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Rudkøbing kommunale skolevæsen

ÅRSBERETNING
1956-57
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Rudkøbing kommunale skolevæsens

BERETNING
samt skema over årsprøven 1957

ved stadsskoleinspektør Arne Jørgensen



Langelands Centraltrykkeri ■ R. Chr- Rasmussen . Rudkøbing



Kommunelærer Erik J. Meyer

Den 3. februar 1957 døde kommunelærer Erik Meyer ganske 
pludseligt. Ved Erik Meyers båre udtalte stadsskoleinspektøren 
følgende mindeord:

Rudkøbing Kommuneskole bringer lærer Erik Meyer det sid
ste farvel. — Gennem 23 år har Erik Meyer udført en stor og rig 
lærergerning ved Rudkøbing Skole — en lærergerning, der altid 
var præget af den yderste omhu og interesse. I stilfærdighed og 
beskedenhed udførtes en gerning båret frem af godhed for og 
kærlighed til hvert enkelt barn.

Rudkøbing skolebørn siger tak.
Og vi — hans medarbejdere på skolen — siger tak til en 

ualmindelig god og afholdt kollega, hvis virke mellem os altid 
var præget af venlig samarbejdsvilje, hjælpsomhed og loyalitet.

Rudkøbing Skole har mistet meget ved Erik Meyers død.
Vi vil bevare hans minde i dyb taknemlighed og ærbødighed.
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Træk af Rudkøbing skolevæsens historie
4.

CH RI STE N DO M S S KOLEN 1740—1800
Den ny skoleform, christendomsskolen, som i 1740 afløste 

den 200-årige latinskole, var tænkt som en videre udformning 
af de gamle, danske skoler, og man håbede, at den kunne blive 
byen „anderledes nyttig“ end latinskolen, som jo først og frem
mest var anlagt som en forberedelsesskole til det teologiske 
studium.

I christendomsskolen skulle undervisningsfagene være kri
stendom, læsning, skrivning og regning, altså de rent elementære 
fag, men ser vi bort fra latinen, kom christendomsskolen i en 
lille by som Rudkøbing ikke til at adskille sig stort fra latin
skolen, som i praksis, i hvert tilfælde i dens underste klasser, 
nærmest var en dansk skole.

Heller ikke i det ydre skete der store forandringer. Skolehuset 
på hjørnet af Smedegade og Kirkepladsen, som hidtil havde 
afgivet plads til både skolestuen og bolig for rektor, overgik nu 
til christendomsskolen, hvis skolemester, som samtidig fik over
draget degneembedet, flyttede ind i rektors stuer. Også i frem
tiden skulle skolemesterembedet være forenet med degneembe
det, og undervisningen vedblev at foregå i ét rum, ligesom i latin
skolens tid.

Den nye skolemester fik, foruden fribolig og 26 rdl. i fast løn, 
desuden de kostpenge m. m., som rektor tidligere havde haft, 
men han måtte give afkald på de legater, som var givet specielt 
til denne, og samtidig blev de legater, som havde været tillagt 
latinskolens disciple, overført til Odense Latinskole.

Derimod måtte de af christendomsskolens elever, som sang 
for i kirken og ved begravelser, stadig oppebære den betaling, 
som latinskolens disciple tidligere havde haft, og christendoms
skolens elever arvede desuden disses ret til på søn- og hellig
dage at indsamle almisser i en bøsse.

Det kan tilsyneladende se ud, som om christendomsskolen var 
tænkt som en slags kommunal enhedsskole; men har dette været 
tilfældet, kom virkeligheden til at se helt anderledes ud. Ja, man 
kan oven i købet sige, at byens skolevæsen under christendoms- 
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skolen blev endnu ringere, end det havde været i latinskolens tid.
Hvorledes forholdene var i christendomsskolens første år, 

vides ikke. Skolemesteren, som hed Niels Louman, havde været 
rektor for latinskolen i dennes sidste 2 år, og selv om han nu 
også fik degneembedet at bestride, er det muligt, at han har haft 
en anden opfattelse af sine pligter som skolemester end de senere 
degne — eller klokkere, som de hyppigst blev kaldt.

De følgende degne hævdede nemlig, at de kun havde pligt til 
at holde skole for de børn, som nærmede sig konfirmations
alderen, og da de ikke interesserede sig for skrivning og reg
ning, blev det overladt til forældrene selv at skaffe deres børn 
undervisning i disse fag.

Autoriteterne gav ganske vist ikke degnene ret i denne deres 
opfattelse, men de fandt sig stiltiende i den, og man oplevede 
endda, at der igennem 3 år slet ikke fandt undervisning sted, 
fordi den daværende degn, Thor Faber, som døde i 1785, og 
som tidligere havde været hører ved Nyborg Latinskole i 31 år, 
nu var gammel og træt af skolearbejdet.

Christendomsskolen blev altså en fiasko, men til at bøde herpå 
havde man den gamle skrive- og regneskole, hvis skolemester, 
før han kunne få ret til denne stilling, måtte lade sig eksaminere 
af præsten og beskikke af byfogden. Det blev dog kun til et 
kummerligt embede, idet han ikke fik nogen fast løn af byen, 
men måtte lade sig nøje med de 2, 3 eller 4 skilling, som han 
ugentlig kunne få af hver elev for at undervise henholdsvis i læs
ning, skrivning og regning.

Desuden voksede der forskellige mere eller mindre tilfældige 
„pugeskoler“ op. De tolereredes, men var ikke særlig velsete af 
myndighederne, fordi man ikke kunne have nogen kontrol med 
deres skolemestres kundskaber og duelighed. Det var med sær
ligt henblik på dem, at byfogden i 1784 skrev disse alment gyl
dige ord: „Thi fejle vi ikke, er et godt hjerte, opfyldt af dyd, 
uundværlig hos de, der skal irtdpode samme hos de unge".

Nu skal det være usagt, om det var, fordi de forskellige skole
mestre manglede disse egenskaber, at Rudkøbings skolevæsen i 
den sidste halvdel af 1700-årene befandt sig i en bølgedal. Vi 
nøjes med at konstatere, at det først var med instruksen af 
29. maj 1800, at byens skolevæsen fik en virkelig forbedring. 
Men herom senere. Chr. Kiilsgaard.
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Skolevæsenets styrelse og tilsyn:

SKOLEKOMMISSIONEN:
forretningsfører P. Hahn Andersen, fmd. 
revisor A. Christensen 
bryggeriarbejder Th. Gregersen 
fru Mary Kruuse
sagfører, cand. jur. A. Trolle-Christensen

SKOLEUDVALGET:
forretningsfører P. Hahn Andersen, fmd. 
borgmester Sv. Nilsson 
telefonmester W. Christensen 
fru Mary Kruuse
sagfører, cand. jur. A. Trolle-Christensen

SKOLEBESPISNINGSUDVALGET: 
skoleudvalget, der tiltrædes af 
skolelægen 
tandlæge C. Kiilsgaard 
stadsskoleinspektøren

LEGATUDVALGET:
provst A. Thelle, fmd. 
borgmester Sv. Nilsson 
stadsskoleinspektøren

Stadsskoleinspektør Arne Jørgensen, 
tlf. 51 11 16 (privat 51 12 72) '

Viceinspektør H. Malte Nielsen, tlf. 51 17 73

Lærerrådets formand:
overlærer, cand. mag. A. Bruun, tlf. 51 13 46

Forældreforeningens formand:
læge Vagn Holten, tlf. 51 18 05
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I slutningen af skoleåret udtrådte bogtrykker Chr. Pedersen 
af skolekommission og skoleudvalg på grund af bortrejse.

