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Rudkøbing kommunale skolevæsen

ÅRSBERETNING
1953-54

Rudkøbing kommunale skolevæsens

BERETNING
samt skema over årsprøven 1954
Ved stadsskoleinspektør Arne Jørgensen

Træk af Rudkøbing skolevæsens
historie
Der er ikke bevaret nogen underretning om Rudkøbing skole
væsen i katolicismens tid, men har der overhovedet været nogen
skole, kan det kun have været en tarvelig regne- og skriveskole,
som næppe har været søgt af mange.
Kirkeordinansen af 1537 bestemte, at der i hver købstad skulle
være en latinskole, og at samtidig alle andre skoler, som måtte fin
des, skulle nedlægges, „fordi latine skoler fordærves gerne af de
danske og tyske skoler“.
Rudkøbing latinskole lå på det sted i Smedegade, som nu har
nr. 9. Den nedlagdes i slutningen af 1739 og afløstes af den ny
oprettede christendomsskole.
Latinskolehuset blev i 1740 overladt kordegnen til christen
domsskole, men kordegnen fik kun pligt til at undervise konfir
manderne. De øvrige børn måtte nøjes med den undervisning, de
kunne få i pogeskolen eller hos private.
Brødrene Ørsted gik således til privatundervisning hos paryk
mager Oldenburg.
1800 blev christendomsskolen sammenlagt med pogeskolen, og
i 1846 byggedes på amtsprovst Lunds initiativ Kirkepladsens skole,
der igen har måttet tages i brug på grund af det stigende børnetal.
Denne skole deltes i to afdelinger: Borgerskolen med realklasse
for drengene og en friskole (uden skolepenge).
1 .-9. 1873 påbegyndtes privat realskole i Ørstedsgade nr. 11.
Denne skole flyttedes den 22.-11. 1882 til en nyopført skolebyg
ning i Ahlefeldtsgade, hvor nu De gamles Hjem har til huse.
Den 21.-8. 1913 sammensluttedes kommuneskolen og den pri
vate realskole med fri og ensartet undervisning for alle byens børn
og med adgang til optagelse i mellemskole- og realklassen (mod
betaling).
17 .-8. 1921 indviedes 2/5 af det projekterede skolebyggeri på
Kastanievej. 1 1947 nedlagdes Kirkepladsens skole, men man måtte
allerede i 1948 opføre den nuværende træbygning ved Kastanie
vejens skole, og i 1949 toges atter Kirkepladsens skole i brug. Den
er i øjeblikket fuldt udnyttet.
Skolevæsenet omfatter nu:
1. En femårig grundskole,
2. Mellemskolen
a) Eksamensfri mellemskole med tre klassetrin,
b) Eksamensmellemskole med fire klassetrin og realklasse.
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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. Hahn Andersen, fm.
„ distriktsformand Will. Christensen
„ landsretssagfører E. Hinrichsen
„ købmand L. Madsen-Østerbye
„ overassistent Sv. Nilsson

BØR NE BE S,PISN INGS UD VALGET:
består 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 Jørgensen,
tlf. 116 (privat 272)
Viceinspektør H. Malte Nielsen, tlf. 773
Lærerrådets formand:
hr. overlærer cand. mag. A. J. Bruun, tlf. 346
Forældreforeningens formand
hr. læge Vagn Holten, tlf. 805
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Skolens elevtal
Skolen havde den 1. januar 1953 ialt 671 elever.
Den 31. december 1953 var antallet
I grundskolen.................................. 227 drenge og 190 piger
I eksamensfri mellemskole............
40 «
« 34 «
I eksamensmellemskolen og realklas
serne................................
88 «
« 109 «
Ialt.... 355 drenge og 333 piger

Børneantallet d. 31. dec. 1953

Under
u-pligtig
alder

I
u-pligtig
alder

Over
u-pligtig
alder

Til
sammen

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

8

284
34

13
16

305
50

Tilsammen. .

8

318

29

355

Piger
Fra kommunen.......................
Fra andre kommuner ............

23

235
34

24
17

282
51

Tilsammen. .

23

269

41

333

Indskrivningen til 1. klasserne
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Aar

Drenge

Piger

Ialt

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

28
29
33
36
30
46
53
47
38
52

31
25
31
29
29
33
32
38
55
51

59
54
64
65
59
79
85
85
93
103

Forventet indskrivning til 1. klasserne
1955: 78.
1956: 74.
1957: 69.
1958: 59.
1959: 76.
Disse tal viser, at man også i de kommende år må regne med
tre 1. klasser, hvilket giver et samlet klassetal på 28—29.
På den gamle skole er nu yderligere to klasseværelser taget i
brug, og dermed er mulighederne for fremskaffelse af klassevæ
relser på den gamle skole udtømt.
Skolemyndighederne er helt klar over, at forholdene (særlig
gang- og udenomsforhold) på denne tidligere nedlagte skole er
meget dårlige, og da behovet for klasseværelser ikke kan dækkes
med de forhåndenværende lokaler, er det meget at håbe, at den
planlagte udvidelse hurtigst kan påbegyndes.
Undervisningsministeriet har for næste skoleår dispenseret med
hensyn til antallet af gymnastiktimer. Til trods herfor vil begge
gymnastiksale være i brug daglig fra kl. 8—16. Også med hensyn
til gymnastiksale med forsvarlige omklædnings- og badeforhold må
man håbe på en snarlig løsning.

De udenbys elever er fra følgende kommuner
Snøde-Stoense-Hou.............
Bøstrup.................................
Tranekær-Tullebølle...........
Simmerbølle .........................
Strynø..................................
Longelse-Fuglsbølle.............
Skrøbelev.............................
Magleby...............................

20
11
24
15
5
7
17
2

Ialt... 101

Skolepenge
Skolepenge for de udenbys elever andrager kr. 25.00 pr. måned.
Også disse elever får udleveret gratis bøger på skolen.
Skolen råder over nogle få fripladser. Disse fripladser fordeles
af skolekommissionen efter indstilling af skolen i begyndelsen af
skoleåret.
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Fordeling i klasserne den 31. december 1953.
Grundskolen

5a 5b 4a 4b 4c 3a 3b 3c 2a 2b 2c la Ib 1c Ialt
Drenge..........
Piger ............

18 19 15 16 15 19 18 18 19 16 15 12 13 14 227
17 16 13 >2 12 H 11 10 H 12 11 20 18 16 190

Ialt

35 35 28 28 27 30 29 28 30 28 26 32 31 30 417

Den eksamensfri mellemskole

III f II fa II fb

If

Ialt

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

6
3

12
13

9
1

13
17

40
34

Ialt. .

9

25

10

30

74

Eksamensmellemskolen
Ra

Rb IVe Illea Hieb II ea II eb I ea I eb Ialt

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

3
9

2
7

14
14

H
14

13
12

7
13

6
13

15
14

17
13

88
109

Ialt..

12

9

28

25

25

20

19

29

30

197

Elevernes forsømmelser i 1953
Forsømmelserne udgjorde i procent af det samlede antal skoledage:
Sygdom
I
I
I
I

grundskolen........
eksamensfri mell..
eks. mellsk. og r.kl.
hele skolen........

