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Viceskoleinspektør Hans Malte Nielsen

Den 19. april 1960 døde viceinspektør H. Malte Nielsen — kort 
tid efter sin 50-års fødselsdag.

Viceinspektøren havde en meget stor ekstrauddannelse i de sprog
lige fag og virkede som sproglærer og lærer i geografi ved Rudkøbing 
skole fra sin ansættelse her i 1942.

I 1950 udnævntes H. Malte Nielsen til viceskoleinspektør og kom 
derved ind i et virke, hvor hans ualmindelig gode evner for det 
administrative arbejde ved skolen rigtig kunne gøre sig gældende, 
et arbejde, der blev røgter med enestående interesse og flid.

Vi vil bevare mindet om en god kollega og en værdifuld med
arbejder i ærbødighed.



Træk af Rudkøbing skolevæsens historie

7
Ved Chr. Kiilsgaard.

Vi hørte i de foregående afsnit, at Christensdomsskolen, som af
løste Latinskolen, og som skulle være byens hovedskole, næsten ikke 
var nogen skole, ja, at der i 3 år slet ikke blev holdt skole. Hoved
årsagen hertil var, at degnen, som var skolens eneste lærer, påstod, 
at han kun havde pligt til at undervise konfirmanderne, og så 
mærkeligt det end kan lyde, tog byen hans påstand til efterretning.

At utilfredsheden hermed var stor, er en anden sag, og det endte 
da også med, at byens øvrighed, byfogeden og præsten, udarbejdede 
en ny skoleplan, som i året 1800 under en visitats blev godkendt 
af Fyns biskop, og som skulle bryde med forrige tiders slendrian.

I den nye skole skulle der ansættes 2 lærere, en overlærer og en 
underlærer. Degnen skulle fortsætte som skoleholder, men han fik 
altså titel af overlærer, og han blev dermed den første i skolens 
historie med denne benævnelse. Som underlærer skulle der, som der 
stod i skolens instruks, ansættes ,,en Seminarist eller et andet dueligt 
Subjekt“, som skulle undervise i læsning, regning, skrivning og 
kristendom, medens overlæreren skulle tage sig af sædelære og 
begyndelsesgrundene i historie, naturhistorie og geografi.

For dem begge gjaldt det, at den gamle tid, hvor de kunne nøjes 
med at være hørere, skulle være forbi. Intet måtte læres udenad 
af børnene, før de havde fået det tydeligt forklaret.

Skolen blev delt i 2 klasser, og tidens klasseforskel mærkes i 
bestemmelsen om, at medens børn af formuende forældre skulle 
være fyldt 6 år, før de kom i skolen, så mente man, at for fattige 
børn var det ikke for tidligt at begynde i 5 års alderen.

Skoledagen var lang. Om sommeren var skoletiden fra kl. 7 til 
17 med middag fra 11 til 14, og selv om man om vinteren først 
begyndte kl. 8, så holdt man til gengæld først op kl. 18, dog også 
med 3 timers middag.

Ferier var man meget karrig med. Ud over helligdagene måtte 
der kun gives 14 dages ferie i høsttiden, dog at der, hvis man fandt 
det fornødent, også kunne gives 8 dages ferie i den uge, julehellig
dagene faldt.
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Bemærkelsesværdigt er det, at det i skolens instruks er første 
gang, at skolebespisning nævnes. Social forsorg fandtes jo dengang 
kun i form af fattighjælp. Børnene måtte derfor selv hjælpe med 
til at skaffe føden, men da de derved forsømte skolen, bestemte 
man, at såsnart skolens midler tillod det, skulle de fattige børn 
foruden fri undervisning have fri kost de 6 dage om ugen, foruden 
at de skulle have en klædning om året.

Det skal dog lige nævnes, at der skulle gå ca. 60 år, før skole
bespisningen blev indført, og det blev ved private bidrag og kun 
3 gange om ugen.

Tilbage stod så at få den nye skole ført ud i livet. Byens penge 
var så små, at man måtte gå indsamlingens vej. Ikke alene blev der 
samlet ind ved gudstjenesterne, men ved kirkedøren blev der også 
opstillet indsamlingsbækkener, hvori folk kunne lægge deres skærv 
til det gode formål.

Skolen kom da også i gang, men med et så dårligt resultat, at der 
kun gik et par år, før man måtte til at tage hele sagen op igen.

Chr. Kiilsgaard.
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Skolevæsenets styrelse og tilsyn

SKOLEKOMMISSIONEN:

forretningsfører P. Hahn Andersen, formand 
borgmester Sv. Nilsson
landsretssagfører A. Prolle-Christensen

Valgt af forældrekredsen: 
telefonformand Hans Hansen og 
læge Vagn Holten

SKOLEUDVALGET:

forretningsfører P. Hahn Andersen, formand 
borgmester Sv. Nilsson
landsretssagfører A. Prolle-Christensen 
fru Mary Kruse
direktør G. Friis Hansen

SKOLEBESPISNINGSUDVALGET:

skoleudvalget, der tiltrædes af 
skolelagen
skoletandlagen og 
stadsskoleinspektøren

LEGATUDVALGET:

borgmester Sv. Nilsson 
stadsskoleinspektøren

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

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.

Nedenstående overenskomst er nu godkendt af de respektive 
sogneråd og Rudkøbing byråd:

Aftale om skolesamarbejde mellem Strynø, Simmerbølle, Skrøbelev, 
Longelse-F uglsbølle og Tranekår-T alle bølle kommuner 

og 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

muner 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 
optagelse 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 
betingelserne for optagelse i de klasser, der peger mod real
afdelingen.
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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 be
gæres 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 °/o.

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 af
skaffer 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 mellemskole
eksamen i 1961-62 og realeksamen i 1962-63.

