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Rudkøbing
kommunale skolevæsen

ÅRSBERETNING
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BERETNING
OM

RUDKØBING KOMMUNALE SKOLEVÆSEN
VED

STADSSKOLEINSPEKTØR ARNE JØRGENSEN
SAMT

SKEMA OVER ÅRSPRØVEN 1953

RUDKØBING
LANGELANDS AVIS’ BOGTRYKKERI
1953

Skolevæsenets styrelse og tilsyn:
SKOLEKOMMISSIONEN:
hr. forretningsfører P. Hahn Andersen, fm.
læge fru G. Bonnevie
hr. købmand L. Madsen-Østerbye
» overassistent Sv. Nilsson
» faktor Chr. Pedersen
SKOLEUDVALGET:
hr. forretningsfører P. Halm Andersen, fm.
» distriktsformand Will. Christensen
» landsretssagfører E. Hinrichsen
» købmand L. Madsen-Østerbye
» overassistent Se. Nilsson

BØRNEB ESPISN INGS UDVALGET:
bestaar af skoleudvalget, der tiltrædes af
hr. kredslæge V. Dammegård
» tandlæge C. Kiilsgaard og
stadsskoleinspektøren
LEGATUDVALGET:
hr. provst A. Thelle, fm.
» borgmester M. Larsen og
stadsskoleinspektøren

Stadsskoleinspektør Arne Jorgensen,
tlf. 116 (privat 272)
Viceinspektør H. Malte Nielsen
lærerrådets formand
hr. overlærer cand. mag. A. J. Bruun
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SKOLENS ELEVTAL
Skolen havde den 1. januar 1952 629 elever. Antallet var
den 31. december 1952.

I grundskolen...........................................
I eksamensfri mellemskole.......................
I eksamensmellemskolen og realklassen

216 drenge og 166 piger
57
«
«
31 «
91
«
« 110 «

364 drenge og 307 piger

Ialt 671 elever
Under
u-pligtig
alder

I
u-pligtig
alder

Over
u-pligtig
alder

Til
sammen

Drenge
Fra kommunen.............................
Fra andre kommuner....................

24
0

272
30

17
21

313
51

Tilsammen ■ •

24

302

38

364

Piger
19
Fra kommunen.............................
Fra andre kommuner.................... o

214
30

29
15

262
45

19

244

44

307

Børnetallet d. 31. december 1952

Tilsammen ■ ■
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Fordeling i klasserne den 31. december 1952
GRUNDSKOLEN
5a

5b

4a

4b

3a

3b

3c

2a

2b

2c

la

Ib

1c

Drenge
Piger

16
16

19
14

16
17

18
14

15
12

15
13

15
12

18
10

18
11

18
10

17
12

16
12

15 216
13 166

Ialt

32

33

33

32

27

28

27

28

29

28

29

28

28 382

Ialt

DEN EKSAMENSFRI MELLEMSKOLE

III f

II fa

II fb

1 fa

I fb

Ialt

Drenge...........................................
Piger ................................................

4
3

12
8

10
0

15
18

16
2

57
31

Ialt . .

7

20

10

33

18

88

EKSAMENSMELLEMSKOLEN OG REALKLASSEN

R
Drenge...........
Piger................
Ialt. .

IV ea IV eb Illea Hieb II ea II eb

lea

I eb

Ialt

16
7

8
16

8
19

12
8

9
8

12
14

13
12

6
13

7
13

91
110

23

24

27

20

17

26

25

19

20

201

II

Elevernes forsømmelser i 1952
Forsømmelserne udgjorde i procent af det samlede antal skoledage :
Sygdom

I
I
I
I

Grundskolen.........
eksamensfri mell. • ■
eks. mellsk. og rlk.
hele Skolen...........

5,17(4,13)
4,06(3,22)
3,17(3,14)
4,41 (3,73)

lovl. grund ulovl.grund
0,59(0,57)
0,87(0,67)
0,46(0,39)
0,59(0,52)

0,11(0,04)
0,07(0,13)
i 0,00(0,01)
0,07(0,04)

Ialt

5,87(4,74)
5,01 (4,02)
3,63(3,54)
5,08 (4,95)

Tallene for 1951 er anført i parentes.
Skolebade har samtlige elever som sædvanlig haft adgang til een gang
månedlig i tiden fra oktober til april incl. paa badeanstalten i Ahlefeldtsgade.
Kommunens søbadeanstalt har været benyttet til badning i sommer
månederne, men på grund af de ugunstige vejrforhold er der ingen
svømmeprøver afholdt.
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REALEKSAMEN 1952
Askgaard, Else cl. af kriminaloverbetjent A., Rudkøbing.
Bang, Lilian Sølling, d. af dir. B., Rudkøbing.
Christensen, Bente, d. af skotøjshandler C., Rudkøbing.
Christensen, Flemming, s. af arbejdsmand C., Strynø.
Christensen, Inge Merete, d. af brygger C., Rudkøbing.
Eckmann, Ingerlise, d. af maskinmester E., Rudkøbing.
Eriksen, Poul John, s. af fisker E., Rudkøbing.
Hansen, Knud Carsten, s. af repræsentant H., Rudkøbing.
Herløw, Inge, d. af repræsentant II., Rudkøbing.
Leth-Jensen, Ida. d. af gaardejèr L.-J., Skrøbelev.
Lyck, Gunnar, s. af dir. L., Rudkøbing.
Petersen, Else, d. af pølsemager P., Rudkøbing.
Petersen, Kirsten Bondo. d. af købmand B. P., Rudkøbing.
Rasmussen, Sven Viggo Bruun,, s. af. førstelærer R., Tullebølle.
Sørensen, Marie Louise, d. af gaardejer J. S., Stengade.

