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Rudkøbing kommunale skolevæsen

ÅRSBERETNING
1958-59

Kibörthavn

Rudkøbing kommunale skolevæsen

BERETNING
samt skema over årsprøven 1959
ved stadsskoleinspektør Arne Jørgensen

ShHfens pædagogiske Studiesarolif^

København

Langelands Centraltrykkeri . Knud Rasmussen . Rudkøbing

Træk af Rudkøbing skolevæsens historie
6.
Ved Chr. Kiilsgaard

Vi hørte i de foregående årsskrifter, at af de 2 offentlige skoler,
som Rudkøbing havde i slutningen af 1700-årene, var Christendomsskolen så godt som ingen skole, og at Skrive- og Regneskolen ikke
var meget bedre.
Dermed er beskrivelsen af den tids skolevæsen dog ikke helt
udtømt. Til de yngste børn havde man desuden privatskoler, de
såkaldte pugeskoler, og af disse var der een, som opnåede en vis
berømmelse og god søgning, væsentligst fordi det var i denne, at
apotekersønnerne Hans Christian og Anders Sandøe Ørsted fik
deres første undervisning.

Brogade nr. 5 og 7 set fra kirkepladsen.
Nr. 5, som er det lave hus til venstre, er en del af brødrene Ørsteds første skole.
Huset var dengang ca. dobbelt så langt som nu. (Fot. 1959)
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I Brogade ligger der tilvenstre for indkørslen til Kirkepladsen, som
i Ørstedernes tid endnu var kirkegård, et lille, lavt bindingsværks
hus. Huset, som nu har nr. 5, har tidligere været længere, og det
ejedes dengang af en tyskfødt parykmager Oldenburg. Hans fag
var på retur, og det var vel derfor, at han slog sig på at holde skole,
skønt man skulle mene, at hans forudsætninger hertil var meget
små.
Hans kone Magdalene hjalp ham i skolearbejdet, og det var hende,
som lærte børnene at læse, ligesom det var hende, som lod dem lære
Pontoppidans forklaring til Luthers katekismus ordret udenad.
Oldenburg, som selv havde stor bibelkundskab, lærte dem bibel
historie på den måde, at han læste stykker af en tysk bibel op for
dem, hvorefter han lod dem oversætte det læste, og på den måde
blev de tillige hurtigt dygtige i det tyske sprog.
Skrivning og regning lærte drengene også efter tyske forskrifter,
men da Oldenburg selv kun kunne lægge sammen og trække fra, og
de ikke ville nøjes hermed, lærte de at multiplicere hos en ældre
dreng og at dividere hos en af byens præster. Reguladetri lærte de
sig selv.
Da det var meningen, at drengene skulle være præster, fik de
allerede fra 7-8 års alderen undervisning i latin hos den tidligere
omtalte student Endorph, der var skoleholder for Skrive- og Regneskolen, og dels ved selvstudium, dels ved anden undervisning, bl. a.
i engelsk og fransk af byfogeden, nåede de så langt, at de efter et
halvt års undervisning i København kunne tage studentereksamen i
1794. Anders Sandøe var da endnu ikke fyldt 16 år.
Ovenstående beskrivelse af Oldenburgs skole er den eneste, som
er bevaret om datidens børneskoler. En anden af Rudkøbings kendte
sønner, den senere folketingsmand for Langeland, J. A. Hansen, hvis
far var skomager i Rudkøbing, har ganske vist også fortalt om sin
første skolegang, som begyndte i 1810, men den er ikke meget op
lysende. Vi får nærmest kun at vide, at han som 4-årig lærte at
stave hos „Mukkekonen“, som boede i en af stifteiserne, og at han
derefter kom i skole hos en toldbetjent Svane, som boede i Rue
Toldbod for enden af Ruestræde. Der gik kun 4 børn i hans skole,
men det, som gjorde det stærkeste indtryk på J. A. Hansen, var
toldbetjentens „gule skægs knæbukser“, bukser gjort af groft, lang
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håret uldfløjl, samt det, at hans og hans kones frokost kun bestod
af tørt rugbrød, skåret i terninger og opblødt i tevand.
Fra toldbetjenten kom han over i byens rigtige skole, som nu var
blevet reorganiseret, men hans beskrivelse af denne må vente til et
senere årsskrift.

Chr. Kiilsgaard.
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Skolevæsenets styrelse og tilsyn
SKOLEKOMMISSIONEN:

forretningsfører P. Hahn Andersen, formand
borgmester Sv. Nilsson
landsretssagfører A. Trolle-Christensen
Valgt af forældrekredsen:
telefonformand Hans Hansen og
læge Vagn Holten

SKOLEUDVALGET:
forretningsfører P. Hahn Andersen, formand
borgmester Sv. Nilsson
landsretssagfører A. Trolle-Christensen
fru Mary Kruse
direktør G. Friis Hansen
SKOLEBESPISNINGSUDVALGET:
skoleudvalget, der tiltrædes af
skolelagen
skoletandlagen og
stadsskoleinspektøren

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

Stadsskoleinspektør Arne Jørgensen,
tlf. 51 11 16 (kl. 13—14, undt. lørdag)

Viceinspektør H. Malte Nielsen
Lærerrådets formand:
overlærer, cand. mag. A. Bruun

Forældreforeningens formand:
overdyrlæge Hautorp
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Samarbejdet med landkommunerne
efter den nye skolelov.
Den 7. juni 1958 gennemførtes Lov om ændringer af lov om
folkeskolen. Loven fastslår bl. a.:
Enhver kommune har pligt til at sørge for vederlagsfri under
visning i en realafdeling for de i kommunen hjemmehørende børn,
hvis forældre begærer det, enten således at kommunen — alene eller
gennem skoleforbund — indretter en realafdeling, eller således, at
kommunen efter nærmere af undervisningsministeren fastsatte regler
betaler læremidlerne og undervisningen af børnene i en anden kom
munes realafdeling.
I henhold til denne lovbestemmelse har der i slutningen af 1958
og begyndelsen af 1959 været ført lange og grundige forhandlinger
med de landkommuner, der efter eget ønske har villet fortsætte det
tidligere samarbejde med Rudkøbing kommunale skolevæsen.
Nedenstående overenskomst er nu godkendt af de respektive
sogneråd og Rudkøbing byråd:
Aftale om skolesamarbejde mellem Strynø, Simmerbølle, Skrøbelev,
Longelse-Fuglsbølle og Tranekær-Tullebølle kommuner
cg Rudkøbing kommune.