I skoleåret 1960-61 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, 
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 
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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, vil der i skoleåret 1960-61 
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 ud
bytte 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 to 8. klasser 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 disse klasser, som vi tillægger meget stor 
betydning, med prøve og udstedelse af afgangsbevis. Erhvervene 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.
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Arbejdet i 8. klasse
1959-60.

Der var til 8. klasse fra begyndelsen tilmeldt 23 elever, hvoraf 
4 i årets løb har forladt skolen; 19 elever har altså deltaget i under
visningen hele året. Heraf er en elev fra Longelse og en fra Tranekær.

Denne undervisning har været lagt således til rette, at den har 
sigtet ud mod erhvervene, og der har i den forbindelse været aflagt 
besøg på Simmerbølle mejeri og på Langelands Andels Svineslagteri.

Som nye fag her i Rudkøbing har der for drengenes vedkommende 
været husgerning, og der har for samtlige elever været arrangeret 
erhvervspraktik.

Denne erhvervspraktik er kun kommet i stand takket være arbejds
givernes interesse for idéen, og jeg vil gerne gennem disse linier 
bringe en tak for al den velvilje, jeg har mødt ved dette arrangement.

En særlig tak til arbejdsgiverforeningens formand, hr. glarmester 
Stender, fordi han så velvilligt hjalp os i gang.

Skoleåret afsluttedes med et lejrskoleophold i København i tiden 
20/5—24/5, hvor følgende institutioner blev besøgt: Radiohuset, 
Rådhuset, Frilandsmuseet, Danmarks Akvarium, Nationalmuseet, 
Christiansborg, Magasin Ilium og sidst, men ikke mindst — Tivoli.

K. Bay Petersen.

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. Ele
ven 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 
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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 til de elever, der optages på gymnasiet. Forældre, 
der ønsker at gøre brug af ordningen, bedes henvende sig på skolen 
inden sommerferien.

Befordring af børn fra landkommunerne
Kommuner uden eksamensskole eller 8. hovedskoleklasse og 9. 

klasse kan med direktionens godkendelse og skal efter skoledirek
tionens forlangende yde tilskud til eller fuldt ud afholde udgifterne 
ved befordring af de i vedkommende kommune hjemmehørende børn 
til og fra realklasser, henholdsvis 8. hovedskoleklasse og 9. klasse, 
uden for kommunen.
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Skolens midlertidige timeplaner
i henhold til ministeriets cirkulære af 9. februar 1960. 

(Vedtaget af skolekommission og byråd).

fag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7a. 7b.
Dansk m. skrivn............ 10 11 10 10 10 7 5 5
Regn, og matem.......... 5 5 5 5 6 4 5 5
Religion.................... 2/2 2/2 2 2/2 2 2 1 1
Historie..................... 1 1 2 2 2 2
Geografi........................ 1 2 2 1 2 2
Naturhistorie................ 2 1 2 1 1
Gymnastik.................... 2 2 3 3 3-2 3-2 3-2
Sang og spil.............. 2/2 1 1 1 1 1 1 1
Formn. (tegning)........... 1 1 1 1 1
Håndgerning................. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1
Naturlære...................... 2 2 2
Sløjd .............................. 2-0 2-0 2-0 2-0
Husgerning................... 0-2 0-3 0-3
Engelsk......................... 5 3 3
Tysk.............................. 4 4
I alt.............................. 17 20-22 22-24 26-28 30-30 32-33 32-33 32-33

r^g 8. III IV R
Dansk............................ 6 4 5 5
Regn, og matem............. 6 6 7 5
Skrivning...................... 1 1-0
Historie......................... ■ I 2 2 2
Geografi........................ 3 2 2 2
Naturhistorie................ • 1 2 2 2
Naturlære...................... 2 2 2 2
Religion........................ 1 2 1
Tegning......................... 1 1
Engelsk......................... 3 3 3 5
Tysk.............................. 4 4 4
Fransk ............................ 5
Håndgerning................. 0-3 0-2 0-2
Sløjd .............................. 3-0 2-0 2-0
Husgerning................... 3-4
Gymnastik.................... 3 3 3 3
Erhvervsorientering . . . 1
Bogføring........................ 1

I alt........................... . . 32-33 34 35-34 35
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Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelsen finder sted på skolen. Skolens skema 
lægges sådan, at det vil være mest formålstjenligt, om konfirmationen 
finder sted fra 7. klasse.

Skolens klasser
Antal klasser:

1952-53: 27 klasser.
1953-54: 27 klasser.
1954-55: 28 klasser.
1955-56: 28 klasser.
1956-57: 29 klasser.
1957-58: 29 klasser.
1958-59: 30 klasser.
1959-60: 32 klasser.
1960-61: 32 klasser.

Der oprettes i 1960-61 to realklasser og to 8. klasser.

SKOLENS LOKALER:
26 almindelige klasselokaler, 2 lokaler til særundervisning samt 

sanglokale, børnebibliotek, sløjdlokale, fysiksal, naturhistorielokale, 
geografilokale, håndgerningslokale, tegnelokale, tandlægeværelse, 
lægeværelse, skolekøkken, lærerværelse og 2 kontorer.

Skolen tog i skoleåret 1959-60 2 nye gymnastiksale i brug. Disse 
sale med omklædnings- og baderum opfylder til fulde lovens krav. 
Skolens lokaler med hensyn til gymnastik og idræt må herefter be
tegnes som helt ideelle.

Benyttelse af skolens lokaler 
uden for den almindelige skoletid

Følgende institutioner har benyttet skolens lokaler:
A.O.F.s aftenskole (22 hold med 394 elever) og et aftenhøjskole- 

hold med 27 elever, Rudkøbing Handelsskole (11 hold med 165 
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elever), Langelands Lærerkreds (instruktionskursus, metodikkursus 
og kursus i erhvervsorientering), Lottekorpset samt de forskellige 
sportsklubber (de nye gymnastiksale).

