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Rudkøbing kommunale skolevæsen

ÅRSBERETNING
1955-56

stufens

Siu^ieaamling

København

Rudkøbing kommunale skolevæsens

BERETNING
samt skema over årsprøven 1956
ved stadsskoleinspektør Arne Jørgensen

Langelands Centraltrykkeri . R. Chr. Rasmussen . Rudkøbing.

Træk af Rudkøbing skolevæsens historie
3.

DEN DANSKE SKOLE INDTIL 1740
ved Chr. Kiilsgaard.

Skønt kirkeordinansen af 1537 bestemte, at hver købstad skulle
have en latinskole, og at „alle hine andre pogeskoler, som her og
der holdes, skulle aflægges“, så blev forbudet mod disse sidste
dog ikke absolut. De danske skoler, som man kaldte dem, ved
blev at bestå, men medens latinskolerne ejedes af og var under
lagt kirken, så var det købstæderne, som skulle „forsørge“ de
danske skoler. Udtrykket „forsørge“ er dog uklart, thi meningen
hermed var ikke, at byen skulle sørge for lokale og lærerløn. De
danske skoler var i virkeligheden halvt privatskoler, som måske
nok af byen kunne få en lille sum til husleje eller til skolepenge
for de fattigste børn, men som ellers selv måtte se til, hvad de
kunne få ind i skolepenge af de øvrige børn. Det hele blev dog
til så lidt, at det har været nødvendigt for skolemestrene at have
et andet erhverv ved siden af, hvis de skulle have et blot
nogenlunde anstændigt udkomme, og så langt tilbage vi kan
komme i det her omhandlede tidsrum, synes i Rudkøbing stil
lingen som dansk skolemester at have været forenet med embedet
som kordegn eller klokker, som man dengang sagde, selvfølgelig
fordi ringningen med kirkeklokkerne hørte med til embedet.
Også kirkens tårnur passede han.
Kæmnerregnskabet fra 1673, som er det ældste bevarede, an
fører således: „Bertel Hansen, danske skolemester og klokker,
1 års løn, for han ringer i kirken, 4 rdl. 2 mk.“ (Vi kan ikke se,
hvor meget Bertel Hansen fik af kirken for at være klokker, men
hans efterfølger som dansk skolemester, Niels Laursen, fik i 1692
11 rdl.)
løvrigt havde man dengang 2 slags danske skoler, som, efter
hvad man kunne lære i dem, benævnedes læseskoler eller skriveog regneskoler. Læseskolerne, hvor der kun blev undervist i
læsning og katekismus, var selvfølgelig de laveste, og vi kan
være nogenlunde sikre på, at når der i Rudkøbings arkivalier
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tales om den danske skolemester, så har man dermed ment skole
mesteren for skrive- og tegneskolen. Han blev da også ansat af
magistraten, medens læseskolen var fri næring.
Skolegangen begyndte meget tidligt, ofte når børnene kun var
i år, og forældrene havde ret til at tage dem ud af skolen, når de
var 12 år gamle.
løvrigt kender vi før 1740 bogstaveligt intet til den danske
skoles indre liv her i Rudkøbing, men vi kender nogle af dens
skolemestre. Dirik Brockenhoffuet f. eks., som ca. 1640 blev
ansat som byfoged i Rudkøbing, blev i 1649 afskediget fra denne
stilling og hutlede sig siden igennem som skolemester her i byen.
I 1653 beklagede Brockenhoffuet sig til øvrigheden over den
anden skolemester, den før omtalte Bertel Hansen, som „under
står sig at holde skole og dermed ikke alene lokker ungdommen
til sig, men endog betager hannem det lille stykke brød, som
Gud og øvrigheden hannem forundt haver“. Det hjalp dog ikke.
Byfogeden dømte, at han ikke var „mægtig nogen godtfolk at
tildømme deres børn at sætte i skole hos nogen anden, end dem
selv lyster“.
Som klokker skulle Bertel Hansen som omtalt ringe med klok
kerne på bestemte tider, og han var da også en af de få i byen,
som ejede et sejerværk — et ur, som oven i købet kunne vække.
,Ved sin død i 1674 havde han dog måttet give sejerværket i
gælds betaling til rådmand Niss Feddersen, men havde fået lov
til at låne det, sålænge han betjente klokkerne.
I virkeligheden var det meningsløst, at en lille by som Rud
købing, der i 1672 kun havde 478 indbyggere, skulle have 3
skoler. En overgang synes man da også at have forsøgt at slå
latinskolen og den danske skole sammen. I hvert tilfælde nævnes
rektor ved latinskolen Jens Nielsen Kaiberg i 1661 både som
„latinske som danske Skoles Betjent“.
I 1740 oprandt der en ny tid for skolevæsenet i Rudkøbing.
Latinskolen blev nedlagt, og den nye christendomsskole skulle
forsøge at gøre det bedre end den gamle danske skole. At det
så århundredet ud kom til at gå den modsatte vej, er en anden,
men forøvrigt alt andet end kedelig historie.
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Skolevæsenets styrelse og tilsyn:
SKOLEKOMMISSIONEN:
forretningsfører P. Hahn Andersen, fm.
revisor A. Christensen
bryggeriarbejder Th. Gregersen
faktor Chr. Pedersen
sagfører, cand. jur. A. Trolle-Christensen
SKOLEUDVALGET:

forretningsfører P. Hahn Andersen, fm.
borgmester Sv. Nilsson
telefonmester W. Christensen
faktor Chr. Pedersen
sagfører, cand. jur. A. Trolle-Christensen
SKOLEBESPISNINGSUDVALGET:
skoleudvalget, der tiltrædes af
skolelægen
tandlæge C. Kiilsgaard
stadsskoleinspektøren

LEGATUDVALGET:
provst A. Thelle, fm.
borgmester 5v. Nilsson
stadsskoleinspektøren

Stadsskoleinspektør Arne Jørgensen,
tlf. 116 (privat 272)
Viceinspektør H. Malte Nielsen, tlf. 773
Lærerrådets formand:
overlærer, cand. mag. A. Bruun, tlf. 346
Forældreforeningens formand:
læge Vagn Holten, tlf. 805
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Skolens elevtal
Skolen havde den 1. januar 1955 ialt 742 elever.
Den 31. december 1955 var antallet 758 elever.

