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K. ROSENDAHLS BOGTRYKKERI AKTS., ESBJERG
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Skolevæsenets tilsyn og ledelse den 1. november 1947.

Esbjerg skolekommission:
Pastor Sv. Birke, formand. M. B.
Arbmd. Aage Andresen, næstformand. M. B.
Typograf Gerhard Jensen.
Redaktør Knud Rée. M. B.
Landsretssagfører A. C. Krebs. M. B.

Esbjerg byroads skoleudvalg: 
Overlærer M. Kaae, formand.
Pastor Sv. Birke.
Redaktør Knud Rée.
Skoleinspektør frk. Margr. Hald.
Redaktør Jens N.-Christiansen.

Ungdomsskolenævnet for Esbjerg købstadkommune:
Borgmester L. Høyer-Nielsen (v. a. Esbjerg byraad), formand.
Fru Agnes V. Nielsen (v. a. Esbjerg byraad),
Pastor Sv. Birke (v. a. Esbjerg skolekommission),
Skoledirektør Olaf Petersen (v. a. Esbjerg skolekommission),

Sekretær og tilsynsførende ved undervisningen i ungdomsskolen og 
aftenskolen:

Overlærer M. Vilsgaard (v. a. Fælleslærerraadet),
Viceinspektør Arne Jørgensen (v. a. Fælleslærerraadet),
Fabrikant V. Sørensen (v. a. Dansk Arbejdsgiverforening),
Fiskeskipper Jens S. Christensen (v. a. Esbjerg Fiskeriforening),
Arbmd. Chr. Kjeldsen (v. a. Arbejdernes Fællesorganisation),
Fru Ingeborg Larsen (v. a. Esbj erg Husmoderforening),
Læge frk. Karen Frandsen (v. a. Dansk Kvindesamfund),
Skoleinspektør N. Sæderup (v. a. Arbejdernes Oplysningsudvalg),
Fru Nicoline Bendixen (v. a. Husassistenternes fagforening),
Redaktør Knud Rée (v. a. Esbjerg byraad),
Kontorbestyrer H. P. Philipsen (leder af arbejdsanvisningskontoret).
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Tilsynsførende ved kristendomsundervisningen: 
Provst A. Kjærgaard (sognepræst ved Vor Frelsers Kirke), 
Sognepræst Kai Brask (sognepræst ved Zions Kirke), 
Sognepræst Thøger Gregersen (sognepræst ved Jerne Kirke).

Forældreraadene:
Jerne skole: Veldbæk og Tourup skole:
Arbmd. Thorvald Nielsen. Gaardejer Magnus Madsen.
Cigarmager Henry L. Petersen. » Chr. Lykke.
Kusk Herman Gotfredsen. » Rasmus Andersen.

Vestre skole:
Læge fru Ingeborg Jakobsen. 
Lagerarbejder Peder M. Nielsen. 
Bestyrer Johs. Otto Jensen.

F ælleslærerraadet:
Formand: Kommunelærer Karl M. Bruun, Stormg. skole.

Lærerraadene:
Formand for lærerraadet 
ved Boldesager skole: Kommunelærer C. Riis-Antonsen,

» Danmarksgades skole: » Sv. Løkkegaard,
» Gammelby skole: Overlærer E. Z. Suhr,
» Jerne skole: Kommunelærer Kaj Jensen,
» Rørkjær skole: Overlærer fru Maria Gernhammer,
» Stormgades skole: Kommunelærer Karl M. Bruun,
» Vestre skole: Kommunelærerinde frk. Ellen Nielsen,
» Østre skole: Viceinspektør H. A. Hansen.

Skolevæsenets administration:
Olaf Petersen, skoledirektør.
Dagmar Jensen, kontorassistent.
Karen Marie Petersen, kontorassistent.

Skolevæsenets kontor:
Administrationsbygningen, Danmarksgade 36, II. sal.
Skoledirektøren træffes hver skoledag kl. 15—16. Lørdag eftermiddag 

er kontoret lukket. Telefon 2294 A, lokal 87 og 88. (Skoledirektøren 
privat 1113). Vikaranvisning og aim. ekspedition kl. 7,45—12 og 
13—16.

Esbjerg kommunale skoler: 
Boldesager skole (B): Skoleinspektør Ingemann Jensen

tlf. priv. 1465.
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meget energisk arbejde fra husassistentforbundets og husmoderforenin
gens side lykkedes at gennemføre som dagskole uden frafald. I øvrigt 
fuldførte 90 elever undervisningen, og forsømmelsesprocenten var 12.