På basis af Lov nr. 163 af 7. juni 1958 om ændringer af lov om
folkeskolen med dertil hørende cirkulærer og bekendtgørelser indgås
herved følgende
AFTALE:

1. Rudkøbing kommune er forpligtet til fra ovennævnte landkom
mune at optage i 1. realklasse de elever, der opfylder de i oven
nævnte lov og undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 220 af
18. juni 1958 (specielt §§ 13 og 20) omtalte betingelser for op
tagelse i realafdelingens 1. klasse.

2. I henhold til undervisningsministeriets cirkulære af 29. november
1958, stk. 10, forpligter Rudkøbing kommune sig til for skole
årene 1959-60 og 1960-61 i 6. og 7. hovedskoleklasse at optage
fra Strynø, Simmerbølle og Longelse-Fuglsbølle kommuner de
elever, der i henhold til ovennævnte cirkulæres stk. 3 opfylder
7

betingelserne for optagelse i de klasser, der peger mod realafde
lingen.
3. Til varetagelse af det pædagogiske samarbejde for den forbere
dende undervisning (6. og 7. hovedskoleklasse) nedsættes et ud
valg bestående af medlemmer fra de respektive skolekommissioner
og lærerpersonalet ved de samarbejdende skoler. Møde kan begæ
res indkaldt af hver enkelt af de samarbejdende skoler.

4. For undervisningen i realafdelingen — og i overgangsperioden
for undervisningen i 6. og 7. hovedskoleklasse — betaler land
kommunerne til Rudkøbing kommune pr. elev pr. år:
Gennemsnitsudgiften pr. elev ved Rudkøbing kommunes samlede
skolevæsen — bortset fra udgiften til forrentning og afskrivning
af fast ejendom (jvf. lov nr. 194 af 11. juni 1954) + 30 %.
5. Væsentlige ændringer i gældende love på skolevæsenets område
berettiger parterne til at optage forhandling om eventuelle æn
dringer i denne aftale.
6. Aftalen træder i kraft den 1. august 1959 og kan med 2 års varsel
opsiges af hver enkelt kommune til ophør en 1. august. Dog skal
de elever, der er optaget i realafdelingen, have lejlighed til at
tage realeksamen ved Rudkøbing kommunale skolevæsen.

Den nye skolelov
Den 7. juni 1958 vedtoges en ny lov om folkeskolen. Loven afskaf
fer mellemskolen og dermed mellemskoleeksamen. Dog skal de
elever, der i skoleåret 1958-59 begyndte skolegangen i I mellem,
afslutte deres skolegang efter den gamle lov med mellemskoleeksamen i 1961-62 og realeksamen i 1962-63.
I skoleåret 1959-60 oprettes derimod ikke I mellemskoleklasse,
men eleverne i 5. klasse „fordeles fra begyndelsen af 6. skoleår i
klasser på grundlag af deres standpunkt, evner og interesser. Børne
nes placering ved delingen foretages efter skolens skøn og under
hensyntagen til forældrenes ønsker. Skolens skøn baseres på dens
almindelige indtryk af det enkelte barns evner og daglige skole
arbejde, herunder resultatet af nogle af de skriftlige prøver i dansk
og regning, der indgår i skolearbejdet i det 5. skoleår. Disse prøver,
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der ikke må være eneafgørende for skønnet, bør være ens, det vil
sige enslydende eller af samme type og sværhedsgrad, inden for
samme kommune. Hensyn til forældrenes ønsker må tages inden for
den begrænsning, der følger af skolens skøn med hensyn til det
enkelte barns evner, standpunkt og interesser, og der gives efter
lovbestemmelsen ikke forældrene adgang til at forlange, at et barn
ved delingen placeres i en klasse, hvori skolen skønner, at barnet
efter dets evner, standpunkt og interesser ikke bør placeres“.
6. klasse og 7. klasse bliver herefter ikke mere eksamensklasser.
Da vi ved skolevæsenet har tre 5. klasser med over 100 elever, vil
der i skoleåret 1959-60 blive oprettet fire 6. klasser, der med hensyn
til fag og timetal — som omtalt på forældremøderne — vil blive
stillet ens.
Når disse elever rykker op i 7. klasse, skal der „tilbydes de børn,
hvis forældre ønsker det, og som efter skolens skøn kan have udbytte
deraf, at deltage i undervisningen i tysk og matematik“.

Efter 7. klasse frembyder sig tre muligheder for eleverne:
1. Udskrivning af skolen.
2. Overgang til 8. og 9. klasse.
3. Overgang til I, II og III realklasse.

8. og 9. klasse.

„I 8. og 9. skoleår videreføres undervisningen efter de for under
visningen i 7. skoleår fastsatte retningslinier og med særligt henblik
på at forberede elevernes overgang til almen eller faglig ungdoms
undervisning. Der kan efter nærmere af undervisningsministeren
fastsatte regler og under hensyntagen til de stedlige undervisnings
mæssige muligheder foretages en deling i linier (husholdnings-, kon
tor- eller handelslinie), der tager sigte på elevernes fremtidige virk
somhed inden for erhvervslivets forskellige grene —“.
Vi starter i år en 8. klasse med følgende fag: Dansk, regning, fysik,
geometrisk tegning, historie med samfundslære, geografi med
erhvervsgeografi, naturhistorie, engelsk, håndgerning, sløjd, husger
ning for piger og drenge, erhvervsorientering, familiekundskab og
gymnastik. Vi afslutter denne klasse, som vi tillægger meget stor
betydning, med prøve og udstedelse af afgangsbevis. Erhvervene
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har allerede vist stor interesse for arbejdet og stillet sig velvilligt
med hensyn til i skoleårets løb at ville modtage elever herfra i 8-14
dage i virksomhederne.
En god basis at søge læreplads på.

Realafdelingen.