Skolens elevtal

Skolen havde den 1. januar 1959 i alt 797 elever.
Den 31. dec. 1959 var antallet 788 elever.

I hovedskolen............................................. 265 drenge og 282 piger
I eksamensmellemskolen og realklassen .. 118 drenge og 123 piger

I alt . . 383 drenge og 405 piger

Børnetallet den 31. dec. 1959
Under 

u-pligtig 
alder

i 
u-pligtig 

alder

Over 
u-pligtig 

alder
Til

sammen

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

8 254
29

68
24

330
53

Tilsammen.... 8 283 92 383

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

7 274
31

64
29

345
60

Tilsammen.... 7 305 93 405
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Fordeling i klasserne 31. december 1959

Hovedskolen

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

Drenge ........... j 13 14 12 12 11 13 17 13 11 9 7 10
Piger. . ........... 15 13 15 13 16 9 12 15 16 11 12 10

I alt ■ 28 27 27 25 27 22 29 28 27 20 19 20

8 7a 7b 6a 6b 6c 6d 5a 5b 5c

Drenge 10 8 8 15 15 13 15 13 14 12
Piger . . ...................10 9 12 11 10 17 16 12 14 14

I alt 20 17 20 26 25 30 31 25 28 26

Eksamensmellemskolen

Ra Rb IVa IVb IVc Illa Hib Ila llb Ile

Drenge........... 9 5 12 12 9 17 17 15 10 12
Piger ............. 11 7 8 10 12 15 14 13 18 15

I alt 20 12 20 22 21 32 31 28 28 27

Elevernes forsømmelser i 1959
Forsømmelserne udgjorde i procent af det samlede antal skoledage:

Sygdom lovl. grund ulovl. grund Ialt

Hovedskolen...........
Eksamensmellemsk.
Hele skolen.............

4,89 (3,39)
3,58 (1,79)
4,32(3,22)

0,27(0,41)
0,04 (0,36)
0,21 (0,41)

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

5,20(3,75)
3,62(2,19)
4,53 (3,63)

Tallene for 1958 er anført i parentes.
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Udenbys elever i skoleåret 1959-60
1. Eksamensmellemskolen

Kommune
Antal elever:

Ila Jlb Ile Illa Hib IVa IVb IVc Ra Rb Ialt

Snøde-Stoense 1 1
Bøstrup ... 3 2 6 i 2 2 3 18
Tranekær. . . 2 2 3 4 6 1 1 1 2 22
Simmerbølle. 2 2 1 1 6
Strynø........ 1 1 3 1 5
Longelse . . . 3 1 4 2 2 1 1 13
Skrøbelev. . . 3 2 2 3 1 12
Magleby . . . 2 2
Humble .... 3 3

I alt. . . 8 5 12 8 15 15 7 4 5 3 82

2. Fra Hovedskolens 1.-8. klasse: 32.
Udenbys elever ialt 113. (Skoleåret 1958-59: 127).

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 overenskom
sten nævnte undtagelse.
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Indskrivning til 1. klasserne
År Drenge Piger I alt

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 ............. .... 37 38 75
1958 ............. .... 39 41 80
1959 ............. .... 31 34 65
1960 ............. .... 29 38 67

I henhold til vedtagelse i skolekommissionen oprettes tre Í. klasser 
i skoleåret 1960-61.

Skolemodenhedsprøve er blevet gennemført.

Svømmeprøver: Livredderprøven: 20 drenge.

Lærerpersonalet den 1. juni 1960
Stadsskoleinspektør Arne Jørgensen

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

Lærer J. Svane Nielsen
— Bernt J. Petersen
— Sv. Sørensen
— Bent Rasmussen
— J. Mollerup Hansen
— Bent Jensen
— Kurt Bay Petersen
— Hans-Jørgen Færk Nielsen
— Tom V. H. Jensen
— Erik Schelde Rasmussen
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Timelærer Ib Kvorning

Overlærer fru J. Jensen
— fru R. Juul
— fru M. L. Ploug
— fru I. Nielsen

Lærerinde fru H. Sørensen
— fru J. Bramsen

Aspirant frk. Aase Christoffersen
— frk. Inger Agerbo
— Finn Due Østerbye
— Poul Rygaard Jensen

Aspiranterne frk. Aase Christoffersen, frk. Inger Agerbo, hr. Finn 
Due Østerbye og hr. Poul Rygaard Jensen er ansat ved skolevæsenet 
fra 1. juli 1960. Aspirant G. From Jacobsen blev d. 1. august 1959 
ansat ved Brahesholmskolen, og lærer Johannes Appel blev d. 1. febr. 
1960 ansat ved Lindelse skole. Hr. Johs. Appel har igennem 8 år 
udført et stilfærdigt, flittigt og solidt arbejde ved Rudkøbing skole
væsen. Skolen siger tak.

Som vikarer har i skoleårets løb virket: Lærerinde fru I. Ebsen, 
bibliotekar fru Trige Rasmussen, lærerinde fru Ulla Bay Petersen, 
fru Judith Iversen, fru Inge Bjørnson og lærer Helge Højgaard Jen
sen samt seminarieeleverne frk. Ellen-Margrethe Hansen, frk. Hanne 
Münster Andersen, frk. Inge Lise Winther.

Under viceinspektør H. Malte Nielsens sygdom har pastor A. Chri
stoffersen virket som vikar.

Skolen havde i august—september tre praktikanter, frk. Elin 
Stærke, frk. Randi Schou Jensen og hr. Christian Bager, fra Skårup 
Statsseminarium.
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Særundervisning
I skoleåret 1959-60 har 25 elever deltaget i særundervisning for 

læsesvage, heraf 21 drenge og 4 piger. Fordelingen har været føl
gende: 2. kl.: 2 elever, 3. kl.: 6 elever, 4. kl.: 9 elever, 5. kl.: 2 elever, 
1. fm.: 3 elever, 2. fm.: 3 elever.