Skolen bringer en varm tak for interesseret og velvilligt 
arbejde til gavn for elever og skole.

Byrådsmedlem fru Mary Kruuse er indtrådt i skolekommis
sionen og skoleudvalget.

Skolens bygninger

Skolens klassetal vil for skoleåret 1957—58 ligge uændret på 
29. Flere af disse klasser ligger på et elevtal, der må betegnes 
som værende alt for højt. Den stadig meget alvorlige lærerman
gel og lokalemangelen har udelukket en løsning af dette spørgs
mål.

I årsberetningen for 1955—56 meddeltes, at skolens arkitekt 
havde lovet tilbygningen taget i brug 1. september 1956. Dette 
løfte blev ikke opfyldt. Nu forventer man tilbygningen færdig 
1. april 1957.

Når bygningen kan tages i brug, vil skolens lokaleproblem 
være bedret ganske betydeligt, idet man med det nuværende 
klassetal vil kunne nedlægge de fire hidtil benyttede klasse
værelser på Kirkepladsens Skole. Hele undervisningen — med 
undtagelse af en del af gymnastikundervisningen — vil derefter 
være samlet på Kastanievejens Skole.

Gymnastiksalen ved kirkepladsen er meget uhensigtsmæssig 
— uden omklædningsrum, baderum og redskabsrum. Man må 
derfor meget håbe, at 2. byggeafsnit (de to gymnastiksale i for
bindelse med det tidligere ostelager) kan sættes i gang så hurtigt 
som muligt.

Benyttelse af skolens lokaler udenfor den alminde
lige undervisningstid

Følgende institutioner har benyttet skolens lokaler: Rud
købing Handelsskole, A. O. F.’s aftenskole og aftenhøjskole, 
Rudkøbing Korforening, det nystiftede orkester, Langelands 
Fotoklub, Langelands Lærerkreds og de forskellige sportsklub
ber (den gamle gymnastiksal).
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Fordeling i klasserne den 31. december 1956

Grundskolen

5a 5 b 5c 4a 4b 4c 3a 3 b 3c 2a 2b 2c la Ib 1c

Drenge................. 18 19 19 9 14 13, 19 19 14 12 14 13 14 13 12
Piger..................... 11 11 10 20 16 17 16 15 18 13 13 16 12 11 14

Ialt 29 30 29 29 30 30 35 34 32 25 27 29 26 24 26

Den eksamensfri mellemskole

Ilfa Il f b 1 If a If b

Drenge............................... .................................... , 13 11 16 14
Piger ................................. .......................................i1 6 8 9 7

Ialt 19 19 25 21

Eksamensmellemskolen

R IVea IVeb Illea Hieb Ilea Heb lea leb lec

Drenge............ 7 10 14 10 5 16 17 14 14 9
Piger .............. 12 12 12 16 19 15 16 * 10 18

Ialt 19 22 26 26 24 31 33 22 24 27

Elevernes forsømmelser i 1956
Forsømmelserne udgjorde i procent af det samlede antal skoledage:

Sygdom lovl. grund ulovl. grund Ialt

Grundskolen............ 3,55(4,61) 0,52(0,52) 0,03 (0,02) 4,10(5,16)
Eksamensfri misk. . 2,02(2,97) 0,33(0.41) 0,03 (0,00) 2,38 (3,38)
Eksamensmellemsk. 2,19(2,82) 0,36(0,36) 0,00 (0,00) 2,55 (3,20)
Hele skolen.............. ,2,95(3,92) 0,45(0,46) 0,02(0,01) 3,42(4,39)

Tallene for 1955 er anført i parentes.
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Skolepenge
Ved lov nr. 194 af 11. juni 1954 bestemmes det, at undervis

ningen i de af staten og kommunerne drevne højere almenskoler 
er vederlagsfri.

I overensstemmelse hermed opkræves ikke mere skolepenge 
hos forældrene 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 eksamens
afdelingerne.

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 
forrentning og afskrivning af fast ejendom. Tilskud fra den 
fælleskommunale udligningsfond vil være at holde uden for 
opgørelsen.

Udenbys elever i skoleåret 1956-57
1. Eksamensskolen

Kommune
Antal elever:

lea leb lec Ilea Heb Illea IHeb IVea IVeb R Ialt

Snøde.......................... 1 1 2 1 3 1 I 10
Bøstrup..................... 1 2 4 1 2 3 2 15
Tranekær-Tullebølle 6 1 1 3 5 4 4 2 26
Simmerbølle............ 1 3 2 4 10
Strynø........................ 3 1 1 5
Longelse................... 4 2 2 2 2 2 14
Skrøbelev................... 1 1 1 6 1 7 17
Lindelse.....................
Magleby ................... 1 2 3

15 7 3 8 11 12 13 7 16 8 100
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2. eksamensfri skole og grundskole: 16. 

Udenbys elever ialt: 116 (sidste år: 114).

I henhold til lov nr. 194 af 11. juni 1954 skal Snøde-Stoense- 
Hou kommune siden oprettelsen af præliminærkursus ved Snøde 
centralskole ikke betale skolepenge til Rudkøbing kommune for 
de elever, der nu optages i Rudkøbing kommunale mellem- og 
realskole.

Såfremt der altså optages elever fra Snøde-Stoense-Hou kom
mune i eksamensskolen i Rudkøbing, må disse elevers forældre 
selv betale skolepengene.

Indskrivningen til 1. klasserne
År Drenge Piger Ialt

1945 28 31 59
1946 29 25 54
1947 33 31 64
1948 36 29 65
1949 30 29 59
1950 46 33 79
1951 53 32 85
1952 47 38 85
1953 38 55 93
1954 52 51 103
1955 38 43 81
1956 38 37 75
1957

Efter indstilling fra skolekommissionen ophævede byrådet 
under hensyn til, at den ny skolebygning forventes taget i brug 
den 1. april 1957, den hidtil gældende aldersbegrænsning, hvor
efter børn, der ikke var fyldt 7 år inden 1. juli, ikke kunne op
tages i 1. klasse pr. 1. april. Samtidig fik forældrene til de „unge 
børn“ tilbud om at lade børnene underkaste en skolemodenheds
prøve, inden spørgsmålet om indskrivning i skolens 1. klasse 
blev endeligt afgjort.

14 børn er derefter blevet gruppeprøvet ved hjælp af Uppsala- 
prøven.
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Udvalget vedrørende de store årgange

I 1956 nedsatte byrådet et udvalg vedrørende „de store år
gange'^ problemer med hensyn til lærepladser m. m.

Udvalget har foretaget forskellige undersøgelser, ligesom der 
er sket henvendelse til lærepladserne.

At der foreligger store problemer, viser tallene tydeligt.

Skolens elevtal:
1943: 503 elever
1950: 603 „
1953: 688 „
1954: 742 „
1955: 758 „
1956: 788 „

Beregnet udskrivning af elever i årene
1957 80 elever
1958 86 »
1959 100 »
1960 102
1961 103 »
1962 87 »
1963 85

Ovenstående tal omfatter foruden byens egne børn også de 
børn fra landkommunerne, der søger mellemskolen.