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1952
A.

Christensen, Grete Elisabeth, cl. af værkfører C., Tullebølle.
Jacobsen, Otto Bay, s. af arbejdsmand J., Rudkøbing.
Jansen, Inge. d. af købmand E. .1.. Rudkøbing.
Jensen, Alice Edel, d. af dommerfuldmægtig J., Rudkøbing.
Johanson, Jørgen, s. af arbejdsmand J.. Ulebølle.
Jørgensen, Jørn Nørgaard, s. af førstelærer J., Nr. Longelse.
Knudsen, Kirsten Langebek, d. af toldassistent K., Spodsbjerg.
Madsen, Ingrid Birgit Plettner, d. af dir. M„ Rudkøbing.
Mathorne, Jørgen Salling, s. af prokurist M., Rudkøbing.
Mortensen, Ole Schack Honoré, s. af reb. lager M., Hou.
Nielsen, Kaj Tage, s. af kæmner Aa. N., Rudkøbing.
Nilsson. Svend Erik, s. af overassistent N., Rudkøbing.
Olesen, Bjarne, s. af terrazzomester O., Rudkøbing.
Olsen, Verner Erik, s. al' maskinass. O., Tranekær.
Rasmussen, Sigrid Posselt, d. af. forpagter R., Korsebølle Kohave.
Rath, Torben Gorm Frantz, s. af cand. pharm. R., Rudkøbing.
Sylvest, Knud Harald, s. af dir. S., Rudkøbing.
Thomsen. Karen Marie Holmsted, d. af chauffør Th. Skrøbelev.
B.

Andersen, Erik Minor, s. af tandlæge A., Rudkøbing.
Bagner, Poul Hyldahl, s. af bogholder B., Rudkøbing.
Bak, Ole, s. af sognepræst B., Skrøbelev.
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Barchager, Birte, d. af købmand B., Rudkøbing.
Carlsen. Lykke, d. af arbejdsmand C., Rudkøbing.
Christensen, Inge, d. af maler G., Rudkøbing.
Christensen, Ingrid Hørlyck, d. af kontorass. C., Rudkøbing.
Christensen. Kurt Schmidt, s. af kontorass. C., Tranekær.
Corfixen, Erik Strøm, s. af overtoldass. C., Rudkøbing.
Hansen, Jens Friis, s. af forretningsfører H., Rudkøbing.
Hansen, Vagn Buch, s. af kommunekasserer H., Longelse.
Jensen, Bernt Poulsen, s. af skibsfører J., Rudkøbing.
Jespersen, Bodil, d. af læge J., Rudkøbing.
Jespersen, Svend Otto, s. af skræddermester J., Stoense.
Madsen-Østerbye, Carl, s. af manufakturhandler M.-Ø., Rudkøbing.
Pedersen, Kelly, d. af arbejdsmand P., Tullebølle.
Petersen, Ebbe Nordahl, s. af gaardejer N. P., Tullebølle.
Petersen, Ib, s. af installatør T. P., Rudkøbing.
Rasmussen, Mogens Thygesen, s. af fisker R., Lohals.
Veie, Anna Birgit, d. af materialist V., Rudkøbing.
Wass, Aage Jacob, s. af skibsbygger W., Rudkøbing.
Wester, Ingelise, d. af proprietær W., Skrøbelev.
Westhoff. Grete Lykke, d. af arbejdsmand W., Rudkøbing.

Beretning fra skoletandlægen
I 1952 har antallet af elever, der har gået til behandling på den kom
munale skoletandklinik, været 485 fra 1. januar til 31. marts og 4 93 fra
1. april til 31. december.
Der er fra 1. januar til 31. marts udført 249 fyldninger, 12 rodbehand
linger, 17 tandudtrækninger, 25 lokalbedøvelser og 5 andre behandlinger,
samt fra 1. april til 31. december udført 707 fyldninger. 17 rodbehand
linger. 58 tandudtrækninger. 47 lokalbedøvelser og 14 andre behandlinger.
Året er gået sin normale gang, cg børnene har gennemgående været
flinke.
I årene efter krigen kunde man på skoletanklinikkérne landet over kon
statere en forværring af børnenes tænder. Det samme var ogsaa tilfældet
for Rudkøbings vedkommende, men det er, som om der nu igen er ind
trådt en forbedring. Selvfølgelig kan man ikke generalisere ud fra et en
kelt år, men det almindelige indtryk her på skoletandkliniken har været,
at cariesangrebene har været færre og tændernes tilstand bedre.

Chr. Kiilsgaard

Beretning fra skolelægen i Rudkøbing
for året 7 95 2

Bortset fra en del influenzatilfælde i foråret og adskillige tilfælde af kig
hoste i efterårsmånederne har sundhedstilstanden blandt børnene været til
fredsstillende. Der har ingen epidemier været. Børnelammelse er forekommet
i 1 tilfælde.
Der er foretaget tuberkuloseundersøgelse af alle børn i 1. og 4. klasse
samt i afgangsklasserne (2 fm, 3 fm, 4 em og realklassen), idet skole
lægen har foretaget tuberkulinprøverne, medens tuberkulosestationen har
røntgenfotograferet børnene og calmettevaccineret de tuberkulinnegative.
Undersøgelsen omfatter 258 børn. 40 børn var tuberkulinnegative, 38 blev
calmettevaccinerede. Lærerpersonalet og skolens øvrige personale er blevet
undersøgt for tuberkulose ved røntgengennemlysning.
Alle børn med undtagelse af nogle få, der var forhindrede i at møde på
undersøgelsesdagen, og som senere vil blive tilsagt, er blevet undersøgt,
målt og vejet. Af sygelige tilstande fandtes følgende:
Grundskoleklasserne

Hudlidclser. ............................................
Holdningsfejl...........................................
Deformiteter (Folger af engelsk syge) . .
Platfod......................................................
Hjertelidelser...........................................
Asthma......................................................
Lidelser i mund, næse og svælg.
(Polyper, forstørrede mandler etc.) ....
Nedsat synsstyrke og øjenlidelscr.........
Ørelidelser...............................................
Talefejl.....................................................
Andre sygelige tilstande..........................