5 elever er af deres klasselærere blevet henvist til særundervisnin
gen i løbet af skoleåret, ligesom 2 elever er blevet udmeldt, en p. gr. a. 
flytning fra byen, en anden ved udmeldelse af skolen efter konfir
mationen.

Der har til denne undervisning været afsat 10 ugtl. timer. Hver 
elev har gennemsnitligt haft 2 ugtl. timer på hold, hvis størrelse har 
varieret mellem 2—7 elever, som således har kunnet undervises helt 
individuelt.

Inge Björnsson.

Undervisningen for børn, der ikke har kunnet følge med i dansk 
og regning, har omfattet 10 timer ugentligt og er givet til 11 børn 
— hovedsageligt fortsættere, da kun ét barn er blevet henvist af 
klasselæreren. 3 børn er undervist efter anmodning fra forældrene.

3 børn med nedsat hørelse er henvist til ørelæge og hørecentral. 
Heraf har to fået høreapparat og instruktion.

H. E. Sørensen.

Børnebiblioteket
Rudkøbing kommunale børnebibliotek har i årets løb haft en til

vækst på 440 bind — deraf 12 klassesæt. Der er i modsætning til 
sidste år købt flest fagbøger, nemlig 340. Bibliotekets samlede bog
bestand udgør herefter pr. 31. marts 1960: 2246 bind — deraf 1095 
bind faglitteratur samt 42 klassesæt. Udlånet viser en lille tilbage
gang, idet det samlede udlån udgør: 11531 bind mod 12730 sidste år. 
Derimod har der været større udlån af klassesæt til brug i skolens 
daglige arbejde. Det er også mit indtryk, at eleverne i stadig stigende 
antal henvender sig på biblioteket for at finde stof til deres stile. 
Udlånet til 2. og 3. klasserne har været fortsat, ligesom der er sam
mensat små klassebiblioteker til klasser med ordblinde elever.

Bibliotekaren.
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Beretning fra skolelægen i Rudkøbing for året 1959-60
Sundhedstilstanden blandt skolebørnene har været god. Der har 

ikke været konstateret epidemier i dette skoleår. Nogle enkelte til
fælde af den på flere skoler udbredte fodsvamp blev standset i star
ten. Tilfældene er næppe opstået på skolen, da de hygiejniske forhold 
her er særdeles gode, efter at den ny gymnastiksal er taget i brug.

Der er i lighed med tidligere år foretaget tuberkuloseundersøgelse 
af alle børnene i 1. og 4. klasse samt i afgangsklasserne, idet skole
lægen har foretaget tuberkulinprøverne, og tuberkulosestationen har 
røntgenundersøgt børnene. Calmettevaccination er i de egnede til
fælde ligeledes foretaget af tuberkulosestationen. Lærerpersonalet og 
skolens øvrige personale er blevet undersøgt for tuberkulose ved 
røntgengennemlysning. Der blev ikke ved disse undersøgelser påvist 
friske tilfælde af tuberkulose.

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

Difteritisvaccination ikke foret, i antal tilf........... 12
Ufrivillig vandladning............................................. 1
Svagsyn....................................................................... 15
Børnesår...................................................................... 1
Undervægt.................................................................. 1
Brillekontrol............................................................... 2
Øjenkatarrh................................................................ 1
Nedsat hørelse........................................................... 4
Polypper...................................................................... 1
Kryptorchisme............................................................ 3
Nervesygdom............................................................. 1
Ørevoks....................................................................... 1
Platfod........................................................................ 1
Vandbrok.................................................................... 1

I alt . . 45

Endvidere viste sig i alt 11 børn at lide af farveblindhed.

Som det vil fremgå af ovenstående, er der i alt medgivet børnene 
45 henvisninger til hjemmet med anmodning om at søge egen læge. 
Henvisningernes antal ligger på ca. halvdelen af, hvad der har været 
gennemsnittet for de senere år — en glædelig fremgang. Mindre op
muntrende er det derimod, at kun de færreste henvisninger bliver 
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fulgt. Blandt skolelægens forskellige opgaver er en af de vigtigste 
at konstatere tilstedeværelsen af forskellige skavanker, som ifølge 
sagens natur ikke altid bliver afsløret på anden måde. Til eks. kan 
nævnes nedsat syn og hørelse for at fremdrage to af de væsentligste. 
Desuden er det skolelægens opgave at henvise børnene til hjemmets 
egen læge for at få de ved undersøgelsen påviste sygdomme taget 
under behandling. Der er i år så påfaldende mange børn, som ikke 
går videre til egen læge, at man vægrer sig ved at tro, at så mange 
hjem skulle sidde denne hjælp overhørig. Der vil derfor forsøgsvis 
fra næste skoleårs begyndelse ske henvendelse til hjemmene — ikke 
med børnene som mellemled —, men direkte fra skolelægen gennem 
postvæsenet til de respektive hjem. Lad os håbe, dette må hjælpe til 
bedre opfyldelse af skolelægeinstitutionens opgaver, men først og 
sidst til børnenes gavn.

N. E. Hame.

Beretning fra skoletandkliniken

Der er på skoletandkliniken i kalenderåret 1959 på 511 elever 
udført 1171 tandfyldninger, 31 rodbehandlinger, 124 tandudtræk
ninger, 296 lokalbedøvelser og 35 andre behandlinger.

Det har med skolekommissionen været drøftet, hvorvidt skole
tandkliniken skulle anskaffe den nye turbine-boremaskine med det 
meget høje omdrejningsantal. Efter at have indhentet oplysninger fra 
andre skoletandkliniker vedtog man at stille sagen i bero, da denne 
boremaskine ved siden af sine fortrin også har egenskaber, som i 
nogen grad gør den mindre egnet til børnetandpleje.