I grundskolen..............................
I eksamensfri mellemskole..........
1 eksamensmellemskolen og real
klassen ........................ 105

236 drenge og 210 piger
47
«
«
30 «

Ialt....

388 drenge og 370 piger

Børneantallet den 31. dec. 1955

«

Under
u-pligtig
alder

«

i
u-pligtig
alder

130 «

Over
u-pligtig
alder

Til
sammen

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

7
1

313
28

18
21

338
50

Tilsammen. . .

8

341

39

388

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

9

271
41

26
23

306
64

Tilsammen. . .

9

312

49

370

Indskrivningen til 1. klasserne
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År

Drenge

Piger

Ialt

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

28
29
33
36
30
46
53
47
38
52
38
38

31
25
31
29
29
33
32
38
55
51
43
37

59
54
64
65
59
79
85
85
93
103
81
75

Forventet indskrivning til 1. klasserne:
1957: 69
1958: 59
1959: 76

Skolepenge
Ved lov nr. 194- af 11. juni 1954 bestemmes det, at undervisnin
gen i de af staten og kommunerne drevne højere almenskoler er
vederlagsfri.
I overensstemmelse hermed opkræves ikke mere skolepenge
for de udenbys børn, ligesom disse elever nu får udleveret bøger
og andet materiel (kladdehefter) gratis på skolen.
I undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. januar 1955
bestemmes det i § 1 bl. a.:
Kommuner, der oppebærer særligt statstilskud til eksamens
skoler, har pligt til, som en forudsætning for dette tilskud — i det
omfang pladsforholdene tillader det — at optage elever med
bopæl uden for kommunen til undervisning i eksamensafdelin
gerne.
I § 3 bl.a.:
For elever optaget i overensstemmelse med § 1 kan skolekom
munen hos hjemstedskommunen kræve refunderet et beløb sva
rende til skolekommunens gennemsnitlige nettoudgift pr. elev ved
kommunens samlede skolevæsen, bortset fra udgiften til for
rentning og afskrivning af fast ejendom. Tilskud fra den fælles
kommunale udligningsfond vil være at holde uden for opgørelsen.

Tilbygningen ved skolen
nærmer sig nu sin fuldendelse, idet arkitekten har lovet, at byg
ningen kan tages i brug d. 1. sept, i år. Klassetallet stiger i år
fra 28 til 29, hvilket betyder, at hele den nuværende skolebyg
ning og hele tilbygningen vil blive fuldt udnyttet, ja, man er
endda nødt til stadig at anvende kælderlokalet i den nuværende
skolebygning.
Forholdene på kirkepladsens skole er —• særlig med hensyn
til gymnastiksalen — meget uhensigtsmæssige. Gymnastiksalen
har en overgang været krævet lukket af kredslægen.
Det er derfor ganske nødvendigt, at II byggeafsnit (de to
gymnastiksale i forbindelse med det tidligere ostelager) sættes
i gang så hurtigt som muligt.
Elever og lærere glæder sig meget til at tage den snart fær
dige bygning i brug.
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Udenbys elever i skoleåret 1955-56
1, Eksamensskolen
Antal Elever:

Kommune

Snøde-Stoense-Hou . .
Bøstrup...................
Tranekær-Tullebølle .
Simmerbølle.............
Strynø .....................
Longelse-Fuglsbølle. .
Skrøbelev.................
Magleby...................

lea leb Itea Heb Illea Hieb IVea IVeb

4
1

2
1
8

l
l
3
2

2
2
5
3
1
1

1

3
3

4

1
3
4

1
2
2

1
2
6

1

7

1
2
1

10 14 14

7

15

9

1
2

2. Grundskole og eksamensfri skole: 16
Udenbys elever ialt: 114 (sidste år: 105)

2
3

5

R Ialt

4 13
2 16
3 24
3 12
1 4
7
2 19
1 3
16 98

Fordeling i klasserne den 31. december 1955
Grundskolen
5a 5b 5c 4a 4b 4c 3a 3b 3c 2a 2b 2c la Ib 1c

21 19 18 18 16 17 12 14 13 18 18 13 13 13 13
12 12 12 11 10 10 20 16 18 16 14 18 13 14 14

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

Ialt

33 31 30 29 26 27 32 30 31 34 32 31 26 27 27
Den eksamensfri mellemskole

Ulf

II f

I fa

Ifb

4
4

19
9

12
8

12
9

8

28

20

21

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

Ialt
Eksamensmellemskolen.

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

Ialt

IVea IVeb Illea Hieb Ilea Heb; lea leb

13
11

7
12

6
12

11
12

15
12

13
17

8
21

16
17

16
16

24

19

18

23

27

30

29

33

32

Elevernes forsømmelser i 1955
Forsømmelserne udgjorde i procent af det samlede antal skoledage:
Sygdom

Grundskolen.......... 4,61 (4,25)
Eksamensfri mell. . . 2,97(3,46)
Eksamensmellsk.. . . 2,82(2,98)
Hele skolen............ ¡3,92(3,81)

lovl. grund

1
1
ulovl.
grundJ

lait

0,52(0,42)
0,41 (0,85)
0,36(0,34)
0,46(0,43)

0,02(0,01)
0,00 (0,03)
0,00(0,00)
0,01 (0,04)

5,16(4,68)
3,38(4,61)
3,20(3,32)
4,39(4,28)

Tallene for 1954 er anført i parentes.
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REALEKSAMEN 1955
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bonnevie, Else, d. af dommer B., Rudkøbing.
Christiansen, Søren Harry, s. af smedesvend C., Rudkøbing.
Jensen, Bente Astrid Molbech, d. af frisørmester J., Rudkøbing.
Jensen, Preben Johannes, s. af konsulent J., Rudkøbing.
Johansen, Lis, d. af stadsingeniør J., Rudkøbing.
Juul, Peter Børge Manø, s. af trikotagehandler J., Rudkøbing.
Madsen, Kirsten Ejsing, d. af maskinmester M., Rudkøbing.
Nielsen, Jens Malte, s. af viceskoleinspektør M. N., Rudkøbing.
Petersen, Mogens Ambo, s. af vognmand P., Skrøbelev.
Petersen, Ulla Nordahl, d. af gdr. N. P., Tullebølle.
Puggård, Viggo Kårsberg, s. af overbetjent P., Rudkøbing.
Rasmussen, Ena Bente, d. af skovarbejder R,, Frellesvig.
Stengade, Peter Annard, s. af karetmager S., Tranekær.
Weidemann, Torben, s. af fabrikant W., Peløkke.