De øvrige klasser

Drenge

Piger

Drenge

Piger

1

0
0

3
0
0
3
0
0

1
0
1
6
1
1

1
0
0
2
0
1

4
5
1
2
3

2
14
0
()
0

1
8
0
0
0

1
22
1
0
0

26

22

19

28

4

Ialt 95. Af disse er 27 henvist til lægebehandling.
I den ugentlige konsultation på skolen har der været 12 børn til under
søgelse. Anledningen var:
Nedsat synsstyrke. 4tilfælde
Øjensygdom..................................
Holdningsfejl................................
Talefejl...........................................
Mavesygdommc............................
Blodmangel..................................
Ufrivillig vandladning.................

1
1
2
2
1
1

»
»
»
»
»
»

Af disse blev 9 henvist til lægebehandling. Desuden er der i 10 tilfælde
foretaget første behandling af mindre læsioner. Alle børn over 12 år er un
dersøgt for farveblindhed, såfremt de ikke tidligere har været prøvet. Det
drejede sig om 87 børn (42 drenge og 45 piger). Der fandtes farveblindhed
hos 1 dreng og 2 piger.
V. Dammegård.
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Børnebespisningen 1951-52
Bespisningen begyndte den 1. november og varede til den 15. marts.
Der blev i dette tidsrum uddelt ialt 9390 portioner, bestående af 6 balve
stykker smørrebrød plus 1 glas mælk og et æble. De samlede udgifter til
madvarer har været 4600,21 kr., således at prisen pr. portion bliver 49 øre.

Børnebiblioteket
Bibliotekarens beretning

Bogbestanden udgjorde den 1. april 1952 693 bind, nemlig 185 bind
faglitteratur og 508 bind skønlitteratur. Tilvæksten i 1951-52 beløb sig til
71 bind, hvoraf 34 bind var faglitteratur og 37 bind var skønlitteratur.
Afgangen i samme tidsrum var 29 bind. Lånertallet var 301. Udlånet ud
gjorde 937 bind faglitteratur og 2341 bind skønlitteratur, ialt 3278 bind.
Ligesom tidligere år har et ikke ringe antal elever over 14 år benyttet
Rudkøbing biblioteks læsesal, en omstændighed, der vidner om, at der på
skolen hårdt tiltrænges en læsesal. At også en stor del elever under 14 år
aften efter aften anmoder om tilladelse til at besøge læsesalen, understreger
yderligere savnet af en skolelæsesal.
Det ret anselige udlån, Rudkøbing bibliotek har af faglitteratur til såvel
elever over 14 år som til mindreårige elever, der benytter forældrenes lå
nerkort, er en kendsgerning, der fortæller, at også udlånsafdelingen på skolen
trænger til en betydelig udvidelse.

Særundervisning
Særundervisning for de elever, der på grund af ordblindhed, sygdom
eller af andre årsager har vanskeligheder i dansk og regning, er gennem
ført i det forløbne skoleår. Der har været undervist i 4 hold, og arbejdet
har på grund af holdenes ringe størrelse kunnet tilrettelægges sådan, at man
har kunnet tage hensyn til hvert barns særlige vanskeligheder.
Denne undervisning fortsættes i næste skoleår, idet alle nytilkomne elever
først vil blive underkastet en prøve.
Der er udsigt til, at en af skolens lærere i det nye skoleår på kursus vil
kunne erhverve .autorisation som ordblindelærer.
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Udlån af lokaler
Kastanievejens skole har været benyttet af handelsskolen, aftenskolen,
Dansk Røde Kors og Danmarks Lottekorps.
Gymnastiksalen ved den gamle skole af sportsunionen og politiet.