Det må fra skoletandklinikens side hilses med glæde, at eleverne 
ikke mere i frikvartererne må forlade skolen for at købe slikkeri. 
At der alligevel stadig bruges for meget slik, er en anden sag.

Chr. Kiilsgaard.

Skolesparekassen
I skolesparekassen er der i det forløbne år opsparet ca. 10.000 kr. 

af 500 elever.
Desuden har 6., 8. og III e. gennem rejseopsparingen sparet ca. 
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7000 kr. 8. klasse skal anvende det opsparede beløb til en tur til 
København sidst i maj, mens de andre klasser skal bruge deres penge 
til en tur til Bornholm.

I. J. Nielsen.

Forskellige meddelelser til hjemmene
BØRNENES BØGER.

Samtlige elever får udleveret gratis bøger på skolen. Det er et meget stort 
beløb, kommunen har bundet i disse bøger. Hjemmene anmodes derfor om at 
være skolen behjælpelig med, at bøgerne bliver behandlet pænt, bliver transporteret 
til og fra skole i en taske, og at de jævnligt forsynes med nyt omslag. Der må 
ikke tegnes i bøgerne eller uden på dem; men de skal være forsynet med elevens 
navn og klasse. Ødelagte eller bortkomne bøger skal erstattes.

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 til 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 an
givelse af grunden til forsømmelsen.

Hvis forsømmelse af anden årsag end sygdom skulle være påkrævet, må 
skriftlig anmodning herom medbringes i god tid forinden.

Skolen må imidlertid meget indtrængende henstille til hjemmene, at der ikke 
anmodes om fritagelse uden i de tilfælde, hvor meget vægtige grunde taler derfor.

Fritagelse for gymnastik ud over en uge kan i henhold til ministeriets bestem
melse kun gives, når lægeattest foreligger. Endvidere henledes opmærksomheden 
på følgende ministerielle bekendtgørelse: Før undervisningen i gymnastik skal 
hvert barn fra 4. skoleår og opefter foretage omklædning, og øvelserne skal 
foregå i gymnastikdragt.
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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 til
ladelse. 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 skolekommis
sionen.



REALEKSAMEN 1959
1. Bacher, Jan, s. af dyrlæge B., Longelse.
2. Bønnelykke, Palle, s. af overbetjent B., Rudkøbing.
3. Gejr, Marianne, d. af forpagter G., Skrøbelev.
4. Hansen, Hans Erik, s. af gdr. H., Tranekær.
5. Hansen, Lone, d. af kgl. vejer C. H., Rudkøbing.
6. Hansen, Lone Selling, d. af gdr. H., Henninge.
7. Hansen, Ole Kurt, s. af mekaniker H., Lohals.
8. Hansen, Poul, s. af gdr. H., Snødc.
9. Heide, Jørgen, s. af murermester H., Rudkøbing.

10. Holm, Bent Ove, s. af stenhugger H., Rudkøbing.
11. Jespersen, Kirsten, d. af læge J., Rudkøbing.
12. Kieler, Søren, s. af læderhandler K., Rudkøbing.
13. Larsen, Alice Elisabeth, d. af skovfoged L., Bukkeskov.
14. Madsen, Axel Funch, s. af købmand M., Rudkøbing.
15. Malling, Annegrete, d. af trælasthandler N., Rudkøbing.
16. Nielsen, Inge Marie Oldenbjerg, d. af propr. N., Oldenbjerggård.
17. Nielsen, Jens-Jørn, s. af arbmd. N., Rudkøbing.
18. Nissen, Birgitte, d. af renseriejer N., Rudkøbing.
19. Petersen, Alice, d. af gdr. P., Bøstrup.
20. Petersen, Birgit Ambo, d. af vognmand P., Skrøbelev.
21. Rasmussen, Lis Käthe, d. af traktorfører R., Helletofte.
22. Rene, Jørgen, s. af tjener R., Tranekær.
23. Trolle-Christensen, Nina, d. af 1rs. T.-C., Rudkøbing.

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1959
A.

1. Ahlefeldt-Laurvig, Gurli Henriette, d. af syerske A.-L., Rudkøbing.
2. Bay, Mona, d. af boelsmand B., Pederstrup pr. Spodsbjerg.
3. Bay, Ole, s. af boelsmand B., Pederstrup pr. Spodsbjerg.
4. Brandt, Jytte, d. af købmand B., Rudkøbing.
5. Christensen, John Rudbæk, s. af portør C., Rudkøbing.
6. Christiansen, Helge, s. af malermester C., Rudkøbing.
7. Davidsen, Jette, d. af urmager D., Rudkøbing.
8. Ebsen, Karen, d. af overlærer E., Rudkøbing.
9. Hansen, Grete Aarslev, d. af købmand H., Rudkøbing.

10. Hansen, Kurt, s. af vognmand H., Rudkøbing.
11. Henriksen, Mimi Käte, d. af snedkersvend H., Rudkøbing.
12. Johansen, Helle, d. af forstander J., Rudkøbing.
13. Jørgensen, Edvard, s. af kontorist J., Rudkøbing.
14. Karlshøj, Ulla, d. af forpagter K., Bøstrup.
15. Kristensen, Kirsten Munch, d. af fiskeeksportør M. K., Bagenkop.
16. Larsen, Birte, d. af murersvend L., Rudkøbing.
17. Madsen, John, s. af murersvend M., Rudkøbing.
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18. Madsen, Poul Bøtge Plettner, s. af direktør P., Rudkøbing.
19. Navne, Arne, s. af overpostbud N., Rudkøbing.
20. Nielsen, Aksel, s. af gårdejer N., Bøstrup.
21. Petri, Annette, d. af læge P., Tranekær.
22. Rasmussen, Aase Krogh, d. af gårdejer R., Bøstrup.
23. Skov, Eli, s. af telefonmester S., Rudkøbing.
24. Thinggaard, Knud Erik, s. af smedemester T., Bøstrup.
25. Thaae, Preben, s. af direktør T., Rudkøbing.