Ændringer i skolestruktur og i byens indbyggerantal samt i 
tilgangen af elever fra landkommunerne vil kunne bringe for
skydninger; men at der vil være et stærkt stigende behov for 
lærepladser er givet.

Det må håbes, at udvalget kan få held til at være behjælpelig 
med at lette overgangen for de unge fra skole til erhvervsliv.
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Erhvervsvejledning
Fra 1. okt. 1955 blev der over hele landet indført offentlig 

erhvervsvejledning, hvis administrative virksomhed er henlagt 
under de offentlige arbejdsanvisningskontorer, for Rudkøbings 
vedkommende således under Amts-arbejdsanvisningskontoret i 
Svendborg, hvor den offentlige erhvervsvejledning varetages af 
overlærer K. A. Frederiksen og socialrådgiver Karsten Rubin.

Erhvervsvejledningen skal efter loven virke på 2 fronter, dels 
ved erhvervsorientering i skolernes afgangsklasser, dels ved indi
viduel erhvervsvejledning. Hvad den erhvervsorienterende virk
somhed angår, står det skolerne frit, om de vil modtage denne 
hjælp eller ej, men Rudkøbing Borger-, Mellem- og Realskole 
har ved skrivelse af 14/10 1955 anmodet om at komme med under 
ordningen.

Til brug for den grundlæggende orientering, der gives af sko
lernes lærerkræfter, har arbejdsdirektoratet, i forbindelse med 
undervisningsministeriet, udgivet en serie erhvervsvejledende 
litteratur, nemlig 3 hefter med titlen „Mit fremtidige arbejde“, 
et til brug for eleverne i mellemskolen, et til brug for eleverne i 
gymnasiet samt et orienteringshefte til brug for læreren.

Efter at de pågældende lærere har gennemgået hefterne med 
afgangsklasserne, har erhvervsvejlederen aflagt besøg i klasserne 
og holdt et orienterende foredrag for eleverne, ligesom erhvervs
vejlederne har besvaret de spørgsmål, eleverne har stillet.

Til vejledning for erhvervsvejledningen har afgangseleverne 
udfyldt spørgeskemaer, hvor de har gjort rede for deres ønsker 
og tanker vedrørende deres erhvervsmæssige fremtid, og på 
hvilke de har haft lejlighed til at stille de spørgsmål, som de øn
sker besvaret af erhvervsvejlederen. Sådanne klassebesøg er i 
Rudkøbing foretaget den 20. sept. 1956.

Da erhvervsvejlederne har det som deres opgave at gøre det 
let for alle amtets unge at komme i forbindelse med erhvervs
vejledningen for individuelle erhvervssamtaler, har man, foruden 
den faste ugentlige træffetid på kontoret i Svendborg, træffetider 
på skolen umiddelbart efter skoletid, og da der har vist sig stor 
interesse for dette, har man i den senere tid lagt dette i fastere 
form, således at erhvervsvejledningen har fast kontordag i Rud
købing den 3. fredag i hver måned (de 2 sommerferiemåneder 
undtaget).

Flvad har erhvervsvejledningen nu at give de unge?
Der er mange mennesker, der anser erhvervsvejledningen som 

en slags patentmedicin for alle unge, der står vaklende overfor 
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et erhvervsvalg. Således må erhvervsvejledningen ikke forstås, 
ja, man kan næsten sige tværtimod, idet erhvervsvejlederne er 
meget betænkelige ved at anbefale de unge et enkelt fag. Er
hvervsvejledningen ser derimod sin opgave i at fortælle de unge, 
hvor mange muligheder der foreligger indenfor den enkeltes 
interesseområde, og at give de unge oplysninger om disse fag på 
en så udtømmende måde, som dette nu kan gøres på.

Der er også mange unge, der kommer med et bestemt erhvervs
ønske, men er stærkt i tvivl om, hvorvidt dette erhvervsønske kan 
gennemføres af evnemæssige, helbredsmæssige, økonomiske eller 
andre årsager. I disse tilfælde kan erhvervsvejledningen indhente 
oplysninger fra skolen og skolelægen, lade de unge underkaste 
en psykoteknisk prøve, eventuelt lade de unge undersøge af 
den til erhvervsvejledningen knyttede læge: Kr. Nielsen, Svend
borg, eller eventuelt sende de pågældende til speciallæge. Kon
toret har også i en del tilfælde, takket være stor velvilje fra en 
del arbejdsgiveres side, kunnet sende de unge i erhvervspraktik. 
Det vil sige, at de unge får lov til at gå i en virksomhed i det fag, 
der har deres interesse, nogle feriedage eller eventuelt eftermid
dage efter skoletid. De unge har her fået førstehånds kendskab 
til det pågældende fag, der mange gange har lettet dem i afgørel
sen med hensyn til erhvervsvalg.

I nogle tilfælde har det også været erhvervsvejledningen muligt 
at skaffe lærepladser (og andre pladser) til velkvalificerede unge, 
der ikke selv har kunnet skaffe sig sådanne, og det synes, som 
læremestrene mere og mere henvender sig til arbejdsanvisnings
kontoret, når de har brug for lærlinge.

Nogle tal fra sidste skoleår kan måske interessere. I skoleåret 
1956—57 er der givet erhvervsorientering i 5 klasser med ialt 88 
elever, og af disse har 29 senere henvendt sig til erhvervsvejled
ningen for at få individuel erhvervsvejledning. 17 af disse har 
været underkastet psykoteknisk prøve, og 2 har været til under
søgelse hos lægen.

Kontoret har efter anmodning til Rudkøbing Sygehus mødt 
forståelse, så man har kunnet give unge piger, der kunne tænke 
sig at blive sygeplejerske, en udførlig orientering om arbejdet 
som sygeplejerske og hvilke evner, der kræves for at blive 
sygeplejeelev.

Fra Rudkøbing Skole har deltaget 11 piger. Kontoret har i det 
forløbne år haft kontordage i Rudkøbing ialt 8 gange.

Karsten Rubin.
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Særundervisning
Der er givet særlig hjælp til de børn, der på grund af læse

svaghed eller af andre årsager har haft vanskeligheder med at 
følge den almindelige undervisning. Alle børnene er intelligens
prøvede og læseprøvede.

De læsesvage inddeles derefter i hold, hvis undervisning fore
stås af kommunelærer J. Svane Nielsen, der efter speciel uddan
nelse er autoriseret som ordblindepædagog.

De øvrige elever har været inddelt i to hold. Undervisningen 
har her været ledet af overlærer, frk. H. Heggelund og kom
munelærer H. E. Sørensen, der begge har særlig uddannelse i 
denne undervisningsform.

Deltagere i særundervisningen 1956/57:
Drenge Piger

Læsesvage.................................................. 14 4
Anden særundervisning........................ 9 5

lait 4,1 % af det samlede elevtal. (Sidste år: 5,3 %).