Lærerpersonalet
Stadsskoleinspektør Arne Jørgensen.
Viceinspektør H. Malte Nielsen.
Overlærer Sv. Olesen.
»
A. Bruun.
»
J. Rueløkke.
»
frk. K. M. Christiansen.
»
» H. Heggelund.
Lærer A. Hegelund.
» E. Meyer.
» J. Svane Nielsen.
» H. E. Sørensen.
» E. Ebsen.
» Bernt J. Petersen.
» Børge Egelund Pedersen.
»
Sv. Sørensen.
«
Folmer Nielsen.
Timelærer Johs. Appel.
Lærerinde fru R. Juul.
»
» K. H. Unnerup.
»
» M. L. Ploug.
»
» A. E. Pedersen.
»
» L. Nielsen.
Vikarer: Lærer Sv. Klæsøe.
Fru H. Sørensen.
» I. Ebsen.
» K. Christiansen.
Skolelæge: Kredslæge Dammegård.
Skoletandlæge: C. Kiilsgaard.
Skolebetjent: Børge Jensen.
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Skolevæsenets bygninger og lokaler
Skolevæsenet råder for tiden over Kastanievejens skole og to klasseværel
ser i den gamle skole ved kirken samt gymnastiksalen ved den gamle skole.
I henhold til en opgørelse foretaget af folkeregistret kan der i de næste
7 år forventes indskrevet følgende antal børn:
1957: 69
1953: 100
1954: 97
1958: 59
1959: 76
1955: 78
1956: 74
Holder disse tal, må man i de næste 7 år regne med et elevtal på ca. 700
med et klassetal på 29. Samtidig vil timetallet stige voldsomt, idet de nu
værende børnerige årgange rykker op i klasserne og derved får et større time
tal.Til dette elevtal skal bruges 28 almindelige klasselokaler, heri medregnet
to mindre lokaler beregnet til særundervisning (læsesvage o. s. v.) Skole
væsenets lokaler er i øjeblikket fuldt ud belastet, flere klasser er »vandreklasser« uden eget lokale, samtidig med at adskillige klasser må vandre fra
skole til skole.
Klassekvotienten er stigende, og myndighederne undersøger mulighe
derne for i det nye skoleår at leje lokaler andetsteds i byen.
Det må derfor hilses med den allerstørste glæde, at byens ansvarlige myn
digheder så beredvilligt har taget spørgsmålet om en skoleudvidelse op til
undersøgelse, en udvidelse til gavn for byens børn.
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staøssRMeinspeRtør gin . •.
Fra sommerferien 1952 var der flyttedag på stadsskoleinspektorens kon
tor. Efter 27 års virke i Rudkøbing sagde skoleinspektør Ravn stilfærdig
farvel og tak til sine medarbejdere — en for en — og gik . . . Han havde ud
trykkelig ønsket, at afskeden skulle være sådan, uden store taler og dyre
blomster. Han var modstander af den slags afskedsforestillinger og brugte
gerne et meget folkeligt og bramfrit udtryk
om dem. Hans ærlige modvilje mod alt uægte
var for stærk til, at han kunne tage den slags.
Måske var han også lidt nervøs for, at en
afskedshøjtidelighed skulle afsløre, at han in
derst inde er en smule sentimental. Den strenge
skoleinspektør med de raske afgørelser var vist
nok meget menneskelig og blød om hjertet bag
den administrative maske. Men han viste det
ikke gerne.
Hans elever kom ham vist på nærmere hold
end mange af kollegerne ved skolen. En dag
efter sommerferien mens 2 fm-klasserne på
lejrskolen travede ad landevejen mellem Emborg
og Rye Bro, bremsede en bil pludselig op, og — den gamle inspektør trådte
ud og vinkede til os. Han var med sin kone på tur til sin barndomsegn —
hvor han vidste, vi befandt os. Han fik en længere sludder med sine gamle
elever, og begge parter var oprigtigt glade ved gensynet. Vi fik mange hil
sener med hjem til hele skolen — og de være hermed overbragt! 65 år er
ingen høj alder, og vi ønsker Ravn mange gode år med tid til at meditere
med sin fiskestang langs de »tungt henskridende« jyske åer og til at fordybe
sig i sin anden store interesse: Studiet af middelalderens historie.
Svend Sørensen

'/ta 1952 fratrådte hr. lærer R. Rasmussen og lærerinde fru G. Rasmussen
deres embeder efter 4-5 års virke ved Rudkøbing komm, skolevæsen.
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AF SKOLENS DAGBOG
Før sommerferien: Skoleudflugt.
20/8: Skolen begyndte efter sommerferien. Lærerinde, fru Lissi Nielsen,
lærer Folmer Nielsen, lærer Johannes Appel og stadsskoleinspektør
Arne Jørgensen tiltraadte embeder ved skolevæsenet og blev budt
velkommen af skolekommissionen og lærerrådet. Skolen sluttede
kl. 11.
27/9: Skolens ældre klasser overværede i Ørstedspavillonen fremførelsen
af den smukke farvefilm: Min ørkenfærd, optaget af Jørgen Bitsch.
27/9: Forældredag på skolen. Forældrene til elever i lea, leb, 5a, 5b og
Ifa var indbudt til at overvære el par timers almindelig undervis
ning, hvorefter der var lejlighed til samtale med børnenes lærere.
Omkring 100 gæster var mødt, og der var såvel blandí forældre
som lærere tilfredshed med forsøget.

29/9: Undersøgelse i røntgenvogne o af 1. og 4. klasser samt af afgangs
klasserne og skolens samlede personale.
3/10: Inspektør Tb. Christensen overværede undervisningen i regning og
matematik og fysik.
4/10: Der afholdtes psykoteknisk prøve på skolen. Byen giver et vist til
skud til betalingen for skolens elever, og de unge, der endnu ikke
er sikre i. valget af fremtids stilling, kan her få råd og vejledning.
6/11: Håndgerningsinspektør, fru Buhelt overværede, skolens håndger
ningsundervisning.
9/11: Basar på skolen til fordel for grønlandsindsamlingen. Af alle sko
lens elever var fremskaffet et væld af gevinster, der i løbet af et
par timer var bortloddet i tombolaen i den flot dekorerede gymna
stiksal, i fiskedamme og i kageboden. I tegnesalen spilledes »Aladdin« på dukketeater for to fulde huse. Der indkom godt 2000,00 kr.
29/11: Skolefest i Ørstedspavillonen med stuvende fuldt hus af børn og
forældre. Sangkoret underholdt, hvorefter der opførtes en skolerevu af 4e. Derefter gik dansen lystigt, til kl. 24. Skolekommissio
nens formand takkede, og der sluttedes med »Altid frejdig«.