4,52 (5,17)
3,25 (4,06)
2,58 (3,17)
3,80(4,41)

lovl. grund ulovl. grund
0,49 (0,59)
0,57 (0,87)
0,39 (0,46)
0,47 (0,59)

Tallene for 1952 er anført i parentes.
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0,00 (0,11)
0,13 (0,07)
0,00 (0,00)
0,03 (0,07)

Ialt
5,02 (5,87)
3,95 (5,01)
2,97 (3,63)
4,29(5,08)

Børnetal, klassetal og lokaletal 1937-53
Heraf
Børne
Klasse
uden
tal
tal
bys

1937
1938
1939
1940
1941
1942 !)
1943 2)
1944
1945
1946
1947 s)
1948 5)
1949 6)
1950
1951
1952
1953

540
541
517
527
511
513
503
507
524
521
532
556
572
603
629
671
688

41
49
54
49
49
51
56
56
56
60
63
77
81
79
87
96
101

22
22
21
21
21
21
21
22
22
23
22
23
23
24
26
27
27

Klasse
kvoti
ent

Antal Antal
Gym
klasse fag Skole Sløjd nastik
værel loka køkken sal
sale
ser
ler

24,99
24,60
23,50
24,93
24,14
23,30
24,15
23,05
23,86
23,08
23,86
24,03
24,88
25,13
24,20
24,85
24,57

21
21
21
21
21
15
16
16
16
16
17
19
20
21
21
22
23

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0*)
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

>) Den gamle skole rømmet.
2) Tandklinikken inddraget til klasseværelse.
3) Omklædningsrummet inddraget til klasseværelse.
4) Sløjdsalen beslaglagt til husvildeboliger.
5) Barakken opført med 2 klasseværelser og 1 sløjdsal.

6) Den gamle skole tages delvis i brug igen.
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REALEKSAMEN 1953
Barchager, Birte, cl. af købmand B., Rudkøbing.
Christensen, Crethe Elisabeth, d. af smedemester C., Rudkøbing.
Christensen, Ingrid Hørlyck, d. af kontorist C., Rudkøbing.
Christensen, Kurt Schmidt, s. af kontorist C., Tranekær.
Corfixen, Erik, s. af overtoldassistent C., Rudkøbing.
Hansen, Vagn Buch, s. af kommunekasserer H., Longelse.
Johanson, Jørgen, s. af forpagter J., Longelse.
Jørgensen, Jørn, s. af førstelærer J., Nr. Longelse.
Kjærsgaard, Marianne, d. af afd. dyrlæge K., Rudkøbing.
Madsen-Østerbye, Carl, s. af købmand M.-Ø., Rudkøbing.
Mathorne, Jørgen Salling, s. af prokurist M., Rudkøbing.
Mortensen, Ole Schack Honoré, s. af rebslager M., Lohals.
Nilsson, Svend Erik, s. af overtrafikassistent N., Rudkøbing.
Olsen, Verner Erik, s. af maskinassistent O., Tranekær.
Petersen, Ib, s. af installatør T. P., Rudkøbing.
Petersen, Ebbe Nordahl, s. af gårdejer N. P., Tullebølle.
Rasmussen, Mogens Thygesen, s. af fisker R., Lohals.
Sylvest, Knud, s. af direktør S., Rudkøbing.
Veie, Anna Birgit, d. af materialist V., Rudkøbing.
Wester, Ingerlise, d. af proprietær W., Skrøbelev.
Westhoff, Grete, d. af arbejdsmand W., Rudkøbing.

Ingrid Christensen og Grete Westhoff opnåede udmærkelse.

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1953
A.
Bengtsson, Ulla, d. af bogh. Andr. Brandt, Rudkøbing.
Bæk, Inge Nytofte, d .af driftsleder B., Tullebølle.
Christiansen, Niels Finn, s. af sognepræst C., Tullebølle.
Fink, Grete Conni, d. af mejeribestyrer F., Tullebølle.
Fink, Knud, s. af mejeribestyrer F., Tullebølle.
Hansen, Ann-Margrethe, d. af styrmand H., Rudkøbing.
Hansen, Ellen Margrethe, d. af portør H., Rudkøbing.
Hansen, Grethe Bendix, d. af postbud H., Rudkøbing.
Hansen, Inge Karen, d. af købmand C. H., Snøde.
Herløw, Lise, d. af repræsentant H., Rudkøbing.
Jensen, Ole, s. af førstelærer J., Magleby.
Jørgensen, Eva Bækkel, d. af købmand J., Rudkøbing.
Kieler, Erik, s. af bogholder K., Rudkøbing.
Lange, Poul, s. af murermester L. Rudkøbing.
Larsen, Ulla Rigmor, d. af driftsleder L., Godthaab.
Ljungdahl, Else, d. af stationsleder L., Rudkøbing.
Madsen, Ebbe, s. af forvalter Rs. M., Rudkøbing.
Nielsen, Conni, d. af mekaniker A. N., Rudkøbing.
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Nielsen, Gurli, d. af arbmd. N., Rudkøbing.
Nors, Sørn, s. af kommunekasserer N., Stoense.
Pedersen, Birthe, d. af tømrer P., Rifbjerg.
Petersen, Bente, d. af købmand P., Rudkøbing.
Rasmussen, Poul Svanholm, s. af ekspeditør R., Rudkøbing.
Sørensen, Hanne Margrethe, d. af gdr. J. S., Stengade.
B.
Andersen, Ole, s. af fru A., Rudkøbing.
Bang, Jette, d. af direktør B., Rudkøbing.
Christensen, Else Irene, d. af tømrer C., Rudkøbing.
Cordes, Ralf Due, s. af fisker D., Rudkøbing.
Eckmann, Ruth Margareth, d. af maskinmester E., Rudkøbing.
Fabricius, Grethe, d. af murermester F., Krogsbjerg.
Gejr, Ingrid, d. af forpagter G., Skrøbelev.
Hansen, Kaj Brødsgaard, s. af proprietær H., Simmerbølle.
Hansen, Kirsten, d. af chauffør H., Rudkøbing.
Hansen, Kirsten, d. af brygger H., Rudkøbing.
Hansen, Lis, d. af kgl. vejer C. H., Rudkøbing.
Henriksen, Conny, d. af chauffør H., Rudkøbing.
Jensen, Poul Ullitz, s. af overtrafikassistent U. ]., Rudkøbing.
Jørgensen, Elo, s. af fru J., Tullebølle.
Krøyer, Birte, d. af gårdejer K., Skrøbelev.
Lagoni, Lola, d. af musiker L., Rudkøbing.
Navne, Inge Lissy, d. af overpostbud N., Rudkøbing.
Nielsen, Else, d. af købmand N., Snøde.
Nielsen, Jytte Else, d. af vognmand N., Rudkøbing.
Petri, Lone, d. af læge P., Tranekær.
Rasmussen, Erik Krogh, s. af gårdejer K. R., Lejbølle.
Rasmussen, Jens Skov, s. af gårdejer R., Simmerbølle.
Rasmussen, Palle, s. af faktor R., Rudkøbing.
Rasmussen, Sigrid Posselt, d. af forpagter R., Korsebølle.
Weidemann, Ulla, d. af fabrikant W., Simmerbølle.
Wester, Hanne, d. af proprietær W., Skrøbelev.
Westerholm, Viva, d. af fru Vig-Petersen, Rudkøbing.