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1955
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Breaum, Else, d. af købm. B., Rudkøbing.
Christiansen, Jytte Inselmann, d. af avlsbruger C., Rudkøbing.
Ebsen, Kurt, s. af kommunelærer E., Rudkøbing.
Eshøj, Birger, s. af købm. E., Snøde.
Grevsen, Kirsten Elin, d. af trafikass. G., Rudkøbing.
Hansen, Inge, d. af malermester H., Rudkøbing.
Hansen, Otto Bent, s. af brygger H., Rudkøbing.
Jansen, Ulla, d. af købm. Edv. J., Rudkøbing.
Jensen, Annelise, d. af inkassator J., Rudkøbing.
Jørgensen, Ole Brisson, s. af fru J., Rudkøbing.
Jørgensen, Irene Birgitte, d. af postbud J., Snøde.
Kaae, Bent Fuglsang, s. af smedemester K., Nordenbro.
Knudsen, Lisbeth Søe, d. af førstelærer K., Snøde.
Kruse, Ida Clausen, d. af cyklehandler K., Snøde.
Meyer, Birte, d. af postbud M., Rudkøbing.
Pedersen, Bente, d. af malermester P., Simmerbølle.
Petersen, Tove Brandt, d. af arbmd. P., Rudkøbing.
Rasmussen, Gunhild Leth, d. af frugtavler R., Strandlyst.
Rasmussen, Preben Arne, s. af arbm. R., Fæbæk.
Sørensen, Hans Åge, s. af købm. S., Rudkøbing.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11,
12.

Andersen, Jørgen Minor, s. af tandlæge A., Rudkøbing.
Andersen, Ole Tylvad, s. af godsforvalter A., Tranekær.
Bak, Bo, s, af sognepræst B., Skrøbelev.
Christensen, Bernt Peter, s. af arbmd. C., Godthåb.
Christiansen, Hanne, d. af sognepræst C., Tullebølle.
Corfixen, Carl Strøm, s. af overtoldass. C., Rudkøbing.
Hammerum, Inger, d. af fabrikant H., Tullebølle.
Jansen, Inge Kirsten, d. af købm. Aug. J., Rudkøbing.
Jensen, Christian, s. af fhv. gdr. J., Rudkøbing.
Jensen, Inge Hedvig, d. af arbm. J., Rudkøbing.
Jensen, Ole Engelsbæk, s. af førstelærer J., Bøstrup.
Jensen, Preben, s. af dommerfuldmægtig J., Rudkøbing.

B.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Jespersen, Henrik, s. af læge J., Rudkøbing.
Jørgensen, Andreas, s. af postbud J., Strynø.
Jørgensen, Bente Fyrstelin, d. af tømrer J., Rudkøbing.
Kruuse, Elise Holmsted, d. af fodermester K., Tullebølle.
Madsen, Bodil, d. af herreekviperingshandler M., Rudkøbing.
Madsen, Kirsten, d. af herreekviperingshandler M., Rudkøbing.
Olsen, Ulla, d. af skovarb. O., Bukkeskov.
Rasmussen, Lilli Eshøj, d. af rutebilchauffør R., Snode.
Thiesen, Ulrich, s. af gdr. Th., Tullebølle.
Weidemann, Birte, d. af fabrikant W., Pelokke.

Oversigt over mellemskole- og realeksamen 1955
Antal
elever

Meilemskoleeksamen ........
Realeksamen.......................

42
14

Gennemsnistkarakter
UgH-

1

mg+

mg

mg~

g+

4
4

16
4

16
2

6
3

1L

Præmier uddeltes ved afslutningen til følgende elever:
Langelands sparekasse:
Ena Rasmussen.
Peter Juul.
Ingrid Hansen.
Lisbeth Søe Knudsen.
Langelands bank:
Inge Jansen.
Ulla Nordahl Pedersen.
Andelsbanken:
Jytte Christiansen.
Hanne Christiansen.
Rudkøbing kommune:
Jytte Petersen.
Preben Jensen.
Knud Lind Nielsen.
Kirsten Egmose Larsen.
Forældreforeningen:
Bodil Madsen.
Henrik Jespersen.
Foreningen Norden:
Else Bonnevie.
To flidspræmier (skænket af anonym):
Kirsten E. Madsen.
Andreas Jørgensen.
Rudkøbing rotaryklub :
Peter Juul.
Ulla Nordahl Pedersen.
Jytte Boye.
Skolen beder dem, der har skænket gaverne, modtage en varm tak.

Lærerpersonalet den 31. december 1955.
Stadsskoleinspektør Arne Jørgensen.
Viceskoleinspektør H. Malte Nielsen.
Overlærer J. Rueløkke.
„
A. Bruun.
„
A. Hegelund.
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Lærer E. Meyer.
„
J. Svane Nielsen.
„
H. E. Sørensen.
„
E. Ebsen.
„
Bernt J. Petersen.
„ Sv. Sørensen.
„ Sv. Klæsøe.
„
Johs. Appel.
„ A. Kr. Søndergård.
„ M. S. Jensen.
Timelærer Bent N. Rasmussen.
Overlærer frk. K. M. Christiansen.
„
frk. H. Pleggelund.
„
fru J. Jensen.
Lærerinde fru R. Juul.
„
fru K. H. Unnerup.
„
fru M. L. Ploug.
„
fru H. Sørensen.
„
fru M. Christensen.
„
fru M. Søndergård.
„
fru I. Nielsen.
„
fru E. Rasmussen.
1 embede læses som overtimer af det fast ansatte lærerpersonale.
Følgende har virket som vikarer i skoleåret 1955/56:
Lærerinderne fru I. Ebsen, fru Gerling Jensen, frk. Leth Jen
sen og seminarieeleverne Bent Hansen, Ib Stubbe Teglbjærg,
Henning Jensen, G. Arendsborg, Kurt Bay Petersen og frk.
Birgit Bagge Jensen.