22/12: Sidste dag før juleferien festedes der i klasserne, hvorefter hele
skolen sluttede af i kirken med julesalmer og juleevangelium.
24/1: De større børn overværede fremførelsen af K. O. Bjarnasons meget
smukke og lærerige farvefilm om Island.

Desuden har en del af de ældre elever besøgt skolescenen i Svendborg,
ligesom der har været arrangeret småture og fodboldkampe med andre
skoler.

13

{fëûwlwltnslurcn 1952
I den første uge af sommerferien deltog ca. 45 elever fra skolens to 'IV
mellemskoleklasser i den snart traditionelle tur til Bornholm under ledelse
af viceinspektør Malte Nielsen. I turen deltog desuden af lærerpersonalet
hr. Ebsen, hr. Klæsøe og fru K. Christiansen.
Turen var for største delen begunstiget af vejret, kun en enkelt dag
regnede det; man fulgte de samme ruter som på foregående ture og så
det samme, som de tidligere hold har set. Kun eet alvorligt uheld ind
traf, idet nemlig en af pigerne måtte indlægges på Bornholms Amtssyge
hus med blindtarmsbetændelse, men hun kom dog med de andre hjem, selv
om hun blev narret for de sidste tre dages oplevelser.
På ganske enkelte undtagelser nær var elevernes opførsel god, dog var
der en smule mukken i geledderne på turen, hvad der aldrig før har
været. Til gengæld var appetitten så god som ingensinde før, og der blev
sat nye rekorder, som vist bliver vanskelige at slå.

Den første lejrskole
I ugen 24.—30. august var eleverne i 2fa og 2fb på lejrskole i Himmel
bjergegnen sammen med viceinspektør Malle N i e i s e n, lærerinde fru
H e d V i g S ø r e n s e n og lærer Svend Sørensen.
Holdet boede på vandrehjemmet »Knudhule« nær Ry st., og herfra fore
loges ekskursioner til foils, pr. bil eller jernbane til ruinerne af cistercienserklostret i Øm, til GI. Ry kirke, Himmelbjerget, Silkeborg med papir
fabrikken og Århus, samtidig med at egnen omkring Knudsø, dens geologi,
historie, naturhistorie og erhvervsliv blev undersøgt og studeret.
Under selve lejrskoleopholdet var der ikke tid eller lejlighed til stort mere
end at opleve, føre dagbogen og gøre enkelte notater. Den grundige behandling
af del indsamlede slof måtte vente lil efter hjemkomsten, hvor alle børnene
uden undtagelse har arbejdet godi og interesseret med deres arbejdsbøger.
Hvilket udbytte har lejrskolen givet?
Arbejdsbøgerne, som de fleste vil gemme godt, fortæller en del om det
faglige udbytte og deres personlige minder. Men ¡øvrigt kan børnene ud
mærket selv gøre rede for, hvad de liar fået ud af lejrskolen.
Et lille skriftligt rundspørge blandt eleverne i 2fa viser, at den stor
slåede natur har givel stærke Indtryk. Næsten alle fremhæver vandringen
til Himmelbjerget og sejlturen på Jul sø lil Silkeborg som turens højde
punkt.
Sonja skriver: »Jeg var glad ved at komme med til Jylland på lejr
skole. Vi så meget og lærte meget, især syntes jeg om sejlturen på Himmel
bjergsøerne,. Det var pragtfuldt at sidde og kigge ud over søerne«
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Niels B.: »Jeg synes, vi har set nogle af Danmarks skønneste egne,
og at vi har lært meget al' den tur, er der ingen tvivl om. Vi så endog de
forskellige istider i en grusgrav og fandt mange forskellige sten«.
Jørgen: »Del friske vejr og de lange ture gav os godt humør. De
fine ture til Himmelbjerget, Silkeborg og Århus vil jeg aldrig glemme. Det
morsomste ved arbejdet var dog, dengang vi gik rundt om Knudsø og
Ravnsø«.
Ulla fremhæver også besøget på papirfabrikken. »Det var sjovt at
se, hvordan den grød blev til fint papir«, skriver hun og nævner som sit
særlige udbytte: »Vi oplevede meget og traf mange gode kammerater. Vi
lærte mange slags blomster og planter at kende. . .«
Mange andre sætter en streg under kammeratskabet. John skriver:
»Jeg synes, at vi havde megen glæde af turen til Jylland, hvor vi fik ind
trykket af den skønne natur omkring Himmelbjerget. Den bedste dag sy
nes jeg var turen Himmelbjerget—Silkeborg Det var en meget smuk tur
gennem Ry Nørreskov, og sejladsen fra Himmelbjerget til Silkeborg var
også smuk. Besøget på papirfabrikken var også en stor oplevelse, hvor vi
så, hvordan man laver papir. Det morsomme ved arbejdet var, at vi kom
så godt ud af det sammen«.
Det eneste, John er utilfreds med, er, at vi ikke nåede op i Himmeibjergtårnet. (Tiden tillod del desværre ikke...) Ole skriver under paa den
samme kritik.
Kirsten P. synes, det var morsomt at samle blomster og grene...
»vi lærte således en mængde blomsters navne, som vi ikke kendte«. Og hun
slutter: »Jeg synes ikke, at jeg har noget at kritisere på turen, og jeg sy
nes, at den skal fortsættes til næste år«.
»Hvad vi lærte, var ikke meget«, mener Annelise, som også kritise
rer, at maden ikke var så sød. Hun fortsætter dog: ». . . men det er ikke
altid så nemt, når der var så mange«.
Børnene var direkte opfordret til at være kritiske, og Erik klager da
også over, at hvidkålen, vi fik. ikke var kogt... Niels kritiserer: »Jeg
syntes gennemgående, at vi fik for lidt lov til at gå i vandet — og at vi
skulle så tidligt i seng«.
Aase fortæller: »På lejrskolen fik vi bl. a. indtrykket af, hvordan livet
er på et vandrehjem, et frisk og frit liv. Op tidlig morgen, ud og blive
vasket, rede køjen, ind og få morgenmad, have en madpakke — og så på
travetur. Jeg synes, at den mest interessante tur var den til Århus, særlig
da vi var oppe i rådhuset. Det mest morsomme ved arbejdet var, når vi
var ude at samle blomster, og når vi kom hjem og kunne sætte dem ind i
et hefte og skrive navn under ... Vi har da i det mindste lært om, hvad
kammeratskab er i et vandrehjem . . .«
Og endelig skriver Erik B. kort og godt:
»Har lært meget af arbejdshæftet. Har ikke andet at sige«.
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Den melankolske tone er undskyldelig. Han fik nemlig blindtarmsbetæn
delse og blev opereret, natten før vi andre rejste ud til eventyret!
Har læreren da haft udbytte af denne første lejrskole i Rudkøbing
skolevæsens historie ?
Absolut. Man lever bl. a. ikke sammen med sine børn dag og nat i en
uge uden både at lære af dem og om dem. Der er så meget værdifuldt i
denne arbejdsform, at den absolut må føres videre i de kommende år.

