på grund af udgifterne til ny skole og til stigning i lønningerne. Uden til
skud fra den fælleskommunale udligningsfond var kommunens gennem
snitlige udgift pr. barn 514,19 kr. mod 458,65 i 1955/56.

Skolehaven i sommeren 1956
Ved Vestre Boulevard ligger Randers kommunale skolehaver. Her kan 

elever i kommunens skoler få en lille have, såfremt de går i 5. klasse eller 
derover. Der er plads til 369 elever. Der findes to størrelser på haver. De 
store er beregnet for de ældste, fortrinsvis 7. klassetrin.

Undervisningen begynder ca. 15. april og slutter til oktober. Børnene 
er delt i fire hold. To hold møder mandag og onsdag og to hold tirsdag og 
torsdag. Fredag er der lejlighed for alle elever til at komme i haven, enten 
de blot vil se til deres egen have eller hjælpe til med fællesopgaver. For
uden i undervisningstiden er forældre velkomne torsdag aften kl. I9V2— 
201/2. Ud over åbningstiderne er der ingen adgang og haven er aflåst. Un
dervisningstiden er 15—I7V2. De første år var der åbent derude, men dels 
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var der for stor trafik af uvedkommende, dels viste alle elever ikke lige 
stor respekt for ejendomsretten.

Der melder sig altid et rigeligt antal elever, men 15—20 pct. falder fra 
i løbet af de første 3—4 uger. Deres haver gives til elever, der ikke kunne 
få have i første omgang. Hidtil har alle elever fra 5. klassetrin kunnet få 
have, såfremt de ønskede det, men altså ikke fra den første dag. Efter 
sommerferien kommer der gerne et mindre frafald.

I sommerferien er haven åben for hjemmeværende elever fra 14—17 
på ugens 4 første dage. Normalt er der dog lukket én uge i ferien.

Der gives hvert år præmie til 20 af de flittigste og flinkeste elever. 
Præmierne uddeles ved kolonihaveforbundets præmieuddeling i novem
ber. I efteråret 1956 deltog skolehaven i kolonihaveforbundets udstilling 
og kolonihaveforbundet skænkede præmier til 10 dygtige udstillende 
elever.

Samtlige udgifter for året 1956—57 beløb sig til 14.093,44 kroner. For
uden lederen deltog Knud Knudsen, Jens Thomsen, G. Randrup-Thomsen, 
Erik Hansen og Folmer Kaag i undervisningen.

Gustav Zetterstrøm.

Ferierejser
Undervisningsministeriet gav fribefordring til ferierejser til samtlige skolesøgende 

børn fra ubemidlede hjem i Randers mod, at Randers kommune betalte 10 pct. af 
billettens pris. — Herefter modtog:

Fabersvejens skole .......................... 227 billetter
Hadsundvejens skole ...................... 222 —
Hobrovejens skole ............................ 566 —-
Markedsgades skole.......................... 181 —
Nyvangsskolen .................................. 529 —
Nørrestrædes skole ........................ 228 —
Søren Møllersgades skole .............. 510 —
Østervangsskolen .............................. 276 —
Statsskolen .......................................... 125 —
Privatskolerne .................................. 227 —-

Ialt 3091 billetter

Kommunens udgift androg 11.116 kroner 45 øre.

Tilskud til de private skoler
Byrådet ydede for året 1956—57 Randers realskole 900 kr. at anvende til fri

pladser for elever fra Randers kommune, og Set. Michaels skole 600 kr. Ekstraordi
nært bevilgedes la Cours skole 35 kr. pr. barn fra Randers kommune, dog med et 
maksimumsbeløb på 3.900 kr. Der udbetaltes i alt 3.900 kr. til denne skole.