Taleundervisning
I skoleårets løb er det lykkedes at få startet særlig undervis

ning for enkelte elever, der har haft visse udtalevanskeligheder 
at kæmpe med. Disse elever er undersøgt af Statens Institut for 
talelidende i Aarhus, og undervisningen, der ledes af lægeaut. 
talepædagog G. Vænggaard, Svendborg, har man ved velvilje fra 
Statens Institut fået placeret i Rudkøbing. Undervisningen finder 
sted to gange om ugen og er gratis for eleverne.

Idrætsprøver
Drenge Piger

Broncemærket............................... 31 10
Sølvmærket...................................... 8 5
Guldmærket.................................... 
Sølv med emaille ........................ 1
Guld med emaille........................ 4

På grund af det for svømmeundervisningen ugunstige vejr er 
der ikke aflagt prøver i svømning.
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REALEKSAMEN 1956
1. Andersen, Jørgen Minor, s. af tandlæge A., Rudkøbing.
2. Andersen, Ole Tylvad, s. af godsforvalter A., Tranekær.
3. Bak, Bo, s. af sognepræst B., Skrøbelev.
4. Breaum, Else, d. af købmand B., Rudkøbing.
5. Christensen, Bernt Peter, s. af arbmd. C., Godthåb.
6. Ebsen, Kurt, s. af kml. E., Rudkøbing.
7. Eshøj, Birger, s. af købmand E., Snøde.
8. Hammerum, Inger Seiler, d. af fabrikant FL, Tullebøllc.
9. Hansen, Otto Bent, s. af brygger H., Rudkøbing.

10. Jansen, Inge Kirsten, d. af købmand Aug. J., Rudkøbing.
11. Jansen, Ulla, d. af købmand Edv. J., Rudkøbing.
12. Jensen, Christian, s. af fhv. gdr. J„ Rudkøbing.
13. Jensen, Ole Engelsbæk, s. af førstelærer J., Bøstrup.
14. Jespersen, Henrik, s. af læge J., Rudkøbing.
15. Jørgensen, Andreas, s. af pens, postbud J., Stryno.
16. Jørgensen, Irene Birgitte, d. af postbud J., Snøde.
17. Knudsen, Lisbeth Søe, d. af førstelærer K., Snøde.
18. Kruse, Ida Clausen, d. af cyklehandler K., Snøde.
19. Kåe, Bent Fuglsang, s. af smedemester K., Nordenbro.
20. Olsen, Ulla, d. af skovarbejder O., Bukkeskov, Tranekær.
21. Petersen, Bente, d. af malermester P., Simmerbølle.
22. Rasmussen, Gunhild Leth, d. af frugtavler R., Strandlyst, Rudkøbing.
23. Rasmussen, Preben Arne, s. af arbmd. R., Fæbæk.
24. Weidemann, Birthe, d. af fabrikant P. W., Peløkke.

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1956
A.

1. Andersen, Else Thøsing, d. af gdr. R. A., Stryno.
2. Christensen, Birte, d. af revisor A. C., Rudkøbing.
3. Erming, Birte Margrete, d. af læge E., Rudkøbing.
4. Fink, Tove Gunhild, d. af mejeribestyrer F., Tullebøllc.
5. Flansen, Andreas Ludvig, s. af restauratør H., Rudkøbing.
6. Hansen, Gurli, d. af arbmd. H., Rudkøbing.
7. Hansen, Henning Bremholm, s. af gdr. H., Helletofte.
8. Hansen, Poul Frede, s. af gdr. H., Bøstrup.
9. Hansen, Ulla Arndt, d. af motorvognsfører E. H., Rudkøbing.

10. Hartvig, Per, s. af revisor H., Rudkøbing.
11. Jensen, Birgit Lise, d. af overpostbud H. J„ Rudkøbing.
12. Jensen, Kirsten, d. af slagtermester P. J., Rudkøbing.
13. Jørgensen, Mogens Ib, s. af frisørmester J., Snøde.
14. Knudsen, Palle Langebæk, s. af toldassistent K., Spodsbjerg.
15. Larsen, Anne-Merete, d. af bogholderske, fru E. L., Rudkøbing.
16. Madsen, Elsebeth Lind, d. af arbmd. M., Skrøbelev.
17. Olsen, Niels Erik, s. af møller O., Longelsc.
18. Petri, Hanne, d. af læge K. P., Tranekær.
19. Sørensen, Inge, d. af cyklehandler S., Rudkøbing.

B.
1. Ahlefeldt-Laurvig, Henni Elisabeth, d. af syerske, fru A.-L., Rudkøbing.
2. Andersen, Birthe Marie, d. af skovløber A., Tranekær.
3. Foldo, Inger Kirsten, d. af bankbogholder F., Rudkøbing.
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4. Gotfredsen, Hanne, d. af fisker N. G., Lejbølle Mark.
5. Hansen, Birthe Bonde, d. af postbud H., Rudkøbing.
6. Hansen, Ulla, d. af portør H., Rudkøbing.
7. Hansen, Winni Ødis, d. af gdr. H., Bammeskov.
8. Jørgensen, Birthe, d. af isolatør J., Rudkøbing.
9. Klæsøe, Erling, s. af lærer K., Tullebølle.

10. Kruuse, Eva, d. af smedesvend K., Rudkøbing.
II. Nielsen, Bente, d. af fhv. købmand N., Rudkøbing.
12. Nielsen, Peter Oldenbjerg, s. af proprietær N., Tullebølle.
13. Nielsen, Tove, d. af autoreparatør N., Rudkøbing.
14. Nilsson, Jørgen, s. af overtrafikass. N., Rudkøbing.
15. Pedersen, Erling Killerup, s. af laboratoriearbejder P., Rudkøbing.
16. Pedersen, Ove Karsten, s. af købmand P., Rudkøbing.
17. Petersen, Finn, s. af installatør T. P., Rudkøbing.
18. Petersen, Jytte Krogh, d. af installatør W. P., Rudkøbing.

Oversigt over mellemskole- og realeksamen 1956

Antal 
elever

Gennemsnitskarakter
mg+ mg mg 4- g : g

Mellemskoleeksamen................. 37 4 11 14 6 2
Realeksamen.............................. 24 3 4 12 5
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Præmier uddeltes ved afslutningen til følgende elever:

Langelands sparekasse:
1. Kirsten Egmose Larsen, 3f.
2. Birger Eshøj, R.
3. Inge Jansen, R.
4. Erling Klæsøe, IVb.
Langelands bank:
1. Inge Pedersen, 2f.
2. Else Andersen, I Va. 
Andelsbanken:
1. Inger Foldø, IVb.
2. Niels Erik Olsen, IVa.
Rotary:
1. Ulla Duerlund, 3f.
2. Henrik Jespersen, R. 
Forældreforeningen: 
1. Jørgen Nilsson, IVb.
2. Bente Pedersen, R.
Rudkøbing kommune: 
1. Ole Rasmussen, 2f.
2. Irene Jørgensen, R.
3. Birthe Erming, IVa.

Endvidere uddelte Dansk Arbejde præmier for stilopgaver. 
Skolen bringer giverne sin varmeste tak.

Lærerpersonalet 31. december 1956

Stadsskoleinspektør Arne Jørgensen.

Viceskoleinspektør H. Malte Nielsen. 

Overlærer J. Rueløkke. 
„ A. Bruun.
„ A. Hegelund.