Forskellige meddelelser til hjemmene
Fra skolens side vil man prøve at få så godt et samarbejde med hjem
mene som muligt — til gavn for børnene og for skolearbejdet.
Skolen beder derfor om:
1) at hjemmet vil støtte skolen i bestræbelserne, for, al der skabes den
fornødne respekt om barnets hjemmearbejde. Der må peges på be
tydningen af, at barnet får den fornødne ro til sit arbejde — i mange
tilfælde vil det være praktisk med bestemte tider til hjemmearbejdet.
2) at hjemmet vil støtte skolen ved at indskærpe børnene, at de skal gå
lige tih og fra skole, benytte fortovene og i det hele overholde færd
selsreglerne.
Glemte sager.

Der ligger på skolen en mængde glemte sager. Forældre er velkomne til
at se disse, og skolen anmoder om, at børnenes ting forsynes med navn.
Cyklegrænser.

Der vil fra del nye skoleårs begyndelse blive fastsat bestemte grænser,
og kun børn, der bor uden for disse grænser, kan på grund af pladsforhol
dene få lov til at cykle i skole.
Fritagelse for skolegang

I tilfælde af sygdom (herunder smitsom sygdom i hjemmet) maa bar
net, når det igen kommer i skole, medbringe skriftlig meddelelse til klasse
læreren med angivelse af grunden til forsømmelsen.
Fritagelse for enkelte timer — op til 1 dag — gives af klasselæreren.
Fritagelse for indtil 3 dage gives af skoleinspektøren.
Ønskes af ganske særlige grunde fritagelse for mere end 3 dage, må
skolekommissionen ansøges.
Alle henvendelser om fritagelse må normalt været skriftlige, og der er
grund til at pege på de for barnets skolegang uheldige virkninger af så
danne fritagelser med deraf følgende »huller« i det gennemgåede stof.
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Ulovlige forsømmelser.

1 følge lov om folkeskolen af 18. maj 1937 kan skolekommissionen
idømme bøder for ulovlige forsømmelser. Hvert enkelt tilfælde bliver nøje
undersøgt.
Indskrivning i skolen.

Skoleåret går fra 1. april til 31. marts. Alle børn, der inden 1. april er
fyldt 7 år, skal indskrives i skolen. Lige med disse børn stilles de, der
fylder 7 år i skoleårets 3 første måneder. Kommunalbestyrelsen kan end
videre bestemme, hvorvidt børn under denne aldersgrænse kan optages
i 1. klasse.
For Rudkøbings vedkommende måtte myndighederne for det nye skoleår —
på grund af lokaleforholdene — nægte optagelse af børn under den skole
pligtige alder. Der er forøvrigt sikkert ingen tvivl om, at mange børn tid
ligere er kommet for tidligt i skole og derved har fået en mindre god start
i deres skolearbejde (læsesvaghed o. s. v.). Man kan dog ikke ud fra bar
nets alder sætte en bestemt grænse. Kun en skolemodenhedsprøve kan her
give et nogenlunde sikkert fingerpeg’.
Udskrivning af Skolen.

Undervisningspligten ophører med udgangen af et skoleår for de børn,
der på dette tidspunkt er fyldt 14 år. Lige hermed stilles de børn, der fyl
der 14 år inden 1. juli, når de har gået i skole i 7 år. Der kan ikke dispen
seres fra denne regel.
Om alle børn, der indskrives i G års alderen, og som ikke er født i skole
årets 3 første måneder, gælder det, at de må gå 8 år i skole.

Læremidler
Samtlige elever i grundskolen, den eksamensfri mellemskole og eksamens
mellemskolen har ret til at få udleveret gratis bøger af skolen.
Ved udskrivning af skolen afleveres de bøger, som eleven har fået ud
leveret.
TIL ELEVEN
1. Enhver bog lånt på skolen skal være forsynet med omslag.
2. Enhver af bøgerne skal være forsynet med dit og klassens navn skre
vet med blæk.
3. Du skal have en taske eller lignende, til al bære bøgerne i på skole
vejen.
4. Tag aldrig på en bog med våde, snavsede eller fedtede fingre.
5. Væd aldrig fingrene, når du blader i en bog.
6. Læg bøgerne til side, mens du spiser.
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7. Prøv på at finde et sted hjemme, hvor du kan have bøgerne i fred.
8. Husk på, at dine forældre skal erstatte bøger, som du har forringet,
ødelagt eller bortkastet.
Hjemmene anmodes derfor om at være skolen behjælpelig med, at bø
gerne bliver behandlet pænt og jævnlig forsynes med nyt bind, idet kom
munen har meget store beløb bundet i skolebøger.