Oversigt over mellemskole- og realeksamen
Antal
elever

Mellemskoleeksamen. . . .
Realeksamen....................

Eksamenskarakter
Ug^

51

21

2

mg+

mg

mg-^

g+

g

10

11

14

12

4

1

7

6

4

1
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Præmier uddelt ved årsafslutningen
Langelands Sparekasses præmier tildeltes:
John B. Hansen, 2 fa.
Ebbe Nordahl Pedersen, realklassen.
Peter Jensen, 3f.
Kaj Brødsgård Pedersen, 4eb.
Langelands Banks præmier tildeltes:
Ellen Hansen, 4ea.
Grethe Westhof, realklassen.
Andelsbankens præmier tildeltes:
Niels Finn Christiansen, 4ea.
Lis Hansen, 4eb.

Rudkøbing kommunes præmier tildeltes:
Ingrid Christensen, realklassen.
Else Ljungdahl, 4ea.
Arne Egon Pedersen, 2fb.
Jørn Johansson, realklassen.
Rudkøbing rotarys præmier til den bedste kammerat i realklassen
og 3f tildeltes efter elevernes egen afgørelse:
Kaj Ahlbo, 3f.
Ebbe Nordahl Pedersen, realklassen.

Idrætsprøver
Følgende har fået idrætsmærket i sølv:
Tove Sander Rasmussen,
Lise Westerberg Nielsen,
Inge Barchager,
Else Marie Hansen,
Kirsten Navne,
Kirsten Larsson, alle fra 2fa.

Følgende har fået idrætsmærket i bronze:
Ingrid Hansen,
Solveig Rasmussen,
Ulla Nielsen,
Else Jørgensen, alle fra 2fa.
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Svømmeprøver
Den danske skoles svømmeprøver er bestået af:
Søren Erik Aagaard, If.
Peder Møller Christensen, li.
Kurt Vang Pedersen, li.
John Jensen, lea.
Troels Jørgensen, leb.

Den danske skoles livredderprøve er bestået af:
Andreas Hansen, 2e.
Erling Pedersen, 2e.
Palle Knudsen, 2e.
Per Hartvig, 2e.
Ole Brisson Jørgensen, 3e.
Erling Gregersen, 4e.
Peter Juul, 4e.
Torben Weidemann, 4e.
Eva Bækkel Jørgensen, R.
Hanne Wester, R.
Inge Bæk, R.
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Lærerpersonalet den 31. december 1953
Stadsskoleinspektør Arne Jørgensen.
Viceinspektør H. Malte Nielsen.
Overlærer Sv. Olesen.
„
A. Bruun.
„
J. Rueløkke.
„
A. Hegelund.
Lærer E. Meyer.
„ J. Svane Nielsen.
„ H. E. Sørensen.
„ E. Ebsen.
„ Bernt J. Petersen.
,, Børge Egelund Pedersen.
„ Svend Sørensen.
„ Svend Klæsøe.
„ Johs. Appel.
„ Anders Nissen Andersen.
Timelærer Niels Rasmussen.
„
Bent N. Rasmussen.
Overlærer frk. K. M. Christiansen.
„
„ H. Heggelund.
Lærerinde fru R. Juul.
„
„ K. H. Unnerup.
„
„ M. L. Ploug.
,,
,, A. E. Pedersen.
„
„ H. Sørensen.
„
„ M. Christensen.
„
„ J. Jensen.
„
„ Agnete Rasmussen.
Timelærerinde fru Elna Rasmussen.
Skolelæge:
o Kredslæge
o
oDammegård,
Skoletandlæge: C. Kiilsgaard.
Skolebetjent: Børge Jensen.
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Ansættelser
i/4 1953 ansattes lærerinde fru M. Christensen, Svendborg.
i/4 1953 udnævntes kommunelærer A. Hegelund til overlærer.
i/6 1953 ansattes lærerinde fru Elna Rasmussen og lærer Bent N.
Rasmussen, Skårup.

i/7 1953 ansattes lærer Anders N. Andersen, Odense.
i/8 1953 ansattes lærer Kaj Nielsen, Glostrup.

i/u 1953 ansattes lærerinde fru J. Jensen, Skrøbelev.
i/12 1953 ansattes lærerinde fru Agnethe Rasmussen og lærer Niels
Rasmussen, Stenderup.

Afgang
i/g 1953 fik lærerinde fru Lissi Nielsen bevilget afsked efter an
søgning.
1lll 1953 fik lærer Folmer Nielsen bevilget afsked efter ansøgning
for at overgå til andet erhverv.
Skolen mistede herved to unge dygtige lærerkræfter.

i/n 1953 fik lærer Kaj Nielsen bevilget afsked efter ansøgning.

Mindedage
Va 1953 fejrede overlærer, kordegn Svend Olesen 40 års jubilæum.
i/10 1953 fejrede overlærer frk. K. M. Christiansen 40 års jubilæum.

De blev begge hyldet hjerteligt af børn og lærere på skolen.
Senere på dagen overbragtes byrådets hilsen og tak af skolekom
missionen og skoleinspektøren — en tak, der for begges vedkom
mende gjaldt 40 års overordentlig dygtigt og samvittighedsfuldt
skolearbejde — lige højt påskønnet af forældre, børn og skole
myndigheder.
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Beretning fra skolelægen i Rudkøbing for året 1953
Der var en hel del mæslingetilfælde i forårsmånederne og nogle
tilfælde af influenza i marts, men ellers har sundhedstilstanden
blandt børnene været god, og der har ikke været epidemier af
nogen art.
Der er foretaget tuberkuloseundersøgelse af alle børn i 1. og 4.
klasse samt i afgangsklasserne (2 fm, 3 fm, 4 m og realklassen),
idet skolelægen har foretaget tuberkulinprøverne, og tuberkulose
stationen har røntgenfotograferet børnene og calmettevaccineret
de tuberkulinnegative. I afgangsklasserne var kun 1 barn tuberku
linnegativt. Lærerpersonalet og skolens øvrige personale er blevet
undersøgt for tuberkulose ved røntgengennemlysning.
Alle børn er blevet undersøgt, målt og vejet. Af sygelige tilstande
fandtes følgende:
Grundskoleklasserne
Drenge i

Hudlidelser...........................................
Holdningsfejl .......................................
Platfod..................................................
Lidelser i mund, næse og svælg
(polyper, forstørrede mandler etc.)
Nedsat synsstyrke...............................
Øjensygdomme....................................
Ørelidelser............................................
Blodmangel..........................................
Sukkersyge...........................................
Nyrelidelse............................................
Parese efter polio...............................
Hovedlus...............................................