Lærer E. Meyer.
„ J. Svane Nielsen.
„ H. E. Sørensen.
„ E. Ebsen.
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Lærer Bernt J. Petersen.
„ Sv. Sørensen.
„ Sv. Klæsøe.
„ Joks. Appel.
„ A. Kr. Søndergaard.
„ M. S. Jensen.
„ Bent Rasmussen.

Overlærer frk. H. Heggelund.
„ fru J. Jensen.
„ fru R. Juul.

Lærerinde fru M. L. Ploug.
„ fru H. Sørensen.
„ fru M. Christensen.
„ fru M. Søndergaard.
„ fru I. Nielsen.
„ fru E. Rasmussen.
„ fru J. Pedersen.

Timelærerinde fru B. Lindequist Nielsen.
1 embede læses som overtimer af det fast ansatte personale.
1 timelærerembede er ledigt.

Overlærer, frk. K. M. Christiansen tog fra 1/9 1956 sin afsked 
fra Rudkøbing kommunale skolevæsen.

Efter ansættelse ved Rudkøbing private realskole fra 19/2 1912 
til 31/7 1913 ansattes frk. Christiansen ved Rudkøbing kommu
nale skolevæsen, hvor frk. Christiansen altså har haft sit virke 
i 44 år.

Frk. Christiansen ønskede ikke sin afskedsdag markeret, men 
der er her grund til at bringe frk. Christiansen skolevæsenets 
varmeste tak for et meget langt virke i skolens tjeneste, et virke, 
der kan stå som et mønster for et dygtigt lærerarbejde — præget 
af den yderste flid og præcision.

Skolen og forældrene har været trygge ved at sende børnene 
til frk. Christiansen.

Vi siger tak og ønsker mange gode år endnu.

Overlærer ]ohs. Rueløkke har fået bevilget afsked fra 1/4 1957. 
Hr. Rueløkke har været ansat ved Rudkøbing kommunale skole
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væsen siden 1/11 1920, så også for hr. Rueløkkes vedkommende 
er der tale om et meget langt og trofast virke i skolens tjeneste. 
Hr. Rueløkke har undervist i mellemskolen i historie og geografi 
og har udført et præcist og omhyggeligt arbejde, så skolen altid 
har været sikker på, at børnene var vel forberedte til eksamen. 
Skolen bringer en varm tak for dygtig udført lærergerning, for 
loyalt samarbejde og for det store og uegennyttige arbejde for 
børnebiblioteket. Også for arbejdet med planlæggelsen af det nye 
børnebibliotek bringer skolen sin bedste tak og ønsker mange 
gode arbejdsår endnu i handelsskole og folkebibliotek.

Børnebiblioteket
Fra 1. april i år bliver børnebiblioteket udskilt fra Rudkøbing 

bibliotek. Det kommer til at udgøre en selvstændig kommunal 
institution, hvis bestyrelse består åf tre af Rudkøbing byråd 
valgte medlemmer, stadsskoleinspektøren og et af fælleslærer
rådet valgt medlem blandt de fastansatte lærere. Den daglige 
ledelse af skolebiblioteket vil blive varetaget af kommunelærer 
M. S. Jensen.

Det er tilbygningen til skolen, som har muliggjort denne ord
ning. Der bliver i den nye skolefløj indrettet et rummeligt lo
kale, der skal benyttes såvel til udlån som til læsesal. Lærerne 
kan endvidere få mulighed for at forlægge enkelte undervis
ningstimer til bibliotekslokalet dels for at anvende udvidet læs
ning og dels for at orientere eleverne i brugen af håndbøger.

Man har gennem en lang årrække følt savnet af et moderne 
skolebibliotek. Det er derfor med overordentlig stor glæde og 
tilfredshed, man noterer, at de bevilgende myndigheder har 
muliggjort, at tanken nu bliver en realitet. Da læsesalen vil stå 
åben for eleverne uden for skoletiden, bliver der tillige mulighed 
for, at de elever, som beskæftiger sig med frivilligt lystbetonet 
arbejde, kan finde stimulering og hjælp i skolebiblioteket.

Man håber endvidere, at en efterhånden fyldig bogbestand i 
udlånsafdelingen skal bidrage til at vende elevernes interesse fra 
den kulørte presse og de dårlige tegneserier til gode børne- og 
ungdomsbøger.

]ohs. Rueløkke.
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Beretningj fra skolelægen i Rudkøbing for året 1956

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 skole
lægen har foretaget tuberkulinprøverne, og tuberkulosestationen 
har røntgenfotograferet børnene. Calmette-vaccinationen er i 
de egnede tilfælde ligeledes foretaget af tuberkulosestationen. 
Lærerpersonalet og skolens øvrige personale er blevet under
søgt for tuberkulose ved røntgengennemlysning. Der blev ikke 
ved disse undersøgelser påvist friske tilfælde af tuberkulose.

I marts måned blev samtlige 2 gange tidligere polio-vaccine
rede børn vaccineret for 3. og dermed sidste gang. Der forefaldt 
herved ingen komplikationer.

Alle tilstedeværende børn er blevet undersøgt, målt og vejet. 
Af sygelige tilstande, som krævede henvisning til egen læge, 
fandtes følgende:

Nedsat synsstyrke .......................49
Difterivaccination ikke foretaget 85
Hørenedsættelse ......................... 9
Vandbrok .................................... 1
Fodvorter .................................... 2
Næseblødning............................. 1
Betændelse af mandlerne ........ 2
Platfod ......................................... 3
Seneskedebetændelse ................. 1
Øjenbindehindebetændelse ...... 1

Ialt ... 154

Ialt er 75 børn undersøgt for farveblindhed. Ved denne under
søgelse fandtes 4 farveblinde.

Ved den ugentlige konsultation på skolen har der været 3 
børn til undersøgelse. Anledningen var:

Nedsat synsstyrke ........  2 tilfælde
Nedsat hørelse .............. 1 „

Disse blev henvist til lægebehandling.
N. E. Hame.

Skoletandklinikken
Skoletandklinikken har været lukket i hele 1956. En konflikt 

mellem Dansk Tandlægeforening og Dansk Købstadforening 
bevirkede, at skoletandlægen måtte sige sin stilling op til okto
ber 1955, og det blev derefter overladt til forældrene selv at 
sørge for børnenes tandbehandling hos de privatpraktiserende 
tandlæger.
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Nu véd man af erfaring, at overalt, hvor der ikke findes skole
tandklinikker, er det kun et mindretal af børnene, som kommer 
til regelmæssigt eftersyn og behandling, og hertil kom, at syge
kassen efter den gældende overenskomst ikke måtte yde tilskud 
til de skolesøgende børns tandbehandling, som derved i mange 
tilfælde blev ret kostbar.

Den 1. september 1956 blev dette sidste forhold dog rettet, 
således at sygekassen — så længe konflikten varede — også til 
de skolesøgende børn ydede 3/s af omkostningerne. Selv om 
dette var et væsentligt fremskridt, betød det dog ikke en løs
ning af spørgsmålet.

I erkendelse af skoletandplejens betydning søgte man da også 
fra byens side at få konflikten bragt til ophør, og selv om be
stræbelserne ikke lykkedes i 1956, så nåede man dog dertil, at 
skoletandklinikken her i Rudkøbing som den første af købstæ- 
dernes skoletandklinikker med deltidsbeskæftigede tandlæger 
igen kunne åbne den 1. februar 1957.