Afgang:
Aspirant A. N. Andersen ansattes som aspirant til
førstelærerembedet ved Stærmose skole.
1/8 1955: Kommunelærer B. E. Pedersen og kommunelærerinde
fru A. E. Pedersen ansattes i Sønderborg.

1/6 1955:

1/8 1955:

Tilgang:
Lærer Kristian Søndergård og lærerinde fru Mar
grethe Søndergård, Flensborg, ansattes i faste em
beder ved Rudkøbing skolevæsen.
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Lærerinde fru Ida Berid Nielsen, Frørup, ansattes i
fast embede ved Rudkøbing skolevæsen.
1/11 1955: Førstelærer M. S. Jensen, Næsbyhoved Broby, an
sattes som fast lærer ved Rudkøbing skolevæsen.

1/9 1955:

Beretning fra skolelægen i Rudkøbing for året 1955
Sundhedstilstanden blandt børnene har været god. Epidemier
er ikke forekommet.
Der er foretaget tuberkuloseundersøgelse af alle børn i 1. og
4. klasse samt i afgangsklasserne, idet skolelægen har foretaget
tuberkulinprøverne, og tuberkulosestationen har røntgenfotogra
feret børnene. Calmettevaccination blev som regel ikke foretaget
af hensyn til den løbende poliovaccination. Lærerpersonalet og
skolens øvrige personale er blevet undersøgt for tuberkulose ved
røntgengennemlysning.
I forsommeren 1955 foretoges poliovaccination af børnene i 2.
—-5. klasse; deltagelsen var næsten 100 %, og vaccinationen forløb
uden komplikationer.
Alle børn er blevet undersøgt, målt og vejet. Af sygelige til
stande af betydning fandtes følgende:
Grundskoleklasserne
Drenge

Hudlidelser .....................................
Holdningsfejl ..................................
Lidelser i mund, næse og svælg ..
Øresygdomme..................................
Nedsat synsstyrke...........................
Blodmangel......................................
Epilepsi .............................................
Platfod ..............................................
Brok..................................................
Andre lidelser.................................

15
4
1
1
13
2
1
5

Piger

De øvrige klasser

Drenge

Piger

9
1
3

4
2

13
3

13
1

1

6

47

6

5

12
1
1

48

38

34

1

2
3
3
30

2

Ialt 167. Af disse er 135 henvist til lægebehandling. 70 børn
(38 drenge og 32 piger) er blevet undersøgt for farveblindhed.
Hos 1 dreng fandtes farveblindhed.
Ved den ugentlige konsultation på skolen har der været 3 børn
til undersøgelse. Anledningen var:
Nedsat synsstyrke ........ 2 tilfælde
Mavelidelse .................... 1

Disse blev henvist til lægebehandling.
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I 3 tilfælde er der foretaget førstebehandling ved mindre
læsioner.
(I slutningen af september 1955 foretoges måling af ca. 100
elever til brug for undervisningsministeriets undersøgelser vedr.
skoleborde).
G. Bonnevie,
fung. skolelæge.

Kredslæge V. Dammegaard
Kredslæge V. Dammegaard, der var skolelæge ved Rudkøbing
kommunale skolevæsen, døde den 4. september 1955.
Kredslægen omfattede sit arbejde ved skolen med stor inter
esse og forstod på grund af sit milde og venlige væsen at vinde
alle elevernes tillid.
Læge fru G. Bonnevie har fungeret som skolelæge siden kreds
læge Dammegaards død.

Skoletandklinikken
I 1955 har antallet af elever, der har gået til behandling på
den kommunale skoletandklinik, været 548 fra 1. januar til 31.
marts og 541 fra 1. april til 1. oktober.
Der er fra 1. januar til 31. marts udført 275 fyldninger, 3 rod
behandlinger, 11 tandudtrækninger, 9 lokalbedøvelser og 3 andre
behandlinger. Fra 1. april er der udført 642 fyldninger, 20 rod
behandlinger, 79 tandudtrækninger, 105 lokalbedøvelser og 9
andre behandlinger.
Desværre medførte den mellem Dansk Købstadforening og
Dansk Tandlægeforening værende konflikt, at arbejdet på skole
tandklinikken blev beordret standset fra 1. oktober, og det med
fører selvsagt en beklagelig forværring af tændernes tilstand. Det
er derfor at håbe, at konflikten, som stadig er løbende, hurtigt
må blive bragt til ophør.
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 alminde
lige undervisning, er givet på følgende måde: Alle børnene er
intelligensprøvede (Binet-Simon) og læseprøvede.
De læsesvage inddeles derefter i hold med særlig undervis
ning — 5—6 timer pr. uge. Undervisningen forestås af kom
munelærer J. Svane Nielsen, der efter speciel uddannelse er auto
riseret som ordblindepædagog.
De øvrige elever har været inddelt i to hold, hvor undervisnin
gen har været ledet af overlærer frk. Heggelund og kommune
lærer H. E. Sørensen, der begge har særlig uddannelse i denne
undervisningsform.
Deltagere i særundervisningen 1955/56:
Drenge

Piger

Læsesvage.....................
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3

Anden særundervisning

5
7

3
3

(hold I)
(hold 11)

Ialt 5,3 % af det samlede elevtal.

Skolebespisningen 1954-55
I henhold til lov nr. 195 af 11. juni 1954 vedtoges det at udvide
skolebespisningen til at omfatte de syv første årgange.
Skolebespisningen påbegyndtes den 2. novbr. 1954 og sluttede
den 12. marts 1955. Kostplanen fastsættes af skolelægen, der
også fører tilsyn med tilberedningen af maden og med de hygiej
niske forhold vedrørende bespisningen.
Der serveres smørrebrød, mælk og et æble, ligesom der gives
vitamintilskud.
Antal deltagere: 1.—6. klasse: 94. 7. klasse: 13. 8. klasse (efter
anvisning af skolelægen): 0.
Der er serveret 8770 portioner mad.
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Skolesparekassen
I Rudkøbing skolesparekasse har 479 sparere i året 1954—-55
sparet kr. 12.187,41, og i første halvår af 1955—56 har 515 sparere
opsparet kr. 6.647,35.
Skolesparekassens mål er, at børnene må opdrages til respekt
for penge og til at forstå, at et lille afsavn nu giver et større ud
bytte senere i form af livsgoder, som uden opsparing ville være
uopnåelige.
E. Meyer.