Som nævnt bliver realafdelingen 3-årig. Den første realklasse efter
den nye lov oprettes i 1961-62 med tilgang af de elever, der i skole
året 1960-61 går i 7. klasse — samt med tilgang af elever fra de
omegnskommuner, der har oprettet skolesamarbejde med Rudkøbing.
„Optagelse i 1. realklasse er betinget af, at vedkommende elev er
i besiddelse af en sådan modenhed og kundskabsfylde, at det kan
forventes, at han kan følge undervisningen i realafdelingen på til
fredsstillende måde og fuldføre undervisningen på normal tid.
Eleven må have fulgt undervisningen i engelsk i 6. skoleår og i
engelsk, tysk og matematik i 7. skoleår“.

Endvidere skal eleven fremlægge et afgangsbevis med skolens
bedømmelse af eleven — samt „for elever, der vil søge optagelse
i en realafdeling ved en anden skole end deres hidtidige, skal der
foruden afgangsbeviset gives en særlig udtalelse om, hvorvidt ved
kommende elev er i besiddelse af en sådan modenhed og kundskabs
fylde, at det kan forventes, at eleven kan følge undervisningen i en
realafdeling på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen på
normal vis“.
Optagelsesprøve til 8. klasse eller realafdelingen finder altså nor
malt ikke sted. Afgørelsen af barnets placering efter afslutningen af
7. klasse er henlagt til elevens faglærere og skolens lærerråd.

Rejsegodtgørelse til gymnasiet i Svendborg
For at lette adgangen til videregående undervisning for indenbys
børn fra Rudkøbing kommunale mellem- og realskole ved stats
gymnasiet i Svendborg har Rudkøbing byråd vedtaget, at man yder
rejsegodtgørelse (kort til færge) til de elever, der optages på gym
nasiet. Forældre, der ønsker at gøre brug af ordningen, bedes hen
vende sig på skolen inden sommerferien.
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Konfirmationsforberedelse
Konfirmationsforberedelsen finder sted på skolen. Skolens skema
lægges sådan, at det vil være mest formålstjenligt, om konfirmatio
nen finder sted fra III mellem, II mellem eller 7. klasse.

Skolens bygninger
Antal klasser:
1952-53:
1953-54:
1954-55:
1955-56:
1956-57:
1957-58:
1958-59:
1959-60:

27 klasser.
27
—
28
—
28
—
29
—
29
—
30
—
32
—

Der oprettes i 1959-60 2 realklasser og 1 8. klasse.

Skolens lokaler:
26 almindelige klasselokaler, 2 lokaler til særundervisning samt
sanglokale, børnebibliotek, sløjdlokale, fysiklokale, naturhistorie
lokale, geografilokale, håndgerningslokale, tegnelokale, tandlæge
værelse, lægeværelse, skolekøkken, lærerværelse og 2 kontorer.
Skolen benytter endnu den gamle gymnastiksal på kirkepladsen.
Denne sal påtænkes afhændet til A/S Langelands Sko. Som erstat
ning får skolen overdraget 2 nye gymnastiksale med badeindret
ninger m. v.
Disse sale var lovet færdige d. 1. juni 1959.

Benyttelse af skolens lokaler
udenfor den almindelige skoletid
Følgende institutioner har benyttet skolens lokaler:

A.O.F.s aftenskole (19 hold med 370 elever) og et aftenhøjskolehold med 33 elever, Rudkøbing Handelsskole (10 klasser med 144
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elever), Langelands Lærerkreds (instruktionskursus og metodikkursus
på 30 timer), Lottekorpset samt de forskellige sportsklubber.
Adskillige af skolens lokaler er dermed optaget fra kl. 8 til kl. 22
en stor del af året, hvilket jo uden tvivl er til gavn og glæde for
mange af byens borgere, men samtidig må man være klar over, at
denne stærke brug af skolen påvirker budgettet i følelig grad med
hensyn til vedligeholdelse, lys, varme og rengøring.

Skolens elevtal
Skolen havde den 1. januar 1958 ialt 766 elever.
Den 31. december 1958 var antallet 796 elever.

I grundskolen.................................
I eksamensfri mellemskole............
I eksamensmellemskolen og real
klassen ..........................
149

«

«

146

«

drenge 400 og 396 piger

Ialt. . . .

Børneantallet den 31. dec. 1958

209 drenge og 217 piger
42
«
«
33 «

Under
u-pligtig
alder

I
u-pligtig
alder

Over
u-pligtig
alder

Til
sammen

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

16

274
36

49
25

339
61

Tilsammen....

16

310

74

400

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

16
1

283
30

36
30

335
61

Tilsammen....

17

313

66

396
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Fordeling i klasserne den 31. december 1958
Grundskolen
5a 5b 5c 4a 4b 4c 3a 3b 3c 2a 2b 2c la Ib 1c
Drenge...............
Piger...................

21 16 16 12 13 12 13 14 12 13 12 14 16 14 11
14 17 17 14 14 15 14 13 16 15 16 10 13 13 16

Ialt

35 33 33 26 27 27 27 27 28 28 28 24 29 27 27

Den eksaniensfri mellemskole

Ilfa Il f b I f a

If b

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

12
13

13
0

9
12

8
11

Ialt

25

13

21

19

Eksamensmellemskolen
R

IVea IVeb Illea Hieb Illec Ilea Heb lea

leb

lec

Drenge .
Piger. . .

12
13

13
13

16
11

13
8

15
10

9
16

17
14

17
15

15
13

10
18

12
16

Ialt

24

26

27

21

25

25

31

32

28

28

28

Elevernes forsømmelser i 1958
Forsømmelserne udgjorde i procent af det samlede antal skoledage:
lovl. grund

ulovl. grund

Ialt

3,76(6,00) 0,48(0,59)
3,02(3,88) 0,33(0,25)
1,79(3,02) 0,31 (0,22)
3,22(5,20) 0,41 (0,41)
Tallene for 1958 er anført i parentes.

0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,00(0,00)

4,24(6,59)
3,25(4,13)
2,19(3,24)
3,43(5,61)

Sygdom

Grundskolen...........
Eksamensfri misk. .
Eksamensmellemsk.
Hele skolen ...........
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Udenbys elever i skoleåret 1958-59
1. Eksamensskolen

Kommune
Snøde-Stoense
Bøstrup ....
Tranekær. . .
Simmerbølle.
Strynø.........
Longelse . . .
Skrøbelev. . .
Magleby . . .
Humble ....