B.
1. Averhoff, Jørgen, s. af gas- og vandmester A., Rudkøbing.
2. Christensen, Annelise, d. af arbm. C., Rudkøbing.
3. Clausen, Erik Flindt, s. af radioforhdl. C., Rudkøbing.
4. Dahlslund, Ellen Margrethe, d. af urmager D., Rudkøbing.
5. Hansen, Inge Margrethe, d. af snedkersvend H., Rudkøbing.
6. Hansen, Kirsten Elisabet, d. af portør H., Rudkøbing.
7. Hartmann-Petersen, Finn, s. af manufakturh. H.-P., Rudkøbing.
8. Jacobsen, Alfred, s. af husmand J., Tranekær.
9. Jensen, Dag William Gerling, s. af landsretssf. G. J., Rudkøbing.

10. Jensen, Flemming, s. af skolebetjent J., Rudkøbing.
11. Jørgensen, Connie, s. af fisker J., Rudkøbing.
12. Jørgensen, Hans-Henrik, s. af stadsskoleinsp. J., Rudkøbing.
13. Kaalund, Jørgen, s. af isenkræmmer K., Rudkøbing.
14. Larsen, Albert, s. af stationsleder L., Rudkøbing.
15. Larsen, Dorrit-Marie, d. af skovfoged L., Tranekær.
16. Larsen, Lone Strandmark, d. af forpagter L., Tranekær.
17. Lauritzen, Ole Størck, s. af sognepræst L., Magleby.
18. Madsen, Peter Flemming, s. af fru M., Rudkøbing.
19. Madsen, Svend Erik, s. af manufakturh. M., Rudkøbing.
21. Moertensen, Inge-Lise Wegge, d. af bødkersv. M., Rudkøbing.
21. iMortensen, Inge-Lise Wegge, d. af bødkersv. M., Rudkøbing.
22. Munch, Mogens Holger, s. af arbm. M., Rudkøbing.
23. Nielsen, Inger Ramhøj, d. af slagterm. N., Rudkøbing.
24. Pedersen, Bjarne Pahn, s. af snedkersv. P., Rudkøbing.
25. Petersen, Bente Ingested, d. af arbm. P., Rudkøbing.
26. Wagner, Preben Emil, s. af fodermester W., Nordenbro.
27. Wittenkamp, John Zehngraff, s. af arbm. W., Rudkøbing.

Oversigt over mellemskole- og realeksamen 1959

Antal 
elever

Gennemsnitskarakter

Ug-r- mg P mg mg-r- g + g
Mellemskoleeksamen... I 52 1 9 14 21 4 3
Realeksamen................. 23 1 3 7 7 5
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af skolens dagbog

1959:
17. og 18. juni: Forældredage og udstilling af elevarbejder.
19. juni: Grundskolens udflugt til Vindebyøre.
25. juni: Udflugt for lærerpersonalet.
26. juni: Afslutning.

I sommerferien: IV mellem på Bornholm.
12. august: Skolen begynder efter sommerferien.
16. august: 7. klasse i lejrskole på Bornholm.
20. august: De større elever på udflugt til Stengade skov. Asfaltbal i skolegården.
9. september: Skolekommissionen besigtiger de færdige gymnastiksale.

12. september: Skolen overtager nybygningerne. Tale af skolekommissionens for
mand, borgmesteren og skoleinspektøren.

16. september: Elværket skænker skolen en udstoppet svane.
18. september: Røde Kors ugens åbning. Børneoptog fra skolen til torvet.
25. september: Landsskolescenen opfører: „Seks kammerater“.
30. september: Kunstforeningens møde på skolen.

1. oktober: Forældreforeningens møde (Slik i skolen).
14. oktober: Undervisningsinspektør, cand. mag. Leif Busk overværer undervisnin

gen i dansk og historie.
7. november: Forældredag for 1. klasserne.

10. november: Landsskolescenens bio: „Bjergene kalder“.
17. november: Forældremøde for II ea.
19. november: Forældremøde for II eb.
21. november: Sammenkomst for skolekommission, skoleudvalg og lærerpersonale.
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30. november: Forældremøde for II ec.
1. december: Færdselsudstilling.
7. december: Skolekomedie (Leck Fischer: „I porten“).
8. december: Skolekomedie (Leck Fischer: „I porten“).

22. december: Afslutning i kirken.
— Uddeling af legatet „Grethes Minde“.

1960:
15. januar: Pædagogisk møde (E. Ebsen — geografi).
25. januar: Rejselektor Trygve Aarre, Norge, besøger skolen.
25. januar: Landsskolescenen opfører: „High Tor“.
26. januar: Forældremøde for IV ea. og IV ec.

2. februar: Forældremøde for IV eb.
14. marts: Forældremøde for 5. c.
15. marts: Forældremøde for 5. b.
17. marts: Forældremøde for 5. a.
26. marts: Forældremøde for 4. c. (Overskud til Flygtningehjælpen).
31. marts: Forældreforeningen (Kurt Bay Petersen: Erhvervspraktik).
2. april: Skibsfører V. Borregaard, Strynø, skænker skolen forskellige udskårne 

ting i ben fra Grønland.
8. april: Sendt kr. 1408,19 til Danske skolers flygtningehjælp.

28. april: Forældreforeningens generalforsamling.
2. maj: Lærerinde frk. Ulla Moden, Mjølby, underviser på skolen i 14 dage.

10. maj: Forældreforeningen og Foreningen Norden holder svensk aften på skolen.
11. maj: Ny Carlsbergfonden overgiver et smukt kunstværk — udført af billed

huggeren Arno Axelsen — til skolen og byen. Tale af direktør Ussing og 
skolekommissionens formand.