At der i mellemtiden er sket stor skade på børnenes tænder, 
er givet. Arbejdet er derved blevet stærkt forøget, og da det 
selvfølgelig er umuligt, at alle børn kan komme til behandling 
omgående, må skoletandklikken bede om forældrenes forståelse 
af de vanskeligheder, som må overvindes, før arbejdet igen kan 
komme i normalt leje.

Chr. Kiilsgaard.

Skolebespisningen 1955-56
I henhold til lov nr. 195 af 11. juni 1954 har skolebespisnings

udvalget bestemt, at skolebespisningen skal omfatte de 7 første 
årgange af børnene fra byen.

Bespisningen påbegyndtes — i henhold til udvalgets ved
tagelse — den 1/11 1955 og sluttede den 10/3 1956. Kostplanen 
fastsættes efter forhandling med skolelægen, der også fører tilsyn 
med tilberedningen af maden og med de hygiejniske forhold 
vedrørende bespisningen.

Der serveres smørrebrød, mælk og et æble, ligesom der gives 
vitamintilskud. Der er serveret 9726 portioner mad. (Sidste år: 
8770 portioner).
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af skolens dagbog

1956:

26/3: Afslutning i grundskolen (elever opfører en lille komedie).
26/3: Afslutning i mellemskolen (uddeling af eksamensbeviser og præmier, 

tale af provst Thelle, skolekommissionens formand og skole
inspektøren).

5/4: Det nye skoleår begynder med 778 elever.
Aage Jensen, Langeskov, ansættes i fast embede.

1/5: Lærerinde fru K. H. Unnerup overtager embede i Snøde.
4/6: Jagtkonsulent Fynbo viser film for skolens elever.
9/6: Fodboldkamp med Mulernes Legatskole, Odense.

Børnehjælpsdag: Optog i skolegården.
18/6: Elever medvirker ved optagelse for skoleradioen.
21/6: De store elevers skovtur til Stengade skov. Om aftenen asfaltbal 

i skolegården.
25/6: Grundskolens udflugt til Christiansmindc.
30/6: Sommerferie. Afslutning i skolegården.

I sommerferien rejser IV mellem til Bornholm og realklassen 
til Jylland.

1/7: Lærer Aage Jensen tiltræder embede i Fuglsbølle.
15/8: Skolen begynder efter sommerferien.

1/9: Overlærer frk. K. M. Christiansen tager sin afsked.
13/9: Tuberkuloseundersøgelse.
20/9: Erhvervsvejledning.
22/9: Børnebogsugen.
24/9: Psykoteknisk prøve.
30/10: Nordens dag. ■— Skakspil for de større elever om aftenen.

Kredslæge Hame instruerer.
8/11: Ungarns frihedskamp mindes.
9/11: Landsskolescenen opfører: Henrik og Pernille.

21/11: Skolebio: Odysseus.
22/11: Forældreforeningen: Børns læsning.
28/11: Skolens elever afslutter indsamling til hjælp for ungarske børn 

(kr. 716,46).
1/12: Lærerinde fru Jytte Pedersen, Esbjerg, ansættes i Rudkøbing. Lærerinde 

fru B. Lindequist Nielsen, Strynø, ansættes som timelærerindc.
6/12: Skolebio: Mandy.
9/12 og 10/12: Skolefest. Der opføres Pippi Langstrømpe. Derefter dans. 

12/12: 9 elever til orientering vedr. sygeplejegerningen på Rudkøbing Sygehus. 
22/12: Juleafslutning i kirken. Uddeling af legatet „Grethes Minde“.
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1957:
17/1: Skolebio: De fem brødre Sullivan.
19/1: Forældrene overværer undervisningen i 5a, 5b og 5c.
2/2: Sammenkomst for IV mellems elever og deres forældre.
9/2: Sammenkomst for realklassens elever og deres forældre.

14/2: Skolebio: Det store eventyr.
15/2: Kriminalassistent Thulesen gennemgår „risikostof“ for 7. kl. 
15/3: Landsskolescenen opforer: Jeg vil være en anden.

Lejrskolen 1956

Også i år var de to 7. klasser på lejrskole. Det er heldigvis 
blevet sådan nu, at man regner denne skoleform otte dage om 
sommeren som noget, der hører med til undervisningen af 
7. klasserne.

Vi valgte i år, dog med nogen betænkelighed, at tage turen til 
Bornholm. Vi var betænkelige med hensyn til sejlturen, og det 
viste sig, at det ikke var helt ubegrundet. Vi var meget uheldige 
med vejret, idet vi havde kraftig blæst på begge overfarter, og 
mange af vore ellers søstærke børn måtte give op over for den 
vilde Østersø.

Når vi trods dette alligevel vovede turen til den fjerne ø, skal 
årsagen søges deri, at vi gerne ville vise og gerne ville belære 
vore børn om den ejendommelige natur, der præger denne del 
af Danmark. Det lykkedes os også i løbet af de dejlige otte dage 
at undersøge øen på kryds og tværs. Børnene var meget optaget 
af alt, hvad de så og hørte. Her var noget nyt. Snart blev vi præ
senteret for mægtige klipper, snart så vi et lille stykke „Vest
jylland", og ind imellem så vi en lignende natur som den, vi har 
her på Langeland. Kort sagt, alle Danmarks naturformer samlet 
på denne ø.

Vi fik en dejlig forplejning på Rønne Vandrerhjem, hvor vi 
havde fast tilholdssted under hele vort ophold på Bornholm.

Børnene opførte sig pænt hele tiden, både under de forskel
lige fabriksbesøg og på de mange busture. Også på vandrerhjem
met var opførselen god.

Alt i alt en dejlig tur.
B. Rasmussen. M. S. Jensen.
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Born holmsturen 1956
Igen i år — sommerferien 1956 — rejste skolens to IV mellemskoleklasser 

til Bornholm. Rejsen, der efterhånden er blevet tradition for IV mellem, 
lededes denne gang af lærerinde, fru I. Nielsen og skoleinspektøren, da 
IV mellems klasselærere var forhindret i at deltage.

Overfarterne med natdamperen forløb uden søsyge — i blikstille vejr.
I København besøgtes Mindelunden, og en aften tilbragtes i Tivoli.
Vejret på Bornholm var ikke det allerbedste. Således måtte Christiansø- 

turen opgives på grund af storm, men ellers gennemførtes turene på Born
holm efter den lagte plan — med bus og til fods.

Der overnattedes i Rønne, ved Hammershus og i Svaneke, og alle steder 
mødtes vi af hjælpsomhed og venlighed.

Hele øen blev undersøgt på kryds og tværs, og turen gennemførtes uden 
uheld. Børnene opførte sig — som ventet — pænt.