Piger

De øvrige klasser
Dren ge

Piger

' 2
0
0

1
0
0

2
1
0

1
0
1

0
6
1
0
0
0
0
1
0
10

2
21
1
0
1
1
1
0
1

1
6
0
1
0
0
0
0
0

0
24
1
0
0
0
0
0
0

29

11

27

Ialt 77. Af disse er 44 henvist til lægebehandling.
Alle børn over 12 år er undersøgt for farveblindhed, såfremt de
ikke tidligere har været prøvet. Det drejede sig om 88 børn (46
drenge og 42 piger). Farveblindhed fandtes hos 2 drenge og 2
piger.
Ved den ugentlige konsultation på skolen har der været 16 børn
til undersøgelse. Anledningen var:
Hudlidelser .......................
Nedsat synsstyrke .........
Øjenlidelse .......................
Spolorm ............................
Smålæsioner.....................
Forskelligt.........................

2 tilfælde
6
„
1
„
1
„
2
„
2
„

Af disse blev 9 henvist til lægebehandling. Desuden er der i 4
tilfælde foretaget første behandling af mindre læsioner.
Skolelægen træffes på skolen hver lørdag kl. 11.
V. Dammegård.
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Skoletandkliniken
1 1953 har antallet af elever, der har gået til behandling på den
kommunale skoletandklinik, været 494 fra 1. januar til 31. marts og
518 fra 1. april til 31. december.

Der er fra 1. januar til 31. marts udført 276 fyldninger, 8 rod
behandlinger, 37 tandudtrækninger, 28 lokalbedøvelser og 5 andre
behandlinger, samt fra 1. april til 31. december 680 fyldninger, 19
rodbehandlinger, 62 tandudtrækninger, 51 lokalbedøvelser og 12
andre behandlinger.
Desværre er forbruget af slikkerier atter stigende, hvilket igen
giver sig udslag i flere dårlige tænder.

Den strenge sukkerrationering, vi havde under sidste krig, be
virkede en udtalt forbedring af tændernes tilstand. Ganske det
samme oplevede vi under og efter første verdenskrig, og undersøgel
serne, der er foretaget over kostens indflydelse på tænderne, viser
tydeligt sukkerets skadelige virkning.

Særligt bør børnene undgå det bløde, stærkt klæbende sukker
stads, som sætter sig fast mellem tænderne, men spiser de det allige
vel, bør de i hvert tilfælde gøre hyppigt brug af tandbørsten.
Mindst lige så skadeligt er det imidlertid for børnene at fylde sig
med negerboller og lignende, stærkt mættende, søde sager. Følgen
heraf kan kun blive, at deres appetit er mindre, når de skal have
deres rigtige måltider, og dette er måske den værste følge af deres
stigende forbrug af slikkerier.

Skoletandlægen træffes på skolen hver skoledag kl. 8—10.
Chr. Kiilsgaard.
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Særundervisning
Særlig hjælp til de børn, der på grund af læsesvaghed eller af
andre årsager har haft vanskeligheder med at følge den almindelige
undervisning, er givet på følgende måde: Alle børnene er intelligens
prøvede (Binet-Simon) og læseprøvede.
De læsesvage inddeles derefter i hold (4—5 elever) og får særlig
undervisning — 5—6 timer pr. uge. Undervisningen forestås af
kommunelærer J. Svane Nielsen, der i maj efter speciel uddannelse
autoriseredes som ordblindepædagog.
De øvrige elever har været inddelt i to hold, hvor undervisningen
har været ledet af overlærer frk. Heggelund og kommunelærer
H. E. Sørensen, der begge har særlig uddannelse i denne undervis
ningsform.

Børnebespisningen 1952-53
Børnebespisningen, der omfatter de seks første klassetrin, be
gyndte som sædvanlig 1. november og varede til 15. marts.
Kostplanen fastsættes af skolelægen, hr. kredslæge Dammegård,
der også fører tilsyn med tilberedningen og de hygiejniske forhold.
Der serveres smørrebrød, mælk og et æble, ligesom der gives
vitamintilskud. Antallet af portioner har været 7440. Den samlede
udgift til madvarer andrager kr. 4273,21.

Skolesparekassen
Skoleopsparing er først og fremmest et praktisk hjælperedskab
i arbejdet med at lære børnene at passe på deres ting, at have orden
i deres sager og at bruge deres indtægt på en fornuftig måde —
kort sagt at lære dem at omgås de små værdier med respekt. Det
synlige resultat af Rudkøbing skolesparekasses virksomhed er, at
470 sparere i løbet af året har opsparet kr. 12.834,32.

Børnebiblioteket
Bibliotekarens beretning
Bogbestanden udgjorde den 1. april 1953 225 bind faglitteratur
og 550 bind skønlitteratur.
Tilvæksten i 1952—53 beløb sig til 113 bind, hvoraf 42 bind var
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faglitteratur og 71 bind skønlitteratur. Afgangen i samme tidsrum
var 31 bind.
Lånertallet var 307. Udlånet udgjorde 926 bind faglitteratur og
2337 bind skønlitteratur.
Savnet af et selvstændigt bibliotekslokale er stadig meget føleligt.
Derfor ser man med forventning hen til opførelsen af den projek
terede tilbygning til skolen, hvor den tilstrækkelige plads til udlånsog læsesal er afsat. Et forøget tilskud fra kommunen og de deraf
følgende større statstilskud muliggør anskaffelsen af et betydeligt
større antal bind til udlånet, ligesom man har påbegyndt anskaffel
sen af klassesæt til udvidet læsning inden for de forskellige fag.
Der er grund til at pege på den hjælp, som biblioteket kan yde
eleverne ved udarbejdelsen af fristile eller andre skriftlige arbejder.

Gaver
8 .-5. 1953 modtog skolen 2 mikroskoper fra det offentlige slagte
hus.
17 .-11. 1953 skænkede hr. cand. pharm. Ebbe Brandstrup skolen
et meget fint herbarium.
2.-12. 1953 skænkede Danmarkssamfundet skolen en fane.
Skolen bringer giverne sin bedste tak.

Udlån af lokaler
Kastanievejens skole har være benyttet af handelsskolen, A.O.F.s
aftenskole, Dansk Røde Kors og L.O.F.
Gymnastiksalen ved den gamle skole af sportsunionen.
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af

skolens

dagbog

1953:
27/2:
28/2:
27/3:

Optagelsesprøve til mellemskolen.
Optagelsesprøve til mellemskolen.
Afslutning for grundskolen: Lærer Lage Jacobsen, Odense, tegner
og fortæller H. C. Andersen-eventyr.

30/3:

Afslutning for mellemskolen og realklassen: Musikunderholdning ved
pastor Bak, Skrøbelev, tale ved pastor Christiansen, Tullebølle, og
skoleinspektøren. Uddeling af eksamensbeviser og præmier.

8/4:

Det nye skoleår begynder med 96 nye elever i 1. klasserne og 59
i eksamensmellemskolens 1. klasser.
Højtidelighed i skolegården.