20. maj: 8. klasse rejser på lejrskole i København.
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Skolens ferieplan

I960:

Det nye skoleår begynder mandag den 15. august kl. 8.

Månedslov: Mandag den 19. september.

Oktober-ferie: fra lørdag den 15. oktober kl. 11 til mandag den 24. 
oktober kl. 8.

Månedslov: Mandag den 14. november.

Juleferie: fra torsdag den 22. dec. kl. 11 til torsdag den 5. januar., 
kl. 8.

1961:

F astelavnsmandag den 13. februar.

Kongens fødselsdag; Lørdag den 11. marts.

Dronningens fødselsdag: Tirsdag den 28. marts.

Påskeferie: Fra mandag den 27. marts kl. 14 til onsdag den 5. april 
kl. 8.

St. Bededagsferie: 28. og 29. april.

Kristi Himmelfartsdag den 11. maj.

Pinseferie: Fra fredag den 19. maj kl. 11 til onsdag den 24. maj kl. 8.

Sommerferie: Fra tirsdag den 27. juni til fredag den 11. august kl. 8.
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Realeksamen 1960

R a.

Dato Kl. Fag Eksaminator Censor

Skr. dansk Sv. Sørensen Skolebestyrer Krogh, 
Dronninglund

Adjunkt E. Madsen, 
Esbjerg

Skr. r. + m. Bernt Petersen Viceinspektør Mortensen, 
Tåstrup

Lektor H. Kjær, Roskilde

Skr. engelsk A. Bruun Stadsskoleinsp. Rosenholm, 
Nykøbing F.

Lektor Voldby, Virum

23/5 9 Dansk Sv. Sørensen Overlærer G. Nymann, 
Svendborg

27/5 9 Geografi Bent Rasmussen Lærer J. Bendixen, 
Svendborg

1/6 8 Tysk E. Ebsen Skolebestyrer Dahl, 
Sorø

3/6 8 Historie M. S. Jensen Skoleinsp. R. Andersen, 
Kastrup

8/6 9 Matematik Bernt Petersen Lærer Robert Larsen, 
Svendborg

13/6 9 Fysik A. Hegelund Lærer Jørgen Simonsen, 
Svendborg

17/6 9 Naturhistorie Sv. Klæsøe Skoleinsp. B. Nimb, 
Svendborg

21/6 9 Engelsk A. Bruun O veri. frk. A. Mogensen, 
Marstal

25/6 8 Fransk A. Christoffersen Lærer Sv. Sørensen, 
Rudkøbing
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Realeksamen 1960

R b.

Dato Kl. Fag Eksaminator Censor

Skr. dansk Jytte Bramsen Skolebestyrer Krogh, 
Dronninglund

Adjunkt E. Madsen, 
Esbjerg

i Skr. r. + m. Bernt Petersen Viceinspektør Mortensen, 
Tåstrup

Lektor H. Kjær, Roskilde

Skr. engelsk A. Bruun Stadsskoleinsp. Rosenholm, 
Nykøbing F.

Lektor V. Voldby, Virum

23/5 9 Historie Bernt Petersen Skoleinspektør S. Madsen, 
Svendborg

28/5 9 Matematik Bernt Petersen Skoleinsp. A. Frandsen, 
Marstal

2/6 8 Dansk Jvtte Bramsen Skolebcst. E. Falbe Hansen, 
Kastrup

8/6 9 Engelsk A. Bruun Lærerinde Tove Harritsø, 
Svendborg

11/6 9 Geografi E. Ebsen Overlærer J. K. Hansen, 
Svendborg

15/6 8 Naturhistorie Sv. Klæsøe Overlærer Kristine Peder
sen, Åbybro

18/6 9 Tysk E. Ebsen Overlærer Anna Hansen, 
Svendborg

22/6 9 Fysik A. Hegelund Skoleinsp. A. Frandsen, 
Marstal

25/6 8 Fransk A. Christoffersen Lærer Sv. Sørensen, 
Rudkøbing
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Mellemskoleeksamen 1960

IV a.

Dato Kl. Fag Eksaminator Censor

Skr. dansk Sv. Sørensen Overlærer Grethe Holmboe- 
Jensen, Århus

Skr. r.+ m. Bent Rasmussen Overlærer E. G. Lembøl, 
Assens

27/5 9 Naturhistorie Sv. Klæsøe Overlærer Ove Henriksen, 
Marstal

31/5 8 Fysik A. Hegelund Overlærer Rich. Kærgaard
Pedersen, Langå

3/6 9 Engelsk A. Bruun Overlærer Else Nimb, 
Svendborg

8/6 8 Tysk Jytte Bramsen Overlærer, fru L. Koch, 
Humble

11/6 9 Historie M. S. Jensen Lærer A. Brøns, 
Svendborg

15/6 9 R. + m. Bent Rasmussen Skoleinsp. Jens I. Jørgen
sen, Svendborg
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Mellemskoleeksamen 1960

IV b.

Dato KI. Fag Eksaminator Censor

Skr. dansk Julie J. Jensen Overl. Grethe Holmboe- 
Jensen, Arhus

Skr. r.+m. Bernt Petersen Overlærer E. G. Lembøl, 
Assens

27/5 8 Dansk Julie J. Jensen Lærer M. Jacobsen, 
Snøde

30/5 8 Geografi Bent Rasmussen Lærerinde, fru Karen
Unnerup, Snøde

3/6 8 R. + m. Bernt Petersen Førstelærer S. E. Knudsen, 
Snøde

8/6 9 Fysik Hans-Jørgen Færk Skoleinsp. A. Tambo, 
Ærøskøbing

11/6 9 Tysk Jytte Bramsen Viceinspektør Lumby
Rasmussen, Svendborg

15/6 8 Engelsk Sv. Sørensen Overlærer Asger Baarstrøm, 
Tåstrup
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Mellemskoleeksamen 1960

ZV c.