Ialt . . .

lea leb

2
2

3
3

1

Antal elever:
lee Ilea lieb Illea II leb Illec IVea IVeb R Ialt

1
4
2
2

3
3

1
3

2
2

6
4
1
1

2
6
3
4

3
1

2
1
1

2
1

1

4
1

1
2

2

2
1
2
2

1

1
2

8

10 12 109

3
8

6

15

8

16

15

7

4

2 5
2 22
4 26
8
5
1 16
3 17
7
3

II, 1.-5. klasse: 18.
Udenbys elever ialt: 127 (Skoleåret 1957-58: 113).

Optagelse af udenbys elever i Rudkøbing
kommuneskoles 1 .-7. klasse.
Da overenskomsten mellem landkommunerne og Rudkøbing kom
mune forudsætter, at landkommunerne ved udbygning af deres skole
væsen varetager den forberedende undervisning til og med 7. klasse,
hvorefter de egnede elever optages i realafdelingen ved Rudkøbing
skolevæsen, og da klassekvotienterne ved Rudkøbing skolevæsen er
for høje, har Rudkøbing købstads skolekommission vedtaget, at der
ikke kan optages udenbys elever i Rudkøbing kommuneskoles 1.-7.
klasse.
For skoleårene 1959-60 og 1960-61 gælder dog den i overens
komsten nævnte undtagelse.
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Indskrivning til 1. klasserne
År
1949 ...................
1950 ...................
1951...................
1952 ...................
1953 ...................
1954 ...................
1955 ....................
1956 ...................
1957 ...................
1958 ...................
1959 ...................

Drenge
30
46
53
47
38
52
38
38
37
39
31

Piger
29
33
32
38
55
51
43
37
38
41
34

Ialt
59
79
85
85
93
103
81
75
75
80
65

Nedgangen i indskrivningstallet er fortsat i år. I henhold til vedtagelse
skolekommissionen oprettes tre 1. klasser i skoleåret 1959-60.
Skolemodenhedsprøve er blevet gennemført.

Svømmeprøver: Frisvømmerprøven: 1 dreng. Livredderprøven: 24 drenge.

Lærerpersonalet den 1. juni 1959
Stadsskoleinspektør Arne Jørgensen

Viceskoleinspektør H. Malte Nielsen
Overlærer A. Bruun
—
A. Hegelund
—
Sv. Klæsøe
—
H. E. Sørensen
—
E. Ebsen
—
M. S. Jensen

Lærer
—
—
—
—
—
—

J. Svane Nielsen
Bernt J. Petersen
Sv. Sørensen
Johs. Appel
Bent Rasmussen
Bent Jensen
J. Mollerup Hansen
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Aspirant Vagn M. Christiansen
—
Gunnar From Jakobsen
—
Hans-Jørgen Færk Nielsen
—
Tom V. H. Jensen
Timelærer Kurt Bay Petersen
—
Erik Schelde Rasmussen
Overlærer fru J. Jensen
—
fru R. Juul
—
fru M. L. Ploug
—
I. Nielsen

Lærerinde fru H. Sørensen
—
fru J. Bramsen
2 lærerindeembeder er ledige. 1 timelærerindeembede læses som
overtimer af det fast ansatte personale.
Overlærer fru M. Chrisensen, der blev ansat ved Rudkøbing kom
munale skolevæsen d. 1. maj 1953, tiltrådte embede i Svendborg d.
1. nov. 1958.
Fru M. Christensen har næsten udelukkende haft sine timer i
skolekøkkenet og gymnastiksalen. Begge steder har fru Christensen
udført et mønstergyldigt arbejde — præget af enestående præcision
og ordenssans.
Elever og kolleger siger tak for årene i Rudkøbing.

Som vikarer har i skoleårets løb virket: Lærerinde fru I. Ebsen,
bibliotekar fru Trige Rasmussen, fru M. L. Svane Nielsen samt
seminarieeleverne Verner Hansen, Jesper Jespersen, frk. Ellen Han
sen, frk. K. Madsen og frk. Hanne Caspersen.
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Særundervisning
Der er i skoleårets løb givet særlig undervisning til 36 børn, der
på grund af læsesvaghed og af andre årsager har haft vanskeligheder
ved at følge den almindelige undervisning i dansk. Til denne under
visning har været afsat 10 ugentlige timer.
9 elever har i løbet af skoleåret nået tilstrækkelig færdighed til
at følge den almindelige undervisning, 2 elever er overflyttet til
anden undervisning, og 2 elever er udmeldt, da forældrene er flyttet
fra byen.
J. Svane Nielsen.
Ca. 30 elever er blevet henvist til særundervisning af deres klasse
lærere. Halvdelen af disse elever har overvundet deres vanskelig
heder i løbet af skoleåret, efter at de har fået 4-8 timers støtteunder
visning i dansk og regning pr. uge.
H. E. Sørensen.

Taleundervisning
Den i sidste skoleår påbegyndte undervisning for elever med
udtalevanskeligheder er fortsat i dette skoleår. Undervisningen fore
stås af lægeaut. talepædagog G. Vænggård, Svendborg, og er gratis
for eleverne.

Børnebiblioteket
Rudkøbing kommunale børnebibliotek har i årets løb haft en til
vækst på 489 bind samt 5 nye klassesæt. Af de nyanskaffede bøger
er 149 bind faglitteratur og 340 bind skønlitteratur. Der har været
413 lånere, hvilket er 35 mere end sidste år. Der er tilsammen ud
lånt 12,730 bind, deraf 2947 bind faglitteratur. Læsestuen har haft
1238 besøgende.
Der har i år været sat små klassesæt ud i 1., 2. og 3. klasserne, og
indtrykket er, at dette har vakt tilfredshed både hos klasselærerne
og børnene.
Året har været tilfredsstillende, idet der har været fremgang både
med hensyn til lånere og udlån. Skulle man alligevel slutte beret
ningen med et lille ønske, må det være lidt flere besøg på læsestuen
og lidt mere brug af vor efterhånden gode fagbogsamling.
M. S. Jensen, skolebibliotekar.