Optagelsesprøven
TIL EKSAMENSMELLEMSKOLEN

afholdes fredag d. 27. februar kl. 8,30 og lørdag d. 28. februar kl. 8,30
på Kastanievejens skole.

A. Realeksamen
Tid

o
3
,o

Fag

Eksaminator

Censor

Tirsdag d. a/g 18
kl. 8

Tysk

Viceinspektor
H. Malte Nielsen

Skoleinspektør
Helge Knudsen, Lyngby

Fredag d. 6/g 18
kl. 9,30

Dansk

Viceinspektor
FI. Malte Nielsen

Realskolelærer
Due Møller, Svendborg

Mandag d. 9/,3 1 8
kl. 9,30

Naturhistorie

Lærer Sv. Klæsøe

Realskolebestyrer
Lindequist, Svendborg

Engelsk

Overlærer Bruun

Overlærer
frk. Mogensen, Marstal

Lørdag d. H/g 19
kl. 9,30

Fysik

Lærer Hegelund

Viceinspektør
K. Daubjerg, Faaborg

Tirsdag d. 17/.j 18
kl. 8,00

Regning og
matematik

Lærer Bernt Petersen

Skoleinspektør
N. A. Jensen, Kalundborg

Torsdag d. D/3 18
kl. 8,00

Fransk

Overlærer Olesen

Overlærer
Sejr, Ballerup

Mandag d.-8/3 18
kl. 9,30

Geografi

Viceinspektør
H. Malte Nielsen

Overlærer
Jensen, Svendborg

Fredag d. 21/$ 17
kl. 8,30

Historie

Stadsskoleinspektør
Arne Jørgensen

Lærer
J. I. Jørgensen, Assens

Skr. dansk

Viceinspektor
H. Malte Nielsen

Rektor L.Nielsen,Vejle, og undervisningsinspekt. H.J. Hansen

Skr. engelsk

Overlærer Bruun

Inspekt. B. M. Østerby, Frede
ricia oglektorNcdergaard,Kbhv.

Skr. regning
og matematik

Lærer Bernt Petersen Lektor H. C. Sørensen, Kbhv.
og forstander O.Laursen,Kbhv.

Torsdag d.
kl. 9,30

18

18

Tid

Lokale

B. Mellemskoleeksamen A.
Fag

Eksaminator

Censor

Mandag d. 2/y 18
kl. 9,30

Tysk

Lærer Ebsen

Skoleinspektør
A. Frandsen, Marstal

Torsdag d. s/3 18
kl. 9,30

Dansk

Overlærer Olesen

Skoleinspektør
Bj. Nimb, Svendborg

Mandag d. 9/y
kl. 9,30

Geografi

Lærer Ebsen

Kommunelærer
K. Christiansen, Marstal

Fredag d. 13/y 18
kl. 9,30

Regning og
matématik

Lærer
Egelund Pedersen

Overlærer
Ingv. Laursen, Faaborg

Onsdag d. I8/s 18
kl. 8,00

Naturhistorie

Lærer Sv. Klæsøe

Overlærer
W. Beck, Rungsted Kyst

Lørdag d. 21/y 19
kl. 9,30

Fysik

Lærer Hegelund

Viceinspektør
fru A. Petersen, Svendborg

Skr. dansk

Overlærer Olesen

Skolebestyrerinde
frk. Bie, Randers

Skr. regning
og matematik

Lærer
Egelund Petersen

Overlærer
P. Kragh, Esbjerg

Skrivning

Overlærer Olesen

Kommunelærer
Sv. Sørensen, Rudkøbing

Tegning

Lærer H. Sørensen

Kommunelærer
Sv. Sørensen, Rudkøbing

Håndarbejde

Lærerinde fru Juul

Kommunelærerinde
fru K. Unnerup, Rudkøbing

Slojd

Lærer
J. Svane Nielsen

Kommunelærer
H. Sørensen, Rudkøbing.
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Tid

Lokale I

C. Mellemskoleeksamen B.
Fag

Eksaminator

Censor

Mandag d. 2/3 17
kl. 9,00

Dansk

Lærer Sv. Sørensen

Overlærer
S. Olesen. Rudkøbing

Torsdag d. 5¿3 17
kl. 8,00

Engelsk

Lærer Ebsen

Skolebestyrer
Sv. A. Hirshals, Horslunde

Mandag d. 0/3 17
kl. 8,30

Regning og
matematik

Lærer Bernt Petersen

Stadsskoleinspektor
A. Jørgensen, Rudkøbing

Tysk

Viceinspektør
H. Malte Nielsen

Kom m unelærerindc
frk. A. Jensen, Svendborg

Onsdag d. 18/s 17
kl. 9,30

Historie

Lærer Ebsen

Kommunelærer
J. Veber, Marstal.

Lørdag d. 21/g 13
kl. 9,30

Geografi

Lærer Ebsen

Realskoleiærer
Raae Andersen, Svendborg

Skr. dansk

Lærer Sv. Sorensen

Skolebestyrerinde
frk. Bie, Randers.