5/5:

18/6:
25/6:
4/7:

Besøg af en klasse fra Mjölby. Sammenkomst på skolen — rundtur
i byen.
Grundskolens udflugt til Christiansminde.
De større børns udflugt til Nyborg.
Realklasserne rejser til Norge.

24/8:

3f begynder „hjemstavnslejrskolen“.

27/8:

Tuberkuloseundersøgelse af 1., 4., afgangsklasserne og skolens per
sonale.

31/8:

2fa og 2fb rejser på otte dages lejrskole ved Ry.
Psykoteknisk prøve.

17/6:

25/9:

10/10: Forældredag for lea, leb, 5a og 5b. Ca. 80 forældre besøgte skolen.
24/10: F. N.-dagen.
18/11: Julemærkefilmen vises i flere klasser.

25/11: Indskrivning til 1. klasse: 53 drenge og 51 piger.
1/12: Skolefest: Generalprøve for 1, 2. og 3. klasserne om eftermiddagen.
Om aftenen for 4., 5. kl., le og If. 4. mellem opfører J. L. Heiberg:
Aprilsnarrene — derefter dans.
2/12: Skolefest for de større børn: Samme program. Bogholder Amelung
overrækker skolen en skolefane — en gave fra Danmarkssamfundet.
12/12: Nationalmuseets film: Fra jordhytte til glashus vises for de større
børn. Dragtfremvisning af realisterne.

22/12: Juleafslutning i klasserne og for hele skolen i kirken ved provst
Thelle.

1954.
14/1:

18

Forældreforeningen dannes. Foredrag ved forfatteren Richard Gandrup.

14/1:

Inspektør, cand. mag. B. M. Østerby inspicerer undervisningen i en

16/1:

gelsk, tysk og fransk.
Forældredag for 1. klasserne. Ca. 80 forældre besøgte skolen.

23/1:

Aftenmøde for 4. mellems forældre. Foredrag og film. Samtale med

6/2:

22/2:

faglærerne. Fælles kaffebord.
Aftenmøde med realklassernes forældre. Foredrag, film og fælles
kaffebord.
Skriftlig eksamen begynder for 4. mellem og realklasserne.

REALKLASSERNES NORGESTUR
Tidligt i foråret 1953 blev der i klassen, hvor jeg går, drøftet muligheden
af en samlet tur til Norge i sommerferien. Dette var selvfølgelig ønskedrøm
for mange af os, men for mit eget vedkommende havde jeg opgivet turen,
da jeg syntes, at det var for mange penge at ofre for far og mor til et formål,
der ikke var strengt nødvendigt.
Da tiden for ferien nærmere sig, blev forskellige gode kræfter sat i be
vægelse, og ved velvilje fra mine forældres side blev resultatet, at vi først
i juli stod ved havnen i Rudkøbing klar til at begynde vor første udenlands
rejse. Hele klassen var samlet med undtagelse af een, der skulle støde til os
i Frederikshavn.
To af vore mest afholdte lærerpar skulle lede os under turen, og der var
straks og under hele turen det allerbedste kammeratskab mellem os alle.

Efter at vi havde taget afsked med forældre og pårørende, gled færgen
ud af havnen på vej mod eventyret. Vi nød sejlturen gennem sundet til
Svendborg. Køreturen gennem Fyn over Lillebæltsbroen til Frederikshavn
frembød for de flestes vedkommende ubekendte landskaber. Om aftenen kl. 22
var vi ombord på „Peder Wessel“ på vej mod rejsens første mål, Larvik.
Det blev en lidt urolig nat. Vi afleverede uden vrøvl de i dagens løb ind
tagne måltider: mors gode madpakke, bolcher, is m. m. til fiskene i Ska
gerrak. Men alt får jo en ende, og det fik sejlturen også, idet vi søndag
morgen kl. ca. 7 ankom til Larvik. Her lå en lille færge, der skulle sejle
os til Lunde. Ombord indtog vi vort morgenmåltid, mens vi sejlede op ad
Bandakkanalen. Denne sejltur var uforglemmelig. Vi blev løftet fra den
ene sluse til den anden ved hjælp af vandet, og udsigten fra færgen var
meget smuk, idet kanalens bredder dels bestod af stejle klipper og dels af
strækninger bevokset med nåletræer. Ankommen til Lunde spiste vi til mid
dag på Qvarv U. H., hvorefter vi fortsatte med bus til N. U. H. i Dalen, hvor
vi overnattede.

Mandag morgen rejste vi med bus til Rjukan. Det var en vidunderlig skøn
tur. På den ene side lodrette klipper, på den anden dybe afgrunde. Vi pas
serede tungtvandsfabrikken nær Rjukan. Mange steder var vejene sprængt
ud i klipperne, her så vi, hvordan vejene var beskyttet mod sneskred.
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Vi fortsatte så med svævebanen til Gvepseborg. Vi tilbagelagde lier en
strækning pâ 950 m i løbet af 4 minutter, og samtidig var vi kommet 500 m
højere op. Under turen kørte vi igennem flere skyer.
Næste dag tog vi igen med svævebanen til Gvepseborg og foretog herfra
en udflugt til et endnu højere beliggende punkt, ca. 1100 m over havet. Her
fra havde vi en herlig udsigt til flere bjergtoppe med evig is og sne, bl. a.
Gaustatoppen.
Vi besøgte om onsdagen under turen til Kongsberg den berømte Heddal
stavkirke, hvor vi bl. a. beså en meget ejendommelig kirkegård. I Kongsberg
studerede vi særlig kirken og sølvværksmuseet med en masse mærkværdige
sølvting.

Dagen efter tog vi med malmbanen ind i fjeldet, 2 km var vi inde og 300 m
nede. Vi kørte i små helt overdækkede jernbanevogne med en karbidlygte
som eneste belysning.

Samme dag fortsatte vi med vor bus til Larvik, hvor vi næste formiddag
havde lejlighed til at bese byen samt til småindkøb. Kl. 12 afgik „Peder
Wessel“ igen med Frederikshavn som mål. Vi ankom kl. 20. Kl. 11 satte vi
igen kursen mod Rudkøbing, hvortil vi ankom i god behold — uden uheld
af nogen art.

En uforglemmelig tur var til ende, mange oplevelser havde vi haft, mange
gode minder havde vi med deroppe fra vort broderland.
For mit eget vedkommende er jeg meget glad og taknemmelig for, at
jeg trods alt kom med på turen, og når denne blev så vellykket, skyldes det
ikke mindst det gode forhold, der var mellem alle kammeraterne og vore
ledereBirthe Pedersen.
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Samfundsorientering i 3 FM
Læreren i den eksamensfrie mellemskoles ældste klasser står over
for to problemer: Hvordan holder man eleverne interesseret i skole
arbejdet, og hvordan udnytter man tiden mest effektivt til en for
beredelse til livet efter skoletiden?