Undervisningsplanen: De aim. pigeklasser: Husgerning m. skr. øvel
ser 70 timer, boliglære, samfundslære og litteratur 40 timer, gymnastik 
20 timer. Husassistentklassen: Husgerning m. skr. øvelser 70 timer, gym
nastik 20 timer, samfundslære 20 timer. De unge mænd: Værkstedsun
dervisning 40 timer, teoretisk arbej dskundskab 40 timer, gymnastik 20 
timer, samfundslære og litteratur 20 timer.

Følgende lærere har medvirket: Viceinspektør Arne Jørgensen (sko
lens leder), forstander Magne Astrup, husholdningslærerinde Johanne 
Rasmussen, malermester Aksel Madsen, kommunelærer Max Sonder
gaard, kommunelærer S. P. Holt Jensen, maskinarbejder Helge Krogh, 
lærerinde fru Tove Larsen og dameskrædderinde frk. Math. Schmidt.

Lokaleforholdene nar ikke gode, idet vi maatte fordele undervisnin
gen paa to skoler. Selve undervisningen er nu kommet ind i et fast leje, 
som synes at passe de unge. Kun gymnastikken lider under alt for store 
forsømmelser, og det er mit bestemte indtryk, at dette fag fremtidig bør 
være frivilligt. Naar tilslutningen til Ungdomsskolen stadig er for ringe 
•— vel kun ca. % af det mulige — maa som aarsager i første række næv
nes den svigtende interesse hos de unges nærmeste autoriteter: hjem og 
arbejdsgiver, endvidere de unges relativt høje indtægter, der bevirker, 
at skolen i for høj grad skal konkurrere med det »billige« forlystelses
liv. Man maa derfor haabe, at den nye lov i højere grad end den nuvæ
rende maa blive en støtte for skolens autoriteter og lærere i deres be
stræbelser for at faa fat i de unge.

Fritidsklubben har som sædvanlig samlet ca. 50 procent af skolens 
elever til sine ugentlige arrangementer. Der er ingen tvivl om, at denne 
institution efterhaanden er blevet et uundværligt led i skolens arbejde.

Som et led i bestræbelserne for at fastholde de unge og finde frem til 
deres særlige interesser har man i aar eksperimenteret med et hobby
værksted, hvor de unge to aftener om ugen — efter den aim. undervis
nings ophør — efter lyst og evne har kunnet arbejde med sløjd, bog
binding, modellering etc. Eksperimentet faldt heldigt ud, selv om der 
arbejdedes under primitive forhold, og det vil forhaabentlig blive fort
sat i den kommende vinter. I mellemtiden vil lærerne Holt Jensen og 
Max Sondergaard, der har arbejdet med denne sag, foretage en studie
rejse til Svejts for at hente nye ideer.

Fiskerskolen (4. skoleaar).
Det gode fiskevejr i januar maaned i forbindelse med et særlig stort 

antal licenser for landing i england til esbjergkuttere var lige ved at 
forhindre, at skolen kom i gang. Det lykkedes dog at faa oprettet en 
klasse med 22 elever. Af de ovenfor nævnte aarsager fuldførte desværre 
kun halvdelen af eleverne undervisningen.

Fagene var som sædvanlig: Fiskerikundskab, regning med naviga
tion, praktisk fiskeriarbejde (bødning og splejsning) samt samfunds
kundskab. Dertil kom i aar desuden fiskebiologi paa grundlag af dr. 
Blegvads udmærkede vejledning.

Som lærere medvirkede: Fiskeskipper Anton Christensen, vaadbinder 
Holst, sejlmager Eivind Andersen, kaptajn T. Engsted, styrmand H. Jen
sen og viceinspektør Arne Jørgensen.
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Sydjydsk ungdomskostskole, Holsted.
(Ved forstander S. N. Friborg). 

1M6—47.
Skolen ejes og drives af et skoleforbund, bestaaende af følgende kom

muner: Aabenraa, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Horsens, Kolding, 
Ribe, Silkeborg, Sønderborg, Tønder, Varde og Vejen.

I Skolens bestyrelse, der ogsaa fungerer som ungdomsskolenævn, sid
der

Borgmester L. Høyer-Nielsen, Esbjerg (formand).
Fhv. borgmester Holger Fink, Aabenraa (næstformand).
Civilingeniør, forstander J. Tb. Arnfred, Askov (kasserer for bygge

sagen) .
Borgmester H. Iversen, Silkeborg.
Viceborgmester Robert Holm, Horsens.
I sit daglige arbejde bistaas bestyrelsen af skoledirektør Olaf Peter

sen, Esbjerg, der fungerer som bestyrelsens sekretær.