17

Beretning fra skolelægen i Rudkøbing for året 1958-59
Sundhedstilstanden blandt skolebørnene har været god. Dog har
skolen naturligvis ikke undgået at mærke den influenzaepidemi, som
er gået hen over landet i dette forår, og der har været en del for
sømmelser såvel blandt lærerpersonalet som blandt børnene.
Der er i lighed med tidligere år foretaget tuberkuloseundersøgelse
af alle børn i 1. og 4. klasse samt i afgangsklasserne, idet skolelægen
har foretaget tuberkulinprøverne, og tuberkulosestationen har rønt
genundersøgt børnene. Calmettevaccination er i de egnede tilfælde
ligeledes foretaget af tuberkulosestationen. Lærerpersonalet og sko
lens øvrige personale er blevet undersøgt for tuberkulose ved rønt
gengennemlysning. Der blev ikke ved disse undersøgelser påvist
friske tilfælde af tuberkulose.
I maj måned i år er samtlige skolebørn tilbudt en 4. poliovaccina
tion. Tilslutningen ved denne vaccination har været 99 %, et meget
smukt resultat. Vaccinationen er gennemført uden komplikationer
af nogen art.
Alle tilstedeværende børn er blevet undersøgt, målt og vejet. Af
sygelige tilstande, som krævede henvisning til egen læge, fandtes
følgende:
Henvist:
Æggestof i urinen..........................
Kryptorchisme................................
Nedsat synsstyrke..........................
Brillekontrol......................................
Nedsat høreevne.............................
Drifterivacc. ikke foretaget . . . .
Poliovacc. ikke foretaget..............
Muskelsvind.....................................
Rygskævhed.....................................
Polyper............................................
Lyskebrok..........................................
Forstørrede mandler.....................
Ørevoks............................................

Ikke fulgt henvisningen:

1
6
41
9
8
21
4
1
1
2
1
3
2

Ialt . . 100

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

1
14
4
5
10
1
7

Ialt . .

37

Endvidere viste det sig, at ialt 13 børn led af farveblindhed.
Som det vil fremgå af ovennævnte statistik, er der ialt medgivet
børnene 100 henvisninger til hjemmet med anmodning om at søge
hjemmets egen læge. Af disse 100 henvisninger er de 63 blevet fulgt.
En fremgang fra sidste år, hvor kun ca. 50 % reagerede. Man
noterer med glæde denne fremgang og håber, at den må fortsætte,
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så vi efterhånden kommer ind på den udmærkede skik, at alle hen
visninger bliver fulgt. Måske er det et forfængeligt håb, men dog
vel ikke uopnåeligt, når man ser det overordentlig smukke resultat,
som poliovaccinationen kan opvise.
N. E. Hame.

Beretning fra skoletandklinikken
1/6 1958—1/6 1959.

Der er på skoletandklinikken i det forløbne år på 511 elever fore
taget 1166 tandfyldninger, 33 rodbehandlinger, 145 tandudtræk
ninger, 411 lokalbedøvelser og 55 andre behandlinger.
Følgerne af den i sidste årsberetning omtalte lukning af skoletandkliniken i mere end 5 fjerdingår har i det forløbne år endnu
været mærkbar og besværliggjort arbejdet i de lavere klasser, og der
kan måske i denne forbindelse være grund til at advare de elever,
som nu forlader skolen, mod at lade for lang tid gå, inden de igen
lader deres tænder undersøge. Man ser altfor ofte, at de holder en
årelang ferie, og når de så endelig igen kommer til behandling, er
der sket uoprettelig skade.
Det er at håbe, at den i årets løb foretagne landsomfattende sund
hedskampagne for bedre ernæring må have gavnlig virkning. Det
ville for tænderne i høj grad være gavnligt, om det overdrevne for
brug af slikkeri kunne blive indskrænket, og selv om spørgsmålet
selvfølgelig ikke dermed er løst, er det alligevel set fra skoletand
lægens synspunkt ønskeligt, at slikkeri i skoletiden kunne falde bort.
Chr. Kiilsgaard.

Fra 1959-60 er taksten for udenbys elever forhøjet til kr. 15,00
pr. år.

Skolesparekassen
Skolesparekassen har sidste år haft ca. 500 sparere, der har op
sparet 11.800 kr.
1. f‘s elever har desuden gennem rejseopsparingen siden jul op
sparet godt 800 kr., der skal bruges til lejrskoleopholdet på Born
holm.
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Skolebespisningen
Bespisningen påbegyndtes d. 11. nov. 1958 og afsluttedes d. 23.
marts 1959.
Der er udleveret 19,026 pakker mad med mælk og vitaminpiller.
(4/2 stk.: 7545, 6/2 stk: 8372 og 8/2 stk.: 3109 pakker).
Fra 1. april 1958 til 31. marts 1959 udleveredes desuden 62,272
flasker mælk. Mælkeudleveringen omfattede altså ialt 81,298 flasker
(0,2 1) .
De udenbys elever har haft lejlighed til i 1 O-frikvarteret at købe
mælk i skolegården.

Erhvervsvejledning
Arbejdet med erhvervsvejledningen er ført videre og er nu ved
at finde sin endelige form. Skolen udfører det grundlæggende
arbejde, hvorefter erhvervsvejlederen overtager afgangsklasserne i et
par timer. Den individuelle vejledning overtages derefter af er
hvervsvejlederen, der har kontortid på skolen den 3. onsdag i hver
måned.

Tilsyn på legepladserne
Efter skolegårdens udvidelse er nu foretaget en deling i to lege
pladser, således at grundskolens børn har fået deres egen plads,
hvor kommunelærer J. Appel har tilsyn. Tilsynet på de stores
legeplads varetages af overlærer Sv. Klæsøe.

Færdselspatruljer
Da trafikken på Kastanievej er stadig stigende, har skolen den
20/5 1958 indført færdselspatruljesystemet. Patruljerne er instrueret
af overlærer Sv. Klæsøe og politiassistent R. A. Rasmussen.
Ordningen synes at virke udmærket.

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
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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.
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 uofficielle, 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.
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ORDENSREGLER
(vedtaget af skolekommissionen den 14. marts 1955)

1. Eleverne skal på vejen til og fra skolen færdes roligt. Færdsels
loven skal overholdes. (Elevernes cykler skal være i orden).
Overtrædes færdselsloven, kan cykletilladelsen inddrages.