Det lille elevtal i 3FM og skolemyndighedernes velvilje over for
sagen tillod i år at gå meget utraditionelt til værks. Alle timer i dansk,
skrivning, naturhistorie, geografi og historie blev lagt sammen i eet
fag, som — med et navn hentet hos den engelske pædagog James
Hemming — blev kaldt samfundsorientering.
Læreren, som således havde fået frie tøjler, startede skoleåret med
at holde „generalforsamling“ med eleverne. Man enedes om målet
for det kommende skoleårs arbejde og planlagde løseligt en række
arbejdsopgaver. Det var straks glædeligt at konstatere, hvor positivt
og forstående eleverne deltog heri.

Den almindelige dansktræning med tegnsætning, skrivning af
breve og ansøgninger og udfyldelse af hverdagens blanketter og
attester måtte naturligvis ikke forsømmes. Arbejdsopgaverne gav
også rig anledning til at øve disse færdigheder, men havde ¡øvrigt
gerne et praktisk, aktuelt sigte. Grundlovsvalget gav en naturlig
anledning til at arbejde med disse sider af samfundslæren, klassen
inviterede en folketingskandidat på besøg og interviewede ham om
rigsdagsmændenes arbejde, og på selve valgdagen aflagde den besøg
i valglokalet.
En anden opgave gav stødet til en undersøgelse af Langelands
forsyning med olie og benzin, og eleverne drog parvis ud for selv
at indhente materiale til belysning af spørgsmålet, hvorefter de for
kammeraterne gensidig redegjorde for, hvad de havde fået at vide.
Arbejdet med erhvervsorientering har medført besøg på virksom
heder, og ved andre lejligheder har klassen besøgt sygekassen, hvor
forretningsføreren stillede sin viden til rådighed, og rådhuset med
byrådssalen, hvor eleverne for en time kunne forestille sig at være
byrådsmedlemmer, mens den rigtige borgmester fortalte om byens
styre. De havde forinden gennemarbejdet byens budget grundigt.

Hele denne arbejdsform har medført, at man har måttet ulejlige
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en mængde mennesker, og der er grund til at sige tak til alle for den
venlige imødekommenhed og hjælpsomhed — ja, interesse —, der
overalt er vist klassen og dens arbejde.
Det centrale i årets arbejde blev „hjemstavnslejrskolen“ i ugen
24.—29. august 1953. I denne uge gled klassen og læreren helt ud
af skolens timeplan og gennemstrejfede med tog, bil, cykle og til
fods øen fra nord til syd — ja, pløjede endog med lodskutteren
bølgerne til Marstal. I mindets brogede billedbog fra denne uge
præger sig bl. a. indtryk af Keldsnor fyrs advarende pegefinger på
de vældige lerbrinker, „Svenskerstenen“ ved Andémose Knøs, hvor
Vincent Steensen faldt, Dageløkke teglværks ringovn, traveturen
med Carlin Klæsøe over oldtidshøje og stubhaver til „Købinghoved“,
den vilde natur ved Ristinge og Tranekærs kæmpeege og mosen
med insektædende planter ...
Minderne blev gemt i tykke arbejdsmapper med tegninger og be
skrivelser.

Inspirationen til arbejdsplanen er hentet i den førnævnte James
Hemming’s bog „Samfundsorientering i mellemskolen“ (Psykologisk-Pædagogisk Bibliotek, bind XVI, 1952). I forordet til denne
skriver professor Cyril Burt bl. a. :

Først skal vi spørge os selv, hvad barnet bør vide for at blive
et dygtigt menneske og en nyttig borger i den moderne verden. Når
vi er blevet enige om det, bliver vor næste opgave at præsentere det
nødvendige materiale på en så levende og vel sammenarbejdet måde
som muligt; kun derved kan vi få de unge til at samarbejde levende
og aktivt med os ved deres egen kundskabstilegnelse

Elever og klasselærer i 3FM er enige med London-professoren ...

Sv. Sørensen.
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2 f i lejrskole
Først i september prøvede en lærerinde og to lærere sammen med
2fa og 2 tb at gennemføre det samme spændende lejrskoleprogram,
hvormed de tilsvarende Idasser på samme tid i fjor startede Rud
købing skolevæsens første lejrskole.

Vi boede fast på Knudhule ved Ry, her var mere hjerterum end
husrum, men vi forstod sagtens at indrette os. Lederen af hjemmet,
„Høvdingen“, hjalp os på alle måder.

1 løbet af ugen undersøgte og oplevede vi himmelbjergegnen i
større og større afstand fra udgangspunktet: Himmelbjerget, Øm,
Ry, Silkeborg, søerne og sidst, men grundigt Århus. 1 Århus så vi
bryggeriet, hvor vi blev modtaget af inspektør Kell, der viste os
omkring og fortalte -— og stillede lumske kontrolspørgsmål. (I ved
nok, vi brygger øl af rug? Ja-e-e!) Til sidst endte vi i en dejlig
kælder, hvor ingen nåede at smage på mere end 7 af de 13 forskellige
slags vand, man fremstillede.

Derfra tog vi til Den gamle By, Zoo, rådhuset, domkirken og
havnen. Livet i lejren bød også på andre oplevelser end arbejde:
Vandgang, lejrbål, dans, foredrag, sang, boldspil og kontakt med
skolebørn fra Århus og Ålborg. Og børnene? Kunne vi være dem
bekendt? Ja, ja! I dag — fem måneder efter: De var alle søde.

H. E. Sørensen.

Rudkøbing ungdomsklub
På initiativ af det kommunale ungdomsskolenævn åbnedes Rud
købing Ungdomsklub i november i Set. Georgsgildets vandrerhjem.
En del af skolens ældre elever er flittige deltagere i klubbens fritids
arrangementer, som foruden hobbyarbejde har omfattet arrangemen
ter om kunstforståelse, kammermusik, en studiekreds i filmforståelse
samt månedlige danseaftener. Klubben ledes af lærerne Svend Søren
sen og Anders Nissen Andersen i samarbejde med et klubråd, valgt
af de unge selv. Klubbens voksne bestyrelse består af faktor Chresten
Petersen, fru Astrid Borgstrup, stadsskoleinspektør Arne Jørgensen,
glarmester A. Stender og byrådsmedlem S. P. Sørensen.
Sv. Sørensen.
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Forskellige meddelelser til hjemmene
Børnenes bøger.

Samtlige elever får udleveret gratis bøger på skolen. Det er meget store
beløb, kommunen har bundet i disse bøger. Hjemmene anmodes derfor om
at være skolen behjælpelig med, at bøgerne bliver behandlet pænt, bliver
transporteret til og fra skole i en taske, og at de jævnligt forsynes med nyt
omslag. Der må ikke tegnes i Bøgerne eller uden på dem, men de skal være
forsynet med elevens navn og klasse. Ødelagte eller bortkomne bøger skal
erstattes.
Karakterbøgerne.
Karakterbøgerne sendes med børnene hjem lige før oktoberferien og ved
skoleårets slutning i følgende klasser: 1., 2., 3., 4. grundskoleklasse og i If,
2f og 3f.
I 5. klasse og i eksamensmellemskolen hjemsendes karakterbøgerne til som
merferien, oktoberferien, juleferien og ved skoleårets slutning.
Terminsprøver.
1 4. mellem og realklassen afholdes to terminsprøver. Eleverne får herved
lejlighed til at arbejde under samme vilkår som ved eksamen. Karaktererne
for prøvebesvarelserne gives af faglæreren. Disse karakterer, der er uoffi
cielle, skal tjene som støtte for læreren ved fastsættelse af årskarakteren,
idet der tages passende og forsvarligt hensyn til udfaldet af prøverne.