Formand for skoleforbundet fra dets oprettelse, socialinspektør Ni^ls 
Jespersen, Esbjerg, af gik ved døden den 2. marts 1947.

Niels Jespersen omfattede ungdomskostskolen med den allerstørste 
interesse fra første færd. Han var saaledes formand for det udvalg, der 
stod bag kostskoleforsøget i Askov 1943—44, og han nærede store for
ventninger til Sydjydsk Ungdomskostskole, men det forundtes ham ikke 
at se skolen i drift. Allerede ved skolens indvielse den 1. december 1946 
laa Jespersen paa sygelejet, og han naaede aldrig at faa skolen at se, 
efter at den var taget i brug. Men naar ungdomskostskolen er blevet |en 
realitet, skyldes det ikke mindst Niels Jespersens varme interesse for 
ungdommen.

Som forstanderpar ved skolen er fra 1. september 1946 ansat S. N. Fri
borg (f. d. 9/2 1899) og hustru Inger Friborg (f. d. 24/7 1902). Forstan
deren fungerer som skolens forretningsfører.

Endvidere er fra 1. november 1947 ansat som lærere ved skolen:

P. B. H. Rosendahl (f. d. 2/12 1916).
Børge Sneum (f. d. 26. januar 1916).
Inga Blicher (f. d. 12. oktober 1921, ansat som aspirant).

Desuden medvirker som timelærere:
Fru Thygesen, Holsted (kvindelig gymnastik og haandarbejde).
Sygeplejerske frk. Nikolaj sen, Holsted st. (barnepleje og samayit- 

tergerning).
Fru Sneum, Holsted (tegning).

Skolen skulde have begyndt sin undervisning den 1. oktober 1946, 
men grundet paa store forsinkelser ved byggearbejdet, kunde man først 
aabne den 15. november med 30 drenge, fordelt paa følgende byer: Aa
benraa 3, Esbjerg 8, Fredericia 2, Haderslev 4, Horsens 0, Kolding 0, Ribe 
2, Silkeborg 3, Sønderborg 3, Tønder 1, Varde 1, Vejen 2 og Sædding 1,

Dette første kursus, der forløb i alle maader tilfredsstillende, varede 
til udgangen af januar, hvorefter februar og marts var optaget af et nyt 
kursus med 40 drenge, fordelt saaledes: Aabenraa 3, Esbjerg 9, Frederi 
cia 4, Haderslev 3, Horsens 0, Kolding 2, Ribe 0, Silkeborg 6, Sønderborg 
4, Tønder 1, Varde 1, Vejen 1 og Frederiksberg 6.
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Ved begge disse to kursus var eleverne delt i to klasser, der blev un
dervist i følgende fag: arbejdskundskab (25 timer), gymnastik (6), 
sløjd (8), husgerning (3), egnshistorie (1), elevforedrag (1), litteratur 
(2), sang (3), samfundskundskab (2), sundhedslære (1).

Endelig fra 1. april 1947 kom skolen i sin rigtige gænge med kursus 
paa 3 maaneder, og det er hensigten i fremtiden at have 3 kursus å 3 
maaneder aarligt, placeret saaledes: april, maj, juni — september, ok
tober, november — januar, februar, marts. —

Det første kursus i skoleaaret 1947/48 (april, maj, juni) bestod af 40 
unge piger (Aabenraa 3, Esbjerg 8, Fredericia 4, Haderslev 3, Horsens 
6, Kolding 0, Ribe 2, Silkeborg 3, Sønderborg 4, Tønder 2, Varde 2, Vej
en 3), der undervistes i følgende fag: husgerning (8), produktionslære 
(7), budget- og regnskab (2), boliglære (2), barnepleje (2), erhvervs
lære og erhvervsvejledning (3), gymnastik (6), samfundslære (3), sang 
(3), litteratur (4), haandgerning (2), sløjd (3), tegning (2). Til hus
gerning var pigerne delt i 3 hold, mens de resten af dagen var delt i to 
klasser.

Det var med ikke ringe spænding, vi imødesaa dette første pigekur
sus, da ingen af skolens lærere med undtagelse af husholdningslærerin
den tidligere har undervist unge piger i ungdomsskolen, men alt gik 
over forventning godt. Og skal vi nu opresumere vore erfaringer fra 
disse tre første kursus, maa det blive dette, at blandt drengene synes 
den yngste halvdel at have størst udbytte af et saadant skoleophold, 
mens det modsatte nærmest synes at være tilfældet med pigerne. — Pi
gerne var delt i klasser efter alder, og det var bemærkelsesværdigt, at 
den yngste klasse ved begyndelsen af kursus langt fra viste den samme 
interesse og energi, som de ældre kammerater i den anden klasse, men 
baade interesse og energi øgedes hurtigt, og ved slutningen af kursus 
var der ingen forskel at spore.