2. Eleverne skal møde i god tid, dog tidligst 10 minutter før under
visningens 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 overtøjet,
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 bindet
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 opholde
sig i deres klasseværelse før undervisningens begyndelse.
11. Efter skriftlig begrundet anmodning kan en elev i særlige til
fælde få fri indtil een dag hos sin klasselærer, fra 1 til 3 dage
hos stadsskoleinspektøren og mere end 3 dage hos skolekom
missionen.
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REALEKSAMEN 1958
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Andersen, Rose-Marie, d. af arbmd. H. A., Svalebølle.
Andersen, Tage Budtz, s. af manufakturhdl. A., Lohals.
Bauer, Mette, d. af apoteker B., Rudkøbing.
Gotfredsen, Nils, s. af havnefoged G., Rudkøbing.
Hansen, Niels Brødsgård, s. af propr. H., Biskoptorp.
Hinrichsen, Bengt, s. af 1rs. H., Rudkøbing.
Holm, Kaj, s. af elværksmontør H., Rudkøbing.
Jensen, Keld Skov, s. af kommunefuldm. J., Rudkøbing.
Kaalund, Knud, s. af isenkræmmer K., Rudkøbing.
Kofoed, Inge, d. af overtoldass. K., Rudkøbing.
Larsen, Anne, d. af læge L., Rudkøbing.
Larsen, Inger, d. af bogholderske fru L., Rudkøbing.
Nielsen, Bente, d. af fhv. købmand Ä. N., Tullebølle.
Nielsen, Mette Overgård, d. af fabriksarb. N., Tranekær.
Pedersen, Ingrid Overgård, d. af gdr. P., Henninge.
Pedersen, Tove, d. af forpagter P., Tævlesø.
Rasmussen, Kirsten, d. af dræningsmester R., Peløkke.
Skjerbek, Carsten, s. af sognepræst S., Simmerbølle.
Sørensen, Bent Maigård, s. af gartner S., Stensgård.
Wester, Jens, s. af proprietær W., Skrøbelev.

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1958
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.
Godtfredsen, Doris, d. af forpagter G., Aasø.
Hansen, Hans Erik, s. af gdr. H., Tranekær.
Hansen, Karl-Johan, s. af gdr. H., Strynø.
Hansen, Lone, d. af kgl. vejer C. H., Rudkøbing.
Hansen, Ole Kurt, s. af mekaniker H., Lohals.
Hansen, Poul, s. af gdr. H., Snøde.
Heide, Jørgen, s. af murermester H., Rudkøbing.
Holm, Bent, s. af stenhugger H., Rudkøbing.
Kristensen, Erik Pihl, s. af skibsfører K., Rudkøbing.
Larsen, Alice, d. af skovfoged L., Bukkeskov.
Lauridsen, Ulla, d. af cyklehandler L., Rudkøbing.
Malling, Annegrete, d. af trælasthandler N., Rudkøbing.
Nielsen, Jens-Jørn, s. af arbmd. N., Rudkøbing.
Olesen, Birthe, d. af forvalter O., Rudkøbing.
Pedersen, Alice, d. af gdr. P., Bøstrup.
Pedersen, Kirsten, d. af skibsbygger P., Rudkøbing.
Rasmussen, Lis, d. af traktorfører R., Helletofte.
Rath, Sophy, d. af provisor R., Rudkøbing.
Rene, Jørgen, s. af tjener R., Tranekær.
Trolle-Christensen, Nina, d. af 1rs. T.-C., Rudkøbing.
B.
Andersen, Bente Minor, d. af tandlæge A., Rudkøbing.
Bacher, Jan, s. af dyrlæge B., Longelse.
Bruun, Kirsten, d. af chauffør B., Rudkøbing.
Bruun, Marianne, d. af overlærer B., Rudkøbing.
Bønnelykke, Palle, s. af overbetjent B., Rudkøbing.
Gejr, Marianne, d. af forpagter G., Skrøbelev.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Hansen, Birthe Marie Møller, d. af propr. M. H., Torpe.
Hansen, Lone Sølling, d. af gdr. H., Henninge.
Hansen, Susanne Elna Møller, d. af propr. M. H., Torpe.
Holten, Bodil Gro Irene, d. af læge H., Rudkøbing.
Jespersen, Kirsten, d. af læge J., Rudkøbing.
Kieler, Søren, s. af læderhandler K., Rudkøbing.
Kristiansen, Hanne Dyhrberg, d. af bogbinder K., Rudkøbing.
Kromphardt, Erik, s. af proprietær K., Fuglsbølle.
Madsen, Axel Funch, s. af købmand M., Rudkøbing.
Nielsen, Henny Askebjerg, d. af blikkenslager N., Tullebølle.
Nielsen, Inge Marie Oldenbjerg, d. af propr. N., Oldenbjerggård
Nissen, Birgitte, d. af renseriejer N., Rudkøbing.
Petersen, Birgit Ambo, d. af vognmand P., Skrøbelev.
Petersen, Lone Nordahl, d. af gdr. P., Skebjerg.
Steen-Hansen, Aase Margit, d. af gdr. S.-H., Snøde.
Thomsen, Conny, d. af vognmand Th., Rudkøbing.

Oversigt over mellemskole- og realeksamen 1958.
Antal
elever

Mellemskoleeksamen.................
Realeksamen..............................
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Gennemsnitskarakter

Lig 4-

mg+

mg

mg4-

g+

5

5
4

16
5

9

4

14

Præmier uddelt ved årsafslutningen 1958
Langelands Sparekasse: Niels Gotfredsen, Marianne Bruun, Lone
Nordahl Petersen, Jens Wester.
Langelands Bank: Rose Marie Andersen og Bodil Holten.
Andelsbanken: Doris Gotfredsen og Erik Kromphardt.
Rudkøbing Rotaryklub: Kirsten Rasmussen og Ole Kurt Hansen.
Forældreforeningen: Aase Steen Hansen og Svend Bendiks Hansen.
Foreningen Norden: Lone Nordahl Petersen.
Landbostandens Sparekasse: Carsten Skjerbek og Birgitte Nissen.
Rudkøbing kommune: Alice Pedersen, Lis K. Rasmussen, Kirsten
Jespersen, Inge Marie Oldenbjerg Nielsen og Hans Jensen.