Glemte sager.
Der ligger en mængde glemte ting på skolen. Forældrene er velkomne til
at se disse ting, der vil blive fremlagt i skolegården på Kastanievejens skole
onsdag den 31. marts. Ting, der da ikke er afhentet, vil skolen foreslå, at
man skænker til velgørende formål.
Skolen anmoder om, at børnenes ting forsynes med navn.
Sygdom.
1 tilfælde af sygdom (herunder smitsom sygdom i hjemmet) må barnet, når
det igen kommer i skole, medbringe skriftlig meddelelse til klasselæreren med
angivelse af grunden til forsømmelsen.

Fritagelse for skolegang.
1 særlige tilfælde kan gives fri efter følgende regler:
Fritagelse for enkelte timer — op til 1 dag — gives af klasselæreren.
Fritagelse for indtil 3 dage gives af stadsskoleinspektøren.
Ønskes af ganske ekstraordinære årsager fritagelse for mere end 3 dage,
må ansøgning sendes til skolekommissionen.
Alle henvendelser om fritagelser må normalt være skriftlige, og der er
grund til fra skolens side stærkt at understrege de for barnets skolegang
uheldige virkninger af sådanne fritagelser.
Indkøbsrejser (f. eks. før konfirmationen) skal lægges uden for skoletiden.
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Fritagelse for gymnastik og bad.
Fra undervisning i gymnastik og idræt kan kun de børn fritages, der på
grund af legemsfejl ikke kan deltage, og dette må godtgøres ved fremlæg
gelse af lægeattest, hvis det skønnes fornødent.
Midlertidig fritagelse for gymnastikundervisning kan også kun finde sted
efter fremlagt lægeattest.

Skolebadningen er også obligatorisk for alle børn.
Ulovlige forsømmelser.
I følge lov om folkeskolen af 18. maj 1937 kan skolekommissionen idømme
bøder for ulovlige forsømmelser. Der er i år en betydelig nedgang. Hvert
enkelt tilfælde vil blive 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 endvidere 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 skoleplig
tige alder. Der er forøvrigt sikkert ingen tvivl om, at mange børn tidligere
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 barnets alder
sætte en bestemt grænse.
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 fylder 14
år inden 1. juli, når de har gået i skole i 7 år. Der kan ikke dispenseres fra
denne regel.
Om alle børn, der indskrives i 6 års alderen, og som ikke er født i skole
årets 3 første måneder, gælder det, at de må gå 8 år i skole.

Forældremøder
Der har i år været afholdt møder for forældrene i følgende klasser: la, Ib,
1c, 5a, 5b, lea og leb. Forældrene har haft lejlighed til at overvære et par
timers undervisning, hvorefter der har været lejlighed til drøftelse med læ
rerne. Mange forældre har efterkommet skolens indbydelse, og der er vist
ingen tvivl om, at disse sammenkomster har haft deres betydning.
Endvidere har der været holdt to aftenmøder, et for 4. mellems forældre
med erhvervsforedrag, film og fælles kaffebord og derefter drøftelse an
gående mulighederne for oprykning i realklassen.
Den sidste sammenkomst holdtes for realklassernes elever og deres for
ældre. Der indledtes med foredrag, derefter vistes film fra de to klassers
norgesrejse, hvorefter der sluttedes med kaffebord.

Forældreforeningen
Den 14. januar 1953 stiftedes Rudkøbing kommuneskoles forældreforening.
Skolen byder foreningen hjertelig velkommen til et positivt samarbejde med
det formål at uddybe samarbejdet og forståelsen mellem hjem og skole til
gavn for vore børn.
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Realeksamen 1954

Tid

Lokale

A.
Fag

Eksaminator

Censor

Lørdag d. 27/2 6
kl. 9,30
Onsdag d. 3/3 13
kl. 10

Fransk

Overlærer Olesen

Overlærer G. J. Voss, Ida
Holsts realskole, Svendborg

Geografi

Kml. E. Ebsen

Fredag d. 6/3 6
kl. 11

Dansk

Overlærer Olesen

Mandag d. 8/3 6
kl. 9,30
Fredag d. ,2/3 6
kl. 13
Mandag d.15/3 18
kl. 9,30
Onsdag d. 17/3 6
kl. 8
Lørdag d. 20/3 19
kl. 9,30
Tirsdag d. 23/3 6
kl. 9,30

Regning og
matematik

Kommunelærer
B. E. Pedersen

Overlærer W. Scott Hansen,
Odense
Viceinspektør
B. Myhre, Gentofte
Skoleinspektør
A. Frandsen, Marstal

Historie

Kommunelærer
Bernt Pedersen

Kommunelærer
J. Veber, Marstal

Naturhist.

Kml. Sv. Klæsøe

Engelsk

O veri. A. Bruun

Skolebestyrer J. Lindequist,
Haahrs Skole, Svendborg
Overlærer
frk. E. Albertsen, Brabrand

Fysik

Overl. Hegelund

Viceinspektør
K. Daubjerg, Faaborg

Tysk

Kml. E. Ebsen

Realskolelærer cand. mag.
Posselt, Ida Holstsskole, Svb.

Skr. dansk

Overlærer Olesen

Stadsskoleinsp. J. Christophersen, Faaborg, og rektor
Lars Nielsen, Vejle

Skr. engelsk

Overlærer Bruun

Lektor G. Hansen, Odense,
og inspektør A. Simonsen,
Ballerup
Lektor E. Hermansen, Vor
dingborg og inspekt. Th.
Christensen, Charlottenlund

Skr. regn, og
matematik

Kommunelærer
B. E. Pedersen

Alle bøger afleveres til klasselæreren tirsdag den 23. marts kl. 11
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Realeksamen 1954

Tid
Lørdag d. 27/2
kl. 13
Onsdag d. 3/8
kl. 8
Fredag d. 6/3
kl. 8
Mandag d. s/3
kl. 13,30
Fredag d. 12/3
kl. 9,30
Mandag d.15/3
kl. 13
Torsdagd. ,8/a
kl. 8
Tirsdag d. 23/3
kl. 13,30
Fredag d. 26/3
kl. 8

Lokale

B.
Fag

Eksaminator

Censor

Fransk

Overlærer Olesen

Overlærer G. J. Voss, Ida
Holsts skole, Svendborg

Geografi

Kml. E. Ebsen

6

Dansk

Kml. Sv. Sørensen

6

Regning-og
matematik

Kommunelærer
Bernt Petersen

Overlærer
W. Scott Hansen, Odense
Viceinspektør
B. Myhre, Gentofte
Skoleinspektør
A. Frandsen, Marstal

6

Historie

Kml. E. Ebsen

Kommunelærer
J. Veber, Marstal

Naturhist.