Skr. regn,
og matematik

Lærer Bernt Petersen

Overlærer
P. Kragh, Esbjerg

Skrivning

Overlærer Olesen

Kommunelærer
Sv. Sørensen, Rudkøbing

Tegning

Lærer H. Sørensen

Kommunelærer
Sv. Sørensen, Rudkøbing

Håndarbejde

Lærerinde fru Juul

Komm unelærerindc
fru K. Unnerup, Rudkøbing

Sløjd

Lærer
J. Svane Nielsen

Kommunelærer
H. Sørensen, Rudkøbing

Fredag d.
kl. 9.30

20
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Den skriftlige årsprøve 1953

Kl.
-

Kl.
-

Klasse

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

III ea
III eb
II ea
II eb
I ea
I eb
III f
11 fa
II fb
I fa
I fb
5 a
5 b
4 a
4 b
3 a
3 b
3 c

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

III ea
III eb
I ea
I eb
III f
II fa
II fb
I fa
5 a
5 b

Fag

Genfort.
«
Regning
«
Genfort.
«

21
15
7
14
20
22
23
12
13
10
11
24

Diktat
Regning
«
Genfort.
Diktat
Regning
«
«
«
«

Tid

Klasse

Kl.
-

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

III ea
III eb
II ea
II eb
I ea
I eb
III f
II fa
1 fa
1 fb
5 a
5 b
4 a
4 b

Kl.
-

13
13
13
13
13
13
13
13
13

III ea
III eb
II ea
II eb
4 a
4 b
3 a
3 b
3c

Fag

Regning
«

21
15
14
20
22
23
12
13

Genfort.
«
Regning
«
Genfort.
«

Regning
«

Genfort.
«
«
«

«
«

Matematik
«

21
15
7
14
22
23

FREDAG DEN 13. MARTS
Lokale

Tid

Lokale

TORSDAG DEN 12. MARTS

Diktat
«
Regning
Diktat
«
«
«
«

12
13
10
11
24

Fristil
«
Diktat
«
«
«
«
«
«
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Den mundtlige årsprøve
Tid

Klasse

Lokale

TIRSDAG DEN 24/3
Fag

Lærer

Dansk
Fysik
Dansk
Regning

hr Olesen
«
Hegelund
frk. Melander
hr Bernt Petersen

Kl.
-

8
8
8
8

III
III
II
II

Kl.
-

8
8
8
8
8
8

III ea
III eb
II ea
II eb
I ea
I eb

4
7
13
5
3
2

Kl. 8
- 8
- 8
- 8
- 8
- 8

III ea
III eb
II ea
II eb
I ea
I eb

18 Naturhistorie
Regning
4
Tysk
3
Fysik
19
Regning
5
Dansk
2

Kl.
-

III ea
III eb
II ea
II eb
I ea
I eb

Engelsk
2
Tysk
7
Regning
3
Historie
5
Dansk
4
18 Naturhistorie

ea 4
eb 19
ea
3
eb
5

Censor

fru Unnerup
hr Folmer Nielsen
Viceinspektoren
hr Egelund Pedersen

ONSDAG DEN 25/3
Regning
Dansk
Geografi
Dansk
Engelsk
Regning

hr Egelund Pedersen
frk. Melander
hr Rueløkke
fru Unnerup
hr Bruun
«
Meyer

hr
«
«
«
«
«

Ebsen
Sv. Sørensen
Viceinspektoren
Olesen
Hegelund
Bernt Petersen

TORSDAG DEN 26/3
hr Klæsøe
«
Bernt Petersen
«
Ebsen
«
Hegelund
«
Rueløkke
Viceinspektoren

hr Sv. Sørensen
Skoleinspektøren
hr Bruun
« Appel
« Egelund Pedersen
« Olesen

FREDAG DEN 2713
8
8
8
8
8
8

hr Bruun
«
Sv. Sørensen
«
Bernt Petersen
«
Rueløkke
frk. Melander
hr Klæsøe

hr Hegelund
«
Ebsen
«
Egelund Pedersen
«
Folmer Nielsen
« Olesen
«
Appel

Bøger afleveres til klasselæreren fredag d. 27. marts kl. 13.
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Ved skoleårets slutning
Til at overvære undervisningen i grundskolen og den eksamensfri afde
ling indbydes alle børnenes forældre
torsdag den 19. marts kl. 8-10 og kl. 13-15
fredag den 20. marts kl. 8-10 og kl. 13-15
Børnenes skriftlige arbejder er under den mundtlige årsprøve fremlagt
i klasseværelserne.
UDSTILLINGER:

Børnenes håndarbejder er fremlagt i nr. 17.
Tegninger i gymnastiksalen på Kastanievej.
Sløjdarbejder i sløjdlokalet.
Forældrene indbydes til at bese arbejderne søndag d. 29. marts kl. 15-17,30.
Mandag den 30. marts lærerrådsmøde.
Afslutning kl. 19 i Ørstedspavillonen

Tirsdag den 31. marts omflytning,
1. klasserne, 2. klasserne, 4. klasserne, 1 fa og 1 fb møder kl. 8.
alle andre klasser møder kl. 9.
Til afslutningshøjtideligheden i Ørstedspavillonen indbydes den
eksamensfri mellemskoles elever, eksamensmellemskolens elever
samt alle voksne, der interesserer sig for skolens arbejde — sær
lig børnenes forældre.

Det nye skoleår begynder onsdag d. 8. april kl. 8.
De nye 1. klasser møder på Kastanievejens skole kl. 9.
De nye 1. klasser i eksamensskolen begynder sammesteds kl. 9,30.
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