Børnebiblioteket
Bogbestanden udgjorde den 1. april 1955 530 bind faglitteratur
og 578 bind skønlitteratur.
Tilvæksten i 1954—55 udgjorde 87 bind faglitteratur og 329
bind skønlitteratur. Der blev i samme tidsrum udskilt 57 bind.
Lånertallet var 327. Udlånet omfattede 1371 bind faglitteratur
og 2307 bind skønlitteratur.
Ligesom tidligere år har et ikke ringe antal ældre elever flittigt
besøgt folkebibliotekets læsesal, dels for at finde stof til stil
skrivning og dels for at få oplysninger, der kunne hjælpe dem
i deres interesse for hobbies. Indretningen af læsestuen i skolens
tilbygning hilser man derfor med glæde i forvisningen om, at
den vil udgøre et længe savnet betydningsfuldt led i skolens
arbejde.
Johs. Rueløkke.

Gaver
Skolen har med tak modtaget følgende gaver: En elsdyrtak,
æggehylster af haj og rokke.
Fra „Abelone Vendila“s kaptajn er kommet en lille prøve af
rørsukker fra de vestindiske øer og et stykke barytmalm fra
Nova Scotia.

Udlån af lokaler
Uden for skoletiden har skolen været benyttet af Handels
skolen, Aftenskolen, Røde Kors, Sportsunionen, Langelands foto
klub og Rudkøbing Korforening.
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Rulleskøjteløb i skolegården
Med skolekommissionens tilladelse har skolens elever hver
lørdag eftermiddag haft lejlighed til at løbe på rulleskøjter i
skolegården. Mange børn har benyttet sig af tilbudet, idet rulle
skøjteløb på gader og fortove jo er forbudt.

Skolens ferieplan
Påskeferie: Fra tirsdag d. 27/3 til torsdag d. 5/4.
St. Bededagsferie: Fredag d. 27/4 og lørdag d. 28/4.
Kristi Himmelfartsdag: Torsdag d. 10/5.
Pinseferie: Fra fredag d. 18/5 kl. 11 til onsdag d. 23/5 kl. 8.
Grundlovsdag: Tirsdag d. 5/6.
Sommerferie: Fra lørdag d. 30/6 kl. 12 til onsdag d. 15/8 kl. 8.
Oktoberferie: Fra lørdag d. 13/10 kl. 11 til mandag d. 22/10
kl. 8.
Juleferie: Fra lørdag d. 22/12 kl. 11 til lørdag d. 5/1 kl. 8.

Lejrskolen 1955
Det årlige lejrskoleophold for 2 fm varede fra 4. til 11. sep
tember, og turen gik som de foregående år til Fuglsølejren på
Mols.
Børnene rejste fra Rudkøbing med store forventninger om alt
det, de nu skulle opleve. Rejsen forløb godt, og i Århus blev
der lejlighed til at se „Den gamle by“, inden rutebilen kørte os
ud til Fuglsølejren.
De følgende dage gik med vandringer rundt i omegnen, hvor
børnene selv skulle gøre iagttagelser og notere dem ned for så
at arbejde videre med stoffet i dansktimerne. Den længste tur
gik pr. rutebil til Kalø og Ebeltoft og var en stor oplevelse for
børnene.
På hjemrejsedagen var der beregnet tid til at gøre ophold i
Århus for at se universitetets naturhistoriske museum og råd
huset.
Det fine sommervejr varede hele ugen og var sikkert i høj grad
medvirkende til at gøre turen så vellykket, som den blev. Bør
nenes opførsel var særdeles tilfredsstillende, og det var glædeligt
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at bemærke den fordragelighed, hvormed de omgikkes hinanden
både på turene og i lejren, og den hjælpsomhed, der udvistes
under arbejdet med opgaverne. Sangglæden, som navnlig kom til
udfoldelse på „den endeløse landevej“, var ligeledes et udtryk
for børnenes velbefindende og gode humør.
Det er mit indtryk, at lejrskoleopholdet virkede fremmende på
børnenes bedste egenskaber, hvilket gjorde det til en fornøjelse
at være med på turen.
Turen lededes af fru J. Jensen og hr. E. Meyer.
Julie Jensen.

Idrætsprøver
I sommerens løb er der ved skolen aflagt følgende prøver til
skoleidrætsmærket:
Drenge Piger
Broncemærket.......................................................
13
9
Sølvmærket...........................................................
2
30
Guldmærket..........................................................
1
11
Sølvmærket med emaille......................................
3
2
Guldmærket med emaille...................................
Desuden har 6 drenge og 3 piger taget frisvømmerprøven, og
32 drenge og 10 piger har taget livredderprøven.
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af
1955:

skolens

dagbog

Standpunktsprøver i 5b (Danmarks pædagogiske forskningsinstitut).
Borgerforeningen inviterer R, IV mellem og 3f i teatret
(Mus og Mænd).
20/3: Udstilling af elevarbejder. Stort besøg.
21/3 og 22/3: Forældredage i grundskolen og den eksamensfri mellemskole.
30/3: Afslutning i grundskolen (H. C. Andersens eventyr
ved J. Lage Jacobsen).
31/3: Afslutning i mellemskolen (uddeling af eksamensbeviser og præmier
— taler af pastor E. Christiansen, tidl. Tullebølle, og stadsskole
inspektøren).
1/4: Det ny skoleår begynder. (785 elever)
4/5: Mindehøjtidelighed ved mindetavlen på skolen (taler af provst A.
Thelle og stadsskoleinspektøren). — Sammenkomst for de større ele
ver med taler af provst Thelle, skolekommissionens formand og
stadsskoleinspektøren.
16/6: Besøg i skolegården af Mjölby drengeorkester (koncert) — derefter
fodboldkampe.
23/6: Besøg af skolen i Rødbyhavn (fodbold- og langboldkampe).
25/6: Sommerferie. Afslutning i skolegården.
27/6: IV mellem rejser til Bornholm.
15/8: Kransen hejst over tilbygningen ved skolen.
24/8: Udflugt til Christiansminde for de mindre elever.
26/8: Udflugt til Stengade skov for de større elever. Asfaltbal i skolegården.
27/8: Dr. Kraft, Holland, taler på engelsk til R og IV.
8/9: Tuberkuloseundersøgelse.
10/9: Idrætsdag. Samling i skolegården. March til stadion. Tale af borg
mesteren. Konkurrencer. Opvisning af drenge fra Mulernes legat
skole, Odense. Bal i skolegården. Deltagere fra hele øen.
13/10: Foredrag af kontorchef Munthe Morgenstjerne, Dansk skibsadoption,
for de større elever.
14/10: 1. skolefilm: En dag med Disney.
26/10 og 27/10: Psykoteknisk prøve.
27/10: Teatertur for R og IV til Svendborg. (Vores egen ø)
29/10: Forældredag for la, Ib, 1c, lea og leb.
11/11: 2. skolefilm: Ædelt blod.
12/11: Forældredag for 5a og 5c.
17/11, 24/11 og 1/12: Færdselsundervisning for 5a, 5b og 5c ved politiassistent
R. A. Rasmussen.
19/11: Forældredag for 5b.
5/12: 3. skolefilm: Roberto.
5/3:
19/3:
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5/12 og 6/12: Skolefest (komedie og bal).
18/12: Elever medvirker ved optog gennem byen (H .C. Andersens eventyr).
21/12: Rudkøbing skolebørns julegave til sydslesvigske børn: 222,00 kr.
„— — Et lykkeligt job at formidle. For det var jo ikke
min fortjeneste, der var tale om, men Rudkøbing kommu
nale skoles 222,00 kr., der var glædens årsag. Hjertelig tak
på mange danske forældres vegne.“
Deres forbundne
Bernhard Flansen.
22/12: Juleafslutning i kirken. — Uddeling af legatet „Grethes Minde“.

1956:
11/1: Rektor W. Hallin, Mölnlycke, læser og fortæller på svensk
for IV mellem.
18/1: 4. skolefilm: Martin Luther.
19/1 : „Sort ekstase“ vises for de større elever.
31/1: Borgerforeningen inviterer i teatret. (Frøken Nitouche)
7/2: Forældreforeningen: Skolestruktur (skoleinspektøren). — Samlet eller
delt skoletid? (overlærer A. Bruun og læge Vagn Holten).
Oplæsning af Frank Jæger.
17/2 og 18/2: Optagelsesprøve.

Bornholmsturen 1955
For femte gang drog 2 IV mellemskoleklasser i den første uge af sommer
ferien af sted på deres første „udenlandsrejse“, og det skal siges straks:
Ingen blev skuffet. Turen blev som sædvanlig ledet af viceinspektøren, og
desuden deltog skoleinspektøren med frue og fru Malte Nielsen.
Vi var — som sædvanlig — i det store og hele begunstiget af godt vejr,
kun blev vi lidt våde på Hammershus og måtte stryge turen rundt om
Hammerknuden, men ellers så vi så meget, som man nu kan nå på en uge,
hvis ikke det skal blive for forceret.
Vort faste tilholdssted var Rønne Vandrerhjem, hvorfra vi med rutebiler,
tog, turistvogn og apostlenes heste drog ud på tur til geografiske og histo
riske seværdigheder. Morgen- og middagsmaden fik vi på vandrerhjemmet,
og pigerne sørgede hver dag for frokosten i det grønne. Det skal siges, at
det ikke var små portioner, der gik med efter en hel formiddags travetur
i skove og bakker.
Børnenes opførsel var som sædvanlig upåklagelig, og det samme kan siges
om den service, der blev ydet os af de bornholmske jernbaner m.h.t. be
nyttelsen af rutebilerne.
Kort sagt var turen en virkelig oplevelse for alle, der deltog i den.
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»ABELONE VEND1LA«
Skolens adoptivskib har i de forløbne to år sejlet i fast fart mellem havne
byen Walton på Nova Scotia, hvor den laster barytmalm til oliefelterne
i Sydamerika, og disse områder, hvorfra den returnerer med jernmalm fra
Venezuela eller fosfat fra St. Domingo, evt. stykgods, til USA’s østkystbyer. Til foråret går hun over i anden fart, men endnu ved vi ikke, hvilke
vande hun fremtidig skal pløje.
Brevvekslingen er fra skolens side ført af elever fra Hieb og IVeb, som
dels har sendt skildringer af Langelands herligheder og turene til Bornholm
og København, dels avisudklip med stof, der må formodes at have interesse
for folkene om bord, navnlig vedrørende skibsfart o.l. Desuden har pigerne
syet julegaver til alle om bord, dækkeservietter med rederiets mærke og
skibets navn. Endnu har vi dog ikke hørt, om disse er kommet skibet i
hænde, da det har været omdirigeret et par gange p.g.a. tidlig vinter i
Nordamerika. Til jul fik desuden hver mand om bord et julekort, og hov
mester fik en julekalender med tegninger af Carsten i Hieb.
Fra skibet har vi modtaget flere morsomme og gode breve. Navnlig er
hovmester Robert Ludvigsen efterhånden blevet vor gode ven. Han har
skrevet lange og fornøjelige breve om skibet og dets indretning, om dren
genes arbejde om bord og (specielt til pigerne) om provianteringsforhold og
husholdning om bord. Til drengene skriver han bl.a.:
„En kammerdrengs arbejde består, som navnet siger, i at holde alle officers
kamre rene og i orden, bl. a. også at rede køjer, pudse og tømme askebægre
og i det hele taget at gøre alt det arbejde, som jeres mor gør derhjemme, så
derfor vil det altid være godt for jer at gå i lære hos hende. Det er ikke de
dårligste drenge, der kan sige: Sådan har mor lært mig det, men det er ikke
ret ofte, jeg hører det".
I julebrevet fra hovmester fik vi en skildring af en meget dramatisk jule
rejse, og også efter jul har vi haft et godt brev fra ham.
En anonym brevskriver, som vi mistænker for at være telegrafist om bord,
skriver om Langeland set fra bæltet med kirker, høje og herregårde og om
en interessant udflugt, han engang har foretaget til det gamle danske om
råde Halland og Bohus Len, og en af styrmændene, som underskriver sig
„Nautiker“, fortæller om tidevandsforholdene i Fundy Bay, hvor de laster,
og hvor flodbølgen kan stige til 17 m. Han medsender et søkort over Lange