Kml. Sv. Klæsøe

Skolebestyrer J. Lindequist,
Haahrs skole, Svendborg

6

Tysk

Overlærer
frk. E. Albertsen, Brabrand

6

Engelsk

Viceinspektør
H. Malte Nielsen
Kml. E. Ebsen

Fysik

Overlærer
Hegelund

Realskolelærer
A. Johansen, Humble

Skr. dansk

Kml. Sv. Sørensen

Stadsskoleinsp. J. Christophersen, Faaborg og rektor
Lars Nielsen, Vejle

Skr. engelsk

Kml. E. Ebsen

Lektor G. Hansen, Odense
og inspektør A. Simonsen,
Ballerup

Skr. regn, og
matematik

Kommunelærer
Bernt Petersen

Lektor E. Hermansen, Vor
dingborg, og inspektør Th.
Christensen, Charlottenlund

6
13

18

19

Realskolelærer, cand. mag.
Posselt, Ida Holsts skole, Svb

Alle bøger afleveres til klasselæreren fredag den 26. marts kl. 11.
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Tid

Lokale

Mellemskoleeksamen 1954
Fag

Eksaminator

Censor

Tirsdag d. 2/3 6
kl. 8

Regning og
matematik

Kommunelærer
B. E. Pedersen

Kommunelærer
Bernt Petersen, Rudkøbing

Lørdag d. % 6
kl. 8

Historie

Overlærer
J. Rueløkke

Overlærer
J. A. Drejer, Gørding

Tirsdag d. °/3 6
kl. 9,30

Engelsk

Fredag d. 12/3 18
kl. 9,30
Tirsdag d. 16/3 6
kl. 9,30

Naturhist.

Overlærer
A. Bruun
Kommunelærer
Sv. Klæsøe

Overlærer
frk. Mogensen, Marstal
Kommunelærer
C. W. Nilsson, Faaborg

Tysk

Kommunelærer
E. Ebsen

Realskolelærer H. Ebbesen
Hansen, Haarhs skole, Svb.

Fredag d. 10/3 13
kl. 9,30

Geografi

Overlærer
J. Rueløkke
Viceinspektør
H. Malte Nielsen

Kommunelærer
Jens I. Jørgensen, Assens
Kommunelærer
Sv. Sørensen, Rudkøbing

Skrivning

Tegning

Kommunelæier
H. E. Sørensen

Kommunelærer
Sv. Sørensen, Rudkøbing
Hånd
Kommunelærerinde Kommunelærerinde
gerning
fru Unnerup
fru R. Juul, Rudkøbing
Sløjd
Kommunelærer
Kommunelærer
J. Svane Nielsen
H. E. Sørensen, Rudkøbing
Skr. dansk
Overlærer Olsen
Skoleinspektør
Fr. Larsen, Vejle
Skr. regn, og Kommunelærer
Inspektør Th. Christensen,
matematik
B. E. Pedersen
Charlottenlund

Alle bøger afleveres til klasselæreren fredag den 19. marts kl. 15
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Den skriftlige årsprøve afholdes 9/3 og 1013

Den mundtlige årsprøve

Tid

Klasse

Lokale

Onsdag den 24. marts

Kl. 8

III ea
III eb

5
4

II ea
II eb

7
3

Fag

Eksaminator

Dansk
Regning og
matematik
Regning
Historie

Hr. Sv. Sørensen
« Bernt Petersen
«
«

Egel. Pedersen
Rueløkke

Censor

Hr. Olesen
« N. Rasmussen
Skoleinspektøren
Fru J. Jensen

Torsdag den 25. marts
Kl 8

III ea 5
III eb 13
II ea 19
II eb 3
I ea 14
I eb 2

Engelsk
Geografi
Fysik
Dansk
Geografi
Dansk

Hr. Bruun
« Ebsen
« Hegelund
Viceinspektøren
Hr. Rueløkke
« N. Rasmussen

Fru
Hr.
«
Fru
Hr.
«

A. Pedersen
Bernt Petersen
Andersen
Unnerup
Klæsøe
Olesen

Fredag den 26. marts
Kl. 8

III ea

5

III eb 4
II ea 7
II eb 3
I ea 14
I eb 18

Regning og
matematik
Tysk
Dansk
Engelsk
Regning
Naturhist.

Hr. Bernt Petersen

Hr. Egelund Pedersen

Viceinspektøren
Hr. Olesen
« Bruun
« Rueløkke
« Klæsøe

«
«
Fru
Hr.
«

Ebsen
Sv. Sørensen
A. Pedersen
N. Rasmussen
Andersen

Hr.
«
«
«
«
«

Andersen
Hegel und
Bruun
Egelund Pedersen
N. Rasmussen
Meyer

Lørdag den 27. marts
Kl. 8

III
III
II
II
I
I

ea 18
eb 4
ea 7
eb 3
ea 14
eb 2

Naturhist.
Dansk
Tysk
Regning
Dansk
Regning

Hr. Klæsøe
Fru Unnerup
Hr. Ebsen
« Bernt Petersen
« Sv. Sørensen
Skoleinspektøren
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Ved skoleårets slutning
FORÆLDREDAGE:
Torsdag den 18. og fredag den 19. marts indbydes forældrene
til at overvære undervisningen i grundskolen og den eksamensfri mellemskole.
O

O

O

Der undervises hver dag fra kl. 8—10 og kl. 13—15. Børnenes
skriftlige arbejder er fremlagt i klasseværelset.

UDSTILLINGER:

Pigernes håndarbejder er fremlagt i nr. 17.
Tegningerne er udstillet i gymnastiksalen på Kastanievejens
skole.
Sløjdarbejder er fremlagt i sløjdsalen.

Forældrene og andre interesserede indbydes til at bese arbej
derne søndag den 28. marts kl. 15—17,30.

Mandag den 29. marts er fridag, da dronningens fødselsdag
falder på en søndag.

AFSLUTNING:

Tirsdag den 30. marts: Grundskolens afslutning kl. 15 i
i Ørstedspavillonen.

Tirsdag den 30. marts: Eksamensskolens afslutning kl. 19
i Ørstedspavillonen.
Til afslutningshøjtideligheden kl. 19 indbydes den eksamensfri
mellemskoles elever, eksamensmellemskolens elever, børnenes
forældre samt alle andre, der interesserer sig for skolens
arbejde.
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ONSDAG DEN 31. MARTS: OMFLYTNING
Kl. 8 møder alle klasser med undtagelse af følgende, der møder
kl 9: 2fa, 3b, la, Ib, og 1c. 4e.

DET NYE SKOLEÅR BEGYNDER TORSDAG DEN 1. APRIL

Kl. 8 møder alle klasser med undtagelse af følgende, der møder

kl. 9: 5b.
Kl. 9 møder de nye 1. klasser på Kastanievejens skole.
Kl. 9,30 møder de nye 1. klasser i eksamensmellemskolen.
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