Realklassens sommertur 1956
Det kan gå så mærkeligt her i verden, at en tur til Sverige bliver til en 

rejse til Skagen og hjem igen.
Selvfølgelig er en uge ikke nok til at se og opleve hovedlandet. Det kan 

ikke blive til andet end en hastig gennembladen af nogle sider i en stor og 
dejlig billedbog. I Århus besøgte vi naturligvis universitetet, Den gamle by, 
Botanisk have, rådhuset, Set. Clemens kirke og Mindeparken; vejret var ikke 
ideelt, det småregnede hele formiddagen, men eftermiddagen gav dog tør
vejr, omend disen hindrede udsigten til Mols. Til gengæld havde vi så det 
smukkeste sommervejr til turens store oplevelse, Rebildfesten den 4. juli, 
hvor vi oplevede et fællesskab tværs over et ocean i selskab med 40000 andre 
gæster. Andendagen i Rebild var våd, men eftermiddagen gav dog så meget 
tørvejr, at vi kunne besøge Bundgård-museet i Tingbæk kalkværk. Og så gik 
det ellers slag i slag: Ålborg med skipper Clements fængsel på Ålborghus, 
Jens Bangs stenhus o.s. v., Skagen med besøg på Grenen, ved den gamle 
kirke og i GI. Skagen, hvor navnlig drengene oplevede noget, nemlig den 
kvartårlige redningsøvelse med båd, noget, som de vist sent glemmer. Fra 
Viborg med bus ud til Mønsted med besøg i gruberne, op på Daubjerg dås 
med den milevide udsigt, Kongenshus mindepark med de mange sten, rejst 
for dem, der sled sig op i arbejdet med at gøre Danmark større, „Kartoffel
tyskernes“ by Frederiks, Lysgård med Blichers „Bindstouw“, Dollerup bak
ker med Hald sø og endelig Viborg domkirke. Herfra gik rejsen videre til 
Silkeborg og Ry med besøg ved ruinerne af Øm kloster og på Himmelbjer
get med sejltur til Ry, og dagen derefter direkte hjem, kun afbrudt af et par 
timers ophold i Fredericia, hvor vi benyttede lejligheden til at kigge på 
minderne fra Treårskrigen.

Hønen i “Den grimme ælling“ kunne tale med om at rejse, for den havde 
rejst fire mil i en botte. Hvad kan så ikke vi andre, som rejste 150 danske 
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mil, hele tiden med lejlighed til at se! Forhåbentlig har turen bidraget til, 
at de unge mennesker har fået øjnene op for, at man ikke behøver at fare 
udenlands med bus i 8 dage for at se noget skønt og stort, og til, at de får 
lyst til på egen hånd at give sig på opdagelse i deres eget land. Der er nok 
at rejse efter.

Men vi var trætte, da vi kom hjem. H.M.N.

»Abelone Vendila«
Forbindelsen med vort adoptivskib har været en skuffelse i det svundne 

år. De smukke julegaver, som pigerne i III eb og IV eb syede til alle om
bord, nåede sent frem til skibet, og kaptajnen kvitterede med et takketele- 
gram, hvori han lovede, at breve skulle følge, men de kom aldrig. De jule
kort, som hvert enkelt medlem af besætningen fra yngste dæksdreng til kap
tajn modtog fra eleverne, blev kun for et par stykkers vedkommende be
svaret, og siden har vi intet hørt fra mandskabet. Et brev fra undertegnede 
til kaptajnen med en forespørgsel om, hvorvidt man på skibet overhovedet 
var interesseret i forbindelsen, blev besvaret med et høfligt brev, hvori han 
redegjorde for forskellige uheldige forhold blandt mandskabet, og hvoraf 
det fremgår, at vor gode ven fra det første adoptionsår, hovmester Ludvig- 
sen, ikke mere er ombord. Det vil derfor være tvivlsomt, om der kommer 
flere breve fra skibet; de sidste, der blev afsendt lige efter sommerferien, er 
i hvert fald endnu ikke blevet besvaret.

Først på året sendte kaptajn Goth skolen flere prøver på de mineraler og 
malme, som skibet sejler med. H. M. N.

Landsskolescenen
Samarbejdet med Dansk Skolescene er fortsat i dette skoleår 

med gennemførelsen af de fire skolebioforestillinger og udvidet 
med opførelsen af Landsskolescenens to teaterforestillinger: 
„Henrik og Pernille“ og „Jeg vil være en anden“. Teaterforestil- 
lingerne er gennemført i samarbejde med omegnsskolerne.

Det er at håbe, at Skolescenens bio også må kunne finde frem 
til egnede småbørnsfilms.

Overlærer, cand. mag. A. Bruun har haft det store arbejde med 
den praktiske tilrettelæggelse.

Skakspil
På initiativ af kredslæge N. E. Hame fik skolens større elever 

tilbud om deltagelse i en ugentlig skakaften på skolen med gen
nemgang af spillets grundregler. Interessen var meget stor, og 
mange elever havde glæde af disse aftener.

28



Skolens ferieplan

Påskeferie: Fra tirsdag den 16/4 kl. 11 til onsdag den 24/4 
kl. 8.

St. Bededagsferie: Fredag den 17/5 og lørdag den 18/5.
Kristi Himmelfartsdag: Torsdag den 30/5.
Grundlovsdag: Onsdag den 5/6.
Pinseferie: Fra fredag den 7/6 kl. 11 til onsdag den 12/6 kl. 8.
Sommerferie: Fra lørdag den 29/6 kl. 11 til onsdag den 14/8 

kl. 8.
Månedslov: Mandag den 16/9.
Oktoberferie: Fra lørdag den 12/10 kl. 11 til mandag den 

21/10 kl. 8.
Månedslov: Mandag den 18/11.
Juleferie: Fra lørdag den 21/12 kl. 11 til mandag den 6/1 1958 

kl. 8.
Fastelavn: Mandag den 17/2.
Kongens fødselsdag: Tirsdag den 11/3.
Dronningens fødselsdag: Fredag den 28/3.
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Realeksamen 1957

Skriftlig eksamen: Mandag den 18. februar: Dansk stil kl. 9—13
Tirsdag « 19. « Engelsk stil kl. 9—12
Onsdag « 20. « Regning kl. 9—13
Torsdag « 21. « Matematik kl. 9—13

Dato Kl.

Lo
ka

le

Fag Eksaminator Censor

25/2 8,00 2 Fransk Viceinspektør
H. Malte Nielsen

Provst A. Thelle, Rudkøbing.

1/3 9,30 2 Dansk do. Realskolelærer Due Møller, 
Svendborg.

6/3 8,00 2 Tysk do. Viceinspektør W. Bang, 
Gentofte.

9/3 9,30 13 Geografi do. Kml. A. Halmø Christensen. 
Marstal.

13/3 8,00 2 Regning og 
matematik

Kml. 13. Petersen Skoleinspektør J. Bennedsen, 
Hellerup.

16/3 8,00 2 Engelsk Ovl. A. Bruun Kml. H. Ahrensbach, Søborg.

19/3 9,30 19 Fysik Ovl. A. Hegelund Realskolelærer O. Gamdrup. 
Svendborg.

22/3 9,30 2 Historie Kml. B. Petersen Ovl. J. Weber, Marstal.

25/3 9,30 18 Naturhist.

Skr. dansk

Skr. regn, og 
og matemat.

Skr. engelsk

Kml. Sv. Klæsøe Ovl. Voss, Svendborg.