lands omgivelser, hvor han med farver viser, hvor stort et område, der her
ville ligge tort, hvis vandet sank 17 m.
Desuden har vi fra kaptajn Goth modtaget et par provcr på skibets last:
Baryt fra Nova Scotia og rørsukker fra Vestindien.
Det vil føre for vidt at nævne alt, hvad „Abelone“s mænd har fortalt os,
men det skal fremhæves, at forbindelsen har været til stor glæde for de ele
ver, der har del i den. Vi håber, at en af vore venner om bord vil kunne
afse tid til at besøge os og fortælle os lidt om skibets farter, når det nu
til foråret — måske — kommer til Danmark for at blive efterset, inden det
går ud på nye rejser. Brevene derudefra bringer et pust fra den store ver
den, som vi er meget glade for, og de egne, som vort „adoptivbarn“ besejler,
er ikke længere bare noget, der står noget om i C. C. Christensens geografi
for mellemskolen, men steder, hvor vi har venner. Vi håber, at forbindelsen
vil vinde og vare.
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Forskellige meddelelser til hjemmene
Børnenes bøger.
Samtlige elever får udleveret gratis bøger på skolen. Det er meget store
belob, 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: 2., 3., 4. grundskoleklasse og If, 2f og
3f. I 1. grundskoleklasse sendes karakterbogen med hjem ved skoleårets
slutning.
I 5. klasse og i eksamensmellemskolen hjemsendes karakterbøgerne til som
merferien, oktoberferien, juleferien og ved skoleårets slutning.

Terminsprøver.
I 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.
Sygdom.

I 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.
I 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.
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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 skole
tiden.

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.
Skolebadning er også obligatorisk for alle børn. Fritagelse gennem læn
gere tid kræver lægeattest.

Ulovlige forsømmelser.
I følge lov om folkeskolen af 18. maj 1937 kan skolekommissionen idømme
bøder for ulovlige forsømmelser. Hvert enkelt tilfælde vil blive nøje under
søgt.
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
skolepligtige 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 born, 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.
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ORDENSREGLER
(vedtaget af skolekommissionen den 14. marts 1955)

1. Eleverne skal på vejen til og fra skolen færdes roligt. Færd
selsloven skal overholdes. (Elevernes cykler skal være i
orden). Overtrædes færdselsloven, kan cykletilladelsen ind
drages.
2. Eleverne skal møde i god tid, dog tidligst 10 minutter før
undervisningens begyndelse.
3. Der må kun leges i skolegården i frikvartererne.
4. Eleverne må ikke forlade skolegården i frikvartererne uden
tilladelse. løvrigt skal gårdinspektørens anvisninger følges.
5. Eleverne skal gå stilfærdigt på trapper og gange.
6. Penge og andre værdigenstande må ikke efterlades i over
tøjet, i tasker på gangene eller i ubenyttede lokaler.
7. Skolens bøger skal være forsynet med ordentlige omslag og
mærket med navn. Der må ikke tegnes eller skrives på bin
det eller i bøgerne.
8. Elevernes beklædningsgenstande bør være forsynet med
navn eller mærke.
9. Beskadiges bygning, inventar eller bøger med forsæt eller
ved grov uagtsomhed, skal eleven yde erstatning.
10. Udenbys cyklende elever må efter indhentet tilladelse op
holde sig i deres klasseværelse før undervisningens begyn
delse.
11. Efter skriftlig begrundet anmodning kan en elev i særlige
tilfælde få fri indtil een dag hos sin klasselærer, fra 1 til
3 dage hos stadsskoleinspektøren og mere end 3 dage hos
skolekommissionen.
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Realeksamen 1956

Dato

Kl.

25/2 9,15

Lokale

Skriftlig eksamen : Mandag den 20. februar: Dansk stil kl. 9—13.
Tirsdag « 21.
« : Engelsk stil kl. 9—12.
Onsdag « 22.
« : Regning kl. 9—13.
« : Matematik kl. 9—13
Torsdag « 23.

Fag

Eksaminator

2 Regn, og mat Hr. Bernt Petersen

28/2 9,15

13 Geografi

Overl. Rueløkke

2/3 8.00

2 Fransk

Viceinspektør
H. Malte Nielsen
Overl. Hegelund

5/3 8,00

8/3 8,00
12/3 8.00
15/3 8,00

19 Fysik
2 Historie

Hr. Bernt Petersen

2 Dansk

Hr. Sv. Sørensen

18 Naturhist.

Hr. Sv. Klæsøe

19/3 9.30

2 Tysk

Hr. E. Ebsen

23/3 9.15

2 Engelsk

Overl. Bruun

Skr. dansk

Skr. regn, og
matematik
Skr. engelsk

Censor

Skoleinspektør A. Frandsen,
Marstal.
Overlærer A. Andreassen,
Svendborg.
Skolebestyrerinde
fru E. Brier, Asnæs.
Realskolelærer A. Johansen,
Humble.
Skoleinspektør Victor
Pedersen, Vanløse.
Overl. Kirkedal Mortensen,
Stege.
Stadsskoleinspektør
Arne Jørgensen.
Stadsskoleinspektør
K. Jensen, Faaborg.
Overlærer Frk. Mogensen,
Marstal.
Lektor E. Gjerløff, Hillerød
og inspektør Im. Jeppesen,
Charlottenlund.
Lektor M. Pihl, Gentofte og
inspektør Th. Christensen.
Inspektør B. M. Østerbye og
lektor H. Nedergaard.
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Mellemskoleeksamen 1956
A.

Kl.

9.15

1/3 9,15

Lokale!