Skolen bringer en varm tak til giverne.
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af

skolens

dagbog

1958:
Skolepatruljerne træder i virksomhed.
Forældredag.
Forældredag.
Afslutning med tale af provst Aug. Thelle samt uddeling af eksamens
beviser og præmier.
I sommerferien: IV mellem på Bornholm.
13/8: Skolen begynder med 801 elever.
24/8-31/8: 2f i lejrskole på Bornholm.
4/9: Udflugt til Stengade — asfaltbal i skolegården.
16/9: Udflugt til Vindebyøre.
19/9: Udflugt med de nye 1. klasser til Set. Georgsgildets hytte i Spodsbjerg.
19/9: IV mellem på studietur i Stengade skov under ledelse af skovriderne
Staun og Fløytrup.
25/9: Skolekommissionens møde med lærerpersonalet (Ny skolelov).
1/10: Møde angående skolesamarbejde med omegnskommunerne.
16/10: Forældreforeningens møde: Skole og erhverv.
20/5:
17/6:
18/6:
27/6:

25

10/11: A.O.F.s møde: Ungdommens valg af erhverv (Poul Bahnsen). De ældste
elever deltog.
18/11: Skolebio: Henri Dunant.
19/11: Forældremøde (2b).
22/11: Sammenkomst for IV mellem.
29/11: Landsskolescenen: Der var engang —.
17/12 og 18/12: Skolefest (IV mellem opfører Tre mænd i sneen).
19/12: Møde angående skolesamarbejde med omegnskommunerne.
22/12: Juleafslutning i kirken.
Uddeling af legatet „Grethes Minde“.

1959:
8/1:
9/1:
10/1:
17/1:
19/1:
21/1:
26/1:
2711:
28/1:
30/1 :
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Skolebio: Vesterhavsdrenge.
Film om raketter og raketforsøg for de ældste elever.
Sammenkomst for færdselspatruljens medlemmer.
Sammenkomst for de ældste elever (læge Vagn Holten: Om at læse videre).
Forældremøde (2fa og 2fb).
Besøg af lektor Klaus Langen, Hamar (IV og R).
Forældremøde (5b).
Forældremøde (5a).
Forældremøde (5c).
USAs ambassadør Val Peterson besøger skolen.

7/2:

14/2:

21/2:
4/3:
11/3:
12/3:
3/4:
6/4:
30/4:

21/5:

IV mellem på tur til Sydslesvig. Besøg i Harreslev. Skolekomedien
opførtes.
Radiovognen optager skolens blokfløjteorkester.
Sammenkomst for de ældste elever (kbm. L. Østerbye: Handelsuddannelsen)
Sammenkomst for færdselspatruljens medlemmer.
Møde med omegnskommunerne angående skolesamarbejde.
Landsskolescenen: En tjener og to herrer.
Den sønderjydske stilekonkurrence afsluttes. Præmier vundet af: Frede B.
Nielsen, Finn Bønnelykke, Bente Carlsson og Alfred Jacobsen.
Skolebio: Nødråb fra havet.
Udstilling af amerikanske børnetegninger.
Forældreforeningens generalforsamling.
Flemming Mortensen, Hou: Børn og kunst.
Fagligt møde for lærerpersonalet (naturhistorie).

Under ledelse af kommunelærer Færk Nielsen har der været afholdt en række
hyggeaftener for 7. klasserne.

Skolens ferieplan
1959:

Sommerferie: Fra lørdag den 27. juni til onsdag den 12. august kl. 8.

Månedslov: Mandag den 14. september.

Oktoberferie: Fra lørdag den 17. okt. kl. 11 til mandag den 26. okt.
kl. 8.
Månedslov: Mandag den 16. november.
Juleferie: Fra tirsdag den 22. dec. kl. 11 til tirsdag den 5. jan. kl. 8.
1960:

Fastelavnsmandag.

Kongens fødselsdag (11. marts).
Dronningens fødselsdag (28. marts).

Påskeferie: Fra tirsdag den 12. april kl. 11 til onsdag den 20. april
kl. 8.
St. Bededagsferie: 13 og 14. maj.
Kristi Himmelfartsdag (26. maj).
Pinseferie: Fra fredag den 3. juni kl. 11 til onsdag den 8. juni kl. 8.

Sommerferie: Fra torsdag den 30. juni til mandag den 15. aug. kl. 8.
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Realeksamen 1959
Dato

Kl.

Fag

Eksaminator

Censor

Skr. dansk

Sv. Sørensen

Lektor H. Christiansen,
København
Skoleinsp. Ellkier-Pedersen
Stubbekøbing

Skr. r + m

Bernt Petersen

Overlærer Birkeland,
Store-Hedinge
Lektor Busk-Jensen, Kbh.

Skr. engelsk

A. Bruun

Lektor E. Sterm, Kbh.
Inspektør Østerby,
Fredericia

20/5

9

Engelsk

A. Bruun

Overlærer frk. A. Mogen
sen, Marstal

25/5

8

Naturhist.

Sv. Klæsøe

Skolebestyrer Fryd, Århus

28/5

9

Tysk

E. Ebsen

Overlærer E. Find, Svbg.

1/6

9

Geografi

E. Ebsen

Skoleinsp. A. Frandsen,
Marstal

4/6

9

Dansk

Sv. Sørensen

Overlærer P. Christensen,
Marstal

9/6

8

Matematik

Bernt Petersen

Viceinspektør Bryndorf,
Kastrup

12/6

9

Historie

Bernt Petersen

Overlærer J. Weber,
Marstal

16/6

9

Fysik

A. Hegelund

Skoleinspektør A. Tambo,
Ærøskøbing

19/6

9

Fransk

Viceinspektøren

Provst A. Thelle, Rud
købing
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Mellemskoleeksamen 1959
A.
Dato

Kl.

Fag

Eksaminator

Censor

Skr. dansk

J. Svane Nielsen

Overlærer Hunderup
Petersen, Odense

Skr. r + m

Bernt Petersen

Viceinspektør Duelund,
Valby

8

Geografi

Rent Rasmussen

Arne Jørgensen, Rudkbg.

29/5

8

Dansk

J. Svane Nielsen

Overlærer Chr. Dissing,
Nr. Sundby

3/6

9

Engelsk

A. Bruun

Lærerinde frk. Harritsø,
Svendborg

9/6

9

Naturhist.