Rektor A. Feilberg Jørgen
sen, Tønder, og ovl. A.Holm- 
boe-Jensen, Århus.
Lektor M. Pihl, Gentofte, og 
inspektør Th. Christensen, 
Charlottenlund.
Lektor H. Nedergård, Kbh. 
og inspektør B. M. Østerbye, 
Fredericia.
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Mellemskoleeksamen 1957

Skriftlig eksamen: Mandag den 18. februar kl. 14—16,30: Genfortælling.
Tirsdag « 19. « « 14—17,30: Stil
Onsdag « 20. « « 14—17 : Regning.
Torsdag « 2!. « « 14—17 : Matematik.

Dato

Lo
ka

le

Fag Eksaminator Censor

25/2 9,30 3 Regning og 
matematik

Kml. K. Sønder
gård

Skoleinspektør A. Frandsen, 
Marstal.

1,3 8,00 18 Naturhist. Kml. Sv. Klæsøe Førstelærer S. E. Knudsen, 
Snøde.

5/3 9,30 19 Fysik Ovl. A. Hegelund Ovl. Pedersen, Svendborg.

9/3 9,30 2 Engelsk Ovl. A. Bruun Ovl. frk. A. Mogensen, 
Marstal.

15/3 8,00 3 Historie Ovl. J. Rueløkke Skoleinspektør V. Jørgensen, 
Herning.

19/3 9,30 3 Dansk

Skr. dansk

Skr. regning 
og matemat. 
Skrivning

Tegning

Håndgerng.

Sløjd

Kml. Sv. Sørensen Skoleinspektør B. Nimb, 
Svendborg.
Skoleinspektør O. Pramming, 
Søborg.
Stadsskoleinspektør 
Nordentoft Jensen, Viborg. 
Ovl. A. Hegelund, Rudkb.

Kml. K. Søndergård, 
Rudkøbing.
Kmli. fru Ida J. Nielsen, 
Rudkøbing.
Kml. H. E. Sørensen, 
Rudkøbing.
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Mellemskoleeksamen 1957
B.

Skriftlig eksamen: Mandag den 18. februar kl. 14—16,30: Genfortælling.
Tirsdag « 19. « « 14—17,30: Stil.
Onsdag « 20. « « 14—17 : Regning.
Torsdag « 21. « « 14—17 : Matematik.

Dato Kl.

Lo
ka

le

Fag Eksaminator Censor

25/2 9,30 18 Naturhist. Kml. Sv. Klæsøe Kml. Jens Kr. Hansen, 
Svendborg.

1/3 9,00 3 Tysk Kml. E. Ebsen Lærerinde fru Kock, Humble.

5/3 9.30 2 Historie Ovl. .1. Rueløkke Realskolelærer Raae Ander
sen, Svendborg.

9/3 9,00 19 Fysik Ovl. A. Hegelund Realskolelærer L. Weis, 
Humble.

14/3 
15/3

8,00 2 Regning og 
matematik

Stadsskoleinspekt.
A. Jørgensen

Skoleinspektør .1. Bennedsen, 
Hellerup.

19/3 8,00 2 Dansk

Skr. dansk

Skr. regning 
og matemat. 
Skrivning

Tegning

Håndgerng.

Sløjd

Viceinspektør
H. Malte Nielsen

Kml. Jens I. Jørgensen. 
Assens.
Skoleinspektør O. Pramming, 
Søborg.
Stadsskoleinspektør 
Nordentoft Jensen, Viborg. 
Ovl. A. Hegelund, 
Rudkøbing.
Kml. K. Søndergård, 
Rudkøbing.
Kmlin. fru Tda J. Nielsen, 
Rudkøbing.
Kml. H. E. Sørensen, 
Rudkøbing.
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Den mundtlige årsprøve i eksamensmellemskolen

Lørdag den 23. marts

Tid Klasse

Lo
ka

le

Fag Eksaminator Censor

Kl. 8 11 lea 19 Fysik Hr. Hegelund Hr. M. S. Jensen
Hieb 3 Historie Fru J. Jensen « B. Rasmussen
Uea 4 Dansk Hr. Svane Nielsen Viceinspektøren
Heb 5 Dansk Fru Søndergård Fru J. Pedersen

Mandag den 25. marts

Kl. 8 II lea 
Hieb
Ilea
Heb 
lea 
leb 
lec

4
3

13
5
6

19
2

Dansk 
Tysk 
Geogiafi 
Engelsk 
Dansk 
Fysik 
Historie

Hr. K. Søndergård
« Ebsen
« Rueløkke
« Bruun
« Sv. Sørensen
« Bernt Petersen 

Fru Søndergård

H. Svane Nielsen 
Fru J. Pedersen 
Hr. B. Rasmussen 
Fru M. Christensen 
« Lindequist

Hr. M. S. Jensen 
Fru J. Jensen

Tisdag den 26. marts

Kl. 8 Illea 4 Engelsk Hr. Sv. Sørensen Hr. Bruun
Hieb 18 Naturhist. « Klæsøe « Svane Nielsen
Ilea 3 Tysk « Ebsen Fru J. Pedersen
Heb 5 Regning Skoleinspektøren Hr. Bernt Petersen
lea 6 Historie Hr. Rueløkke « M. S. Jensen
leb 7 Dansk Fru J. Jensen Fru Søndergård
lec 2 Regning Hr. K. Søndergård Hr. B. Rasmussen

Onsdag den 27. marts

Kl. 8 Illea
Hieb
Ilea
Heb 
lea 
leb 
lec

13
3

18
19
4
5
2

Geografi 
Regning 
Naturhist.
Fysik 
Engelsk 
Engelsk 
Dansk

Hr. Ebsen
« B. Petersen
« Klæsøe
« Hegelund
« Bruun
« Sv. Sørensen
« K. Søndergård

Hr. Rueløkke
« B. Rasmussen
« Svane Nielsen
« M. S. Jensen

Fru Lindequist 
« M. Christensen

Viceinspektøren

Bøger afleveres til klasselæreren onsdag den 27. marts.
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Ved skoleårets slutning

FORÆLDREDAGE:
Torsdag den 21. og fredag den 22. marts indbydes foræl
drene til at overvære undervisningen i grundskolen og den 
eksamensfri mellemskole.
Børnene får besked om mødetider.

UDSTILLINGER:
Forældrene og andre interesserede indbydes til at bese 
børnenes arbejder i håndgerning, tegning og sløjd søndag 
den 24. marts kl. 15—17,30 på Kastanievejens skole.
Børn har kun adgang i følge med voksne.

AFSLUTNING:
Grundskolens afslutning finder sted efter nærmere bekendt
gørelse. Mellemskolens afslutning finder sted lørdag den 
30. marts kl. 19 i Ørstedspavillonen.
Til afslutningshøjtideligheden kl. 19 indbydes den eks
amensfri mellemskoles elever, eksamensmellemskolens ele
ver, børnenes forældre samt alle andre, der interesserer sig 
for skolens arbejde.

LØRDAG DEN 30. MARTS: Omflytning.
Kl. 8 møder alle klasser med undtagelse af følgende, der 
møder kl. 9: I eb, 5 a, 4 a, 2 b og 2 c.

DET NYE SKOLEÅR BEGYNDER MANDAG D. 1. APRIL
Kl. 8 møder alle klasser med undtagelse af følgende, der 
møder kl. 9: II eb, 5 a og 5 c.
Kl. 9 møder de nye 1. klasser på Kastanievejens skole.
Kl. 9,30 møder de nye 1. klasser i eksamensmellemskolen.
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