Skriftlig: Mandag den 20. febr. kl. 14 — 16,30:
Tirsdag « 21. « « 14—17,30:
Onsdag « 22. « « 14—17:
Torsdag « 23. « « 14—17 :

Fag

2 Dansk
18 Naturhist

5/3 8,00

2 Tysk

9/3 9,15

19 Fysik

Eksaminator

Hr. Sv. Sørensen
Hr. Sv, Klæsøe

Hr. Ebsen
Overl. Hegelund

13/3 8,00

2 Engelsk

Overl. Bruun

16/3 9,15

2 Historie

Overl. Rueløkke

Skr. dansk
Skr. regning
og matemat.
Skrivning

Tegning
Håndgerning

Sløjd
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Dansk genfortælling.
Dansk stil.
Regning.
Matematik.

Censor
Eks. faglærer Due Møller,
Svendborg.
Skolebestyrer Lindequist
Nielsen, Svendborg.
Overlærer fru Agnes Nielsen.
Holbæk.
Realskolelærer B. Gamdrup,
Svendborg.
Lærerinde fru Kock,
Humble.
Lærer J. Weber,
Marstal
Overlærer P. M. Jensen,
Aalborg.
Stadsskoleinspektør
Nordentoft Jensen, Viborg.
Overlærer Hegelund,
Rudkøbing.
Lærer K. Søndergaard,
Rudkøbing.
Overl. frk. M. Thomassen.
Odense.
Lærer H. E. Sørensen,
Rudkøbing.

Mellemskoleeksamen 1956
B.

Lokale

Skriftlig: Mandag den 20. febr. kl 14—16,30: Dansk genfortælling.
Tirsdag « 21. « « 14—17.30: Dansk stil.
Onsdag « 22. « « 14—17 : Regning.
Torsdag « 23. « « 14—17 : Matematik

Dato

Kl.

28/2

8,00 18 Naturhist.

2/3

9,15 19

5/3

9,15 13

9/3

9.15

2

13/3

9,15

3

17/3

8,00

2

Fag

Eksaminator

Censor

Hr. Sv. Klæsøe

Overlærer Aa. Clausen,
Søborg.
Overl. Hegelund
Fysik
Viceinspektør Daubjerg,
Fåborg.
Viceinspektør
Geografi
Skoleinspektør Tham bo.
H. Malte Nielsen
Ærøskøbing.
Engelsk
Overl. Bruun
Overlærer Posselt,
Svendborg.
Dansk
Viceinspektør
Skoleinspektør B. Nimb,
H. Malte Nielsen
Svendborg.
Regning og Hr. Bernt Petersen. Kml. J. I. Jørgensen,
matematik
Assens.
Skr. dansk
Overlærer P. M. Jensen,
Ålborg.
Skr. regning
Stadsskoleinspektør
og matemat.
Nordentoft Jensen, Viborg.
Skrivning
Overlærer Hegelund,
Rudkøbing.
Tegning
Kml. Søndergaard,
Rudkøbing.
Håndgerning
Overlærer frk. M. Thomassen
Odense.
Sløjd
Kml. H. E. Sørensen,
Rudkøbing.
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Den mundtlige årsprøve

Tid ; Klasse

Lokale

Onsdag den 21. marts

lllea
Hieb
llea
Heb

3
4
18
7

Kl. 8

Fag

Censor

Eksaminator

Historie
Dansk
Naturhist.
Engelsk

Hr. Rueløkke
Viceinspektøren
Hr. Klæsøe
« Bruun

Fru
Hr.
«
Fru

J. Jensen
K. Søndergaard
B. Rasmussen
M. Christensen

Fru
Hr.
«
«
Fru
Hr.

Sondergaard
Bernt Petersen
Appel
M. Jensen
M. Christensen
Svane Nielsen

Torsdag den 22. marts
Kl. 8

lllea
Illeb
llea
Heb
lea
leb

3
4
5
19
22
18

Dansk
Regning
Tysk
Fysik
Engelsk
Naturhist.

Hr. Sv. Sørensen
Skoleinspektøren
Hr. Ebsen
« Hegelund
« Bruun
« Klæsøe

Fredag den 23. marts
Kl. 8

lllea
3 Regning
Illeb 18 Naturhist.
llea
5 Regning
Heb
7 Dansk
lea 22 Regning
I eb 23 Dansk

Hr.
«
«
Fru
Hr.
Fru

K. Søndergård Hr. Ebsen
« B. Rasmussen
Klæsøe
Bernt Pedersen « Meyer
J. Jensen
Viceinspektøren .
Rueløkke
« Appel
« Sv. Sørensen
Søndergård

Lørdag den 24. marts.
Kl. 8

lllea 13 Geografi
Illeb 4 Tysk
llea 5 Dansk
Heb 2 Regning
lea 19 Fysik
leb 3 Engelsk

Viceinspektøren.
Hr. Rueløkke
« Ebsen
Hr. Sv. Sørensen
« K. Søndergård Fru J. Jensen
« Bernt Petersen Hr. Meyer.
« Hegelund
« Svane Nielsen
« Bruun
« M. Jensen.

Bøger afleveres til klasselæreren den 24. marts
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Ved skoleårets slutning
FORÆLDREDAGE:

Mandag d. 19. marts og tirsdag d. 20. marts indbydes foræl
drene til at overvære undervisningen i grundskolen og den
eksamensfri mellemskole.
Der undervises om mandagen kl. 8—10 og om tirsdagen kl,
13—15.

UDSTILLINGER:
Forældrene og andre interesserede indbydes til at bese børnenes
arbejder i håndgerning, tegning og sløjd søndag d. 25.-3. kl.
15—17,30 på Kastanievejens skole.

AFSLUTNING:

Grundskolens afslutning finder sted efter nærmere bekendt
gørelse. Mellemskolens afslutning finder sted mandag den 26.
marts 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.
TIRSDAG DEN 27. MARTS: Omflytning
Kl. 8 møder alle klasser med undtagelse af følgende, der møder
kl. 9: Ilf, 4 a, 1 b, og 1 c.

DET NYE SKOLEÅR BEGYNDER TORSDAG D. 5. APRIL
Kl.
kl.
Kl.
Kl.

8 møder alle klasser med undtagelse af følgende, der møder
9: 2c.
9 møder de nye 1. klasser på Kastanievejens skole.
10 møder de nye 1. klasser i eksamensmellemskolen.
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