Sv. Klæsøe

Lærer Kaj Petersen,
Svendborg

13/6

9

Fysik

A. Hegelund

Overlærer H. Storm,
Svendborg

18,6

8

R+m

Bernt Petersen

Kml. J. 1. Jørgensen,
Assens

Skrivning

J. Svane Nielsen

Tegning

H. E. Sorensen

Kml. Bent Jensen, Rudk.

Håndarb.

Fru I. Nielsen

Overlærer E. Juul Hansen
Brønshøj

Sløjd

J. Svane Nielsen

Overlærer M. S. Jensen,
Rudkøbing

25/5

26/5

9

Overlærer fru J. Jensen,
Rudkøbing
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Mellemskoleeksamen 1959
B.

Dato

KL

Fag

Eksaminator

Censor

Skr. dansk

Fru J. Bramsen

Overlærer Hunderup
Petersen, Odense

Ski. r + m

Arne Jørgensen

Viceinspektør Duelund,
Valby

25/5

8

Dansk

Fru J. Bramsen

Kml. Svane Nielsen,
Rudkøbing

29/5

9

Geografi

E. Ebsen

Lærer J. Bendixen,
Svendborg

3/6

9

R+m

Arne Jørgensen

Kml. Bernt Petersen,
Rudkøbing

10/6

9

Naturhist.

S. Klæsøe

Skoleinspektør B. Nimb,
Svendborg

15/6

9

Historie

Bent Rasmussen

Lærer J. Hoffmann,
Svendborg

19/6

9

Tysk

E. Ebsen

Overlærer J. Weber,
Marstal

Skrivning

Fru J. Bramsen

Overlærer fru J. Jensen,
Rudkøbing

Tegning

H. E. Sorensen

Kml. Bent Jensen, Rud
købing

Håndarb.

Fru J. Jensen

Overlærer E. Juul Hansen
Brønshøj

Sløjd

J. Svane Nielsen

Overlærer M. S. Jensen,
Rudkøbing

26; 5
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9

Den mundtlige årsprøve i eksamensmellemskolen

Tid

Klasse

Lokale

Lørdag den 20. juni

Kl. 8 1 Illea na
llleb 2
lllec fvs
I lea geo
Ileb 3

Eksaminator

Fag
Naturhist.
Tysk
Fysik
Geografi
Regning

Hr. Klæsøe
Fru Bramsen
Hr. Hegelund
Hr. Ebsen
Skoleinspektøren

Censor
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

Svane Nielsen
Bruun
Kurt Petersen
Bent Rasmussen
Færk Nielsen

Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

Ebsen
M. S. Jensen
Bernt Petersen
Svane Nielsen
Kurt Petersen
Færk Nielsen
J. Appel
Tom Jensen

Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Fru
Hr.
Hr.
Hr.

Tom Jensen
Bent Rasmussen
M. S. Jensen
Bent Jensen
Bramsen
J. Appel
Svane Nielsen
Kurt Petersen

Mandag den 22. juni
Kl. 8

Illea
llleb
lllec
llea
1 leb
lea
leb
lee

7
2
25
22
fys
na
3
4

Tysk
Historie
Regning
Engelsk
Fysik
Naturhist.
Historie
Engelsk

Fru Bramsen
Fru J. Jensen
Hr. Bent Rasmussen
Hr. Sv. Sørensen
Hr. Hegelund
Hr. Klæsøe
Hr. M. Hansen
Hr. Bruun

Tirsdag den 23. juni
Kl. 8

11 lea
llleb
lllec
llea
1 leb
lea
leb
lee

geo
2
25
22
23
3
26
4

Viceinspektøren
Hr. Bernt Petersen
Hr. Bruun
Hr. Sv. Sørensen
Hr. Ebsen
Hr. M. Hansen
Fru J. Jensen
Hr. Færk Nielsen

Geografi
Regning
Engelsk
Dansk
Tysk
Historie
Dansk
Dansk

Onsdag den 24 juni
Kl. 8

Illea
llleb
lllec
llea
II eb
lea
leb
lee

7

fys
geo
22
5
3
na
4

Engelsk
Fysik
Geografi
Regning
Dansk
Dansk
Naturhist.
Regning

Hr. Bruun
Hr. Færk Nielsen
Hr. Ebsen
Hr. Bent Rasmussen
Fru Bramsen
Hr. M. Hansen
Hr. Klæsøe
Hr. Bernt Petersen

Hr. Tom Jensen
Hr. Kurt Petersen
Hr. From Jakobsen
Skoleinspektøren
Hr. Svane Nielsen
Fru J. Jensen
Hr. Sv. Sørensen
Hr. Appel
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Ved skoleårets slutning
Foraldredage og udstillinger af elevarbejder:

Onsdag den 17. juni og torsdag den 18. juni indbydes forældrene
til at overvære undervisningen i grundskolen og den eksamensfri
mellemskole.
Samme dag indbydes forældrene og andre interesserede til at bese
børnenes arbejder i håndgerning, tegning og sløjd — enten efter over
værelsen af undervisningen eller onsdag aften kl. 19—20,30.
Afslutningen finder sted fredag den 26. juni kl. 20 i Ørsteds
pavillonen.
Til afslutningshøjtideligheden indbydes den eksamensfri mellem
skoles elever, eksamensskolens elever, børnenes forældre samt alle
andre, der interesserer sig for skolens arbejde.
Omflytning og uddeling af karakterbøger finder sted lørdag den
27. juni. — Kl. 8 møder Illea, Hieb, Illec, Ilea, Heb, lea, lec, 2fa,
2fb, Ifa, 5a, 5b, 5c, 4a, 4c, 3a, 3b, 3c, 2a, 2b og 1c.
Kl. 9 møder leb, Ifb, 4b, 2c, la og Ib.

Det ny skoleår begynder onsdag den 12. august.
Kl. 8 møder: Ra, Rb, IVea, IVeb, IVec, Ilea, Ilec, 8, 2fa, 6a, 6b,
6c, 5a, 5c, 4b, 4c, 2a, 2b og 2c.
Kl. 10 møder: Illea, Hleb, Heb, 2fb, 6d, 5b, 4a, 3a, 3b, 3c.
Kl. 10,30 møder de nye 1. klasser.
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