Dato Kl. Fag Eksaminator Censor

Skr. dansk A. Christoffersen Overl. Grethe Holmboe- 
Jensen, Århus

Skr. r. + m. Bent Rasmussen Overlærer E. G. Lembøl, 
Assens

27;5 8 Fysik A. Hegelund Lærer H. J. Nattestad, 
Snøde

30/5 9 Tysk E. Ebsen Overl. P. M. Christensen, 
Marstal

2/6 8 R. + m. Bent Rasmussen Viceinspektør Kr. Hansen, 
Dragør

8/6 9 Geografi E. Ebsen Overlærer Rasmus Ander
sen, Marstal

11/6 9 Flistorie Bent Rasmussen Overlærer J. Weber, 
Marstal

15/6 9 Engelsk A. Bruun Overl., cand. mag. Posselt, 
Svendborg
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Mundtlig årsprøve i hovedskolen og eksamensskolen

21. juni

Tid Klasse
Lo

ka
le

Fag Eksaminator Censor

Kl. 8 11 lea 22 Tysk E. Ebsen Kurt Bay Petersen
Illeb 23 Historie M. S. Jensen Bent Rasmussen
Ilea 2 Engelsk Mollerup-Hansen Sv. Sørensen
Heb 4 Dansk Julie Jensen Bent Jensen
Ilec fys Fysik Færk Nielsen Bernt Petersen
6. b 28 Engelsk Tom Jensen Inger Agerbo
6. d na Naturhistorie Ib Kvorning Sv. Klæsøe

22. juni

Kl. 8 IHea 22 Regn. + m. Bent Rasmussen Færk Nielsen
Hieb na Naturhistorie Sv. Klæsøe Bent Jensen
Ilea 2 Dansk Mollerup-Hansen Julie Jensen
lieb 4 Engelsk A. Bruun Sv. Sørensen
Ilec 6 Tysk E. Ebsen Inger Agerbo
6. a 20 Engelsk Tom Jensen M. S. Jensen
6. c fys Fysik Kurt Bay Petersen Bernt Petersen

23. juni

Kl. 8 IHea na Naturhistorie Sv. Klæsøe Ib Kvorning
Illeb 23 Engelsk A. Bruun Sv. Sørensen
Ilea 2 Historie Mollerup-Hansen Julie Jensen
Heb fys Fysik Færk Nielsen M. S. Jensen
Ilec 4 Regn. + m. Bernt Petersen Bent Rasmussen
6. b 22 Fysik Kurt Bay Petersen A. Hegelund
6. d 27 Regning Skoleinspektøren Inger Agerbo

24. juni

Kl. 8 IHea fys Fysik A. Hegelund Kurt Bay Petersen
Illeb 23 Tysk E. Ebsen Sv. Sørensen
Ilea 2 Regn. + m. Bent Rasmussen Julie Jensen
Heb 4 Regn. + m. Færk Nielsen Bernt Petersen
Ilec 6 Historie Mollerup-Hansen M. S. Jensen
6. a 20 Dansk Bent Jensen Sv. Klæsøe
6. c 26 Dansk Tom Jensen Inger Agerbo
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Ved skoleårets slutning

Forældredage og udstilling af elevarbejder:

Mandag den 20. juni indbydes forældrene til at overvære under
visningen efter følgende plan:

8. 7.a 7.b 6.a 6.d 5.b 5.C 4.a 4,b 4.C 3.a 3.b 3.C

Kl. 9-10 re re re re re re re re da da re da re
Kl. 10-11 da da da da da da da da re re da re da

6.b 6.C 5.a 2.a 2.b 2.C l.a l.b l.c

Kl. 12-13 re re re da da da re da re
Kl. 13-14 da da da re re re da re da

Samme dag fra kl. 9 til kl. 20 indbydes forældrene og andre inter
esserede til at bese børnenes arbejder i håndgerning, tegning og sløjd.

Lørdag den 25. juni: Eleverne har fri. Lærerrådsmøde kl. 10.
Dog afleverer følgende klasser bøger og får udleveret karakter
bøger kl. 9: Ilea, Ilec, 3.a, 5.a og 8. kl. - kl. 9,30: 6.d, 7.b og 3.c.

Mandag den 27. juni: Eleverne har fri. Lærerrådsmøde kl. 9.

Tirsdag den 28. juni: Omflytning, udlevering af karakterbøger samt 
seneste aflevering af bøger finder sted efter følgende plan: 
kl. 8 møder Illea, Hleb, Heb, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 8., 5.b, 5.c, 4.b, 
4.c, 3.b, 2.a, 2.b og l.c.
Kl. 9 møder 4.a, 2.c, l.a og l.b.
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Tirsdag den 28. juni kl. 19,30 er der afslutning i Ørstedspavillonen. 
Der uddeles afgangsbeviser til 8. klasse, IV mellem og realklas
serne. Til afslutningshøjtideligheden indbydes eleverne fra 6. kl. 
og opefter, børnenes forældre samt alle andre, der interesserer 
sig for skolens arbejde.
Derefter har vi sommerferie!

Det nye skoleår begynder mandag den 13. august.
Kl. 8 møder realklasserne, IV mellem, Illea, Illec, 7.a, 7.b, 7.c, 
5.c, 4.b, 4.c, 3.a, 3.b, 3.c.
Kl. 9 møder Hieb, 7.d, 8. klasse, 5.a, 5.b, 4.a, 2.a, 2.b og 2.c.
Kl. 9,30 møder 6. klasserne.
Kl. 10,30 møder de nye 1. klasser.

Lærerskema og klasseskema udleveres fra viceinspektørens kontor 
kl. 7,45.

Der skrives skoleskema, udleveres bøger og uddeles papir til ind
binding. Derefter gives eleverne fri.

Tirsdag den 16. august begynder skolegangen efter det nye skema.

36