Uddrag af dagbogen.
1. december 1946 blev Sydjydsk Ungdomskostskole indviet ved en 

festlighed, hvori deltog ca. 100 repræsentanter, dels fra kommunerne og 
dels for skolens haandværkere. Gamle elever fra forsøget i Askov med
bragte som gave en meget smuk silkefane, som vi er meget glade for. 
Fra Holsted sogneraad gaves der løfte om en talerstol til skolen. Den er 
nu leveret, ser smuk ud, og staar i skolens gymnastiksal.

I vinterens løb holdt skoleinspektør Sæderup, Esbjerg, 5 foredrag om 
5 af vore yngre digtere. I disse møder deltog ogsaa en del af egnens be
folkning.

Den 20. januar havde skolen besøg af radiovognen, og udsendelsen, 
der gav et billede af skolens daglige liv, fandt sted den 25. januar.

1. hold aflagde besøg i Vejen, hvor vi saa Hansen-Jacobsens museum 
og Alfa margarinefabrik, det første under ledelse af skoleinspektør Rud- 
kjøbing og sogneraadsformand Hauge. En anden dag besøgtes Esbjerg, 
hvor vi saa fiskerihavnen, en kutter, auktionshallen og F. D. R.s tobaks
fabrik. Esbjerg kommune gav middag paa Stormgades skole. — End
videre besøgte vi Rebelsig teglværk, ferskvandsfiskeriet ved Hulkær, 
Holsted cementstøberi og Aalund savværk.

Afslutningsfesten holdtes den 30. januar. Om eftermiddagen var der 
udstilling af elevernes sløjd- og skolearbejder samt opvisning af et eli
te-gymnastikhold. Om aftenen samledes vi om et chokoladebord, og 
eleverne underholdt med sketch, sang, musik og radioavis.
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Under 2. kursus havde vi næsten konstant kulde, hvilket hemmede os 
i vore erhvervsbesøg. Nævnes skal dog besøget i Kolding, hvor vi saa d|et 
store andelssvineslagteri og F.D.B.s chokoladefabrik samt museet paa 
Koldinghus. Ogsaa her var kommunen gæstfri og gav middag til hele 
skolen.

Under hele paaskeferien regerede haandværkerne paa skolen, og den 
8. april holdt pigerne deres indtog. I mellemtiden var elevværelsernes 
døre blevet smykket med byvaaben fra de forskellige kommuner, og 
pigerne kom saa vidt muligt til at bo i deres egen bys værelse.

5. maj. Anemonetur til Skibelund krat, hvor fru Friborg fortalte qm
Skibelund minderne. Paa henvejen besøgtes museet i Vejen under 
delse af skoleinspektør Rudkjøbing og paa hjemvejen Askov Højsko 
hvor forstander Arnfred talte for os.

e- 
le,

En aften diskussion med bestyrelsen for Holsted Husmoderforening 
(husassistent-spørgsmaalet) .

En dag besøgte vi Esbjerg, hvor fiskeskipper Nielsen og frue, f(!>r- 
ældre til en af vore piger, sejlede os 40 km ud paa Nordsøen, hvor vi tog 
et træk rødspætter med snurrevod. Hele fangsten fik vi med til Holsted 
og spiste der. Det var en tur, der vil mindes længe — maaske ikke mindet 
af de søsyge.

Søndag den 15. juni holdt vi skolens første elevmøde. Ca. 60 gamle 
elever var mødt op, og der blev dannet elevforening, valgt bestyrelse 
m. v. Pigerne viste gymnastik paa plænen, og om aftenen opførte de soln 
friluftsforestilling »En Søndag paa Amager«. Baade opvisning og fore
stilling gentoges den følgende søndag, hvor vi havde forældredag med 
besøg af ca. 50 forældre. Der var arrangeret en smuk udstilling af e e- 
vernes arbejder. Ogsaa gæster fra byen var kommet til stede.

Den største begivenhed for pigerne var dog nok en to dages tur med 
rutebil gennem Sønderjylland, hvor vi besøgte de sønderjydske byer og 
dvælede ved de mange minder.

VIL Det skolepsykologiske arbejde.
(Ved skolepsykolog fru K. Lorck Pedersen).

1945—46.
Det skolepsykologiske arbejde fortsattes efter de samme retningslinier 

som de forrige aar; men skolevæsenets udvidelse med Jerne kommuijes 
indlemmelse i Esbjerg købstad har bevirket, at de 18 ugentlige li
mer, der har været afsat til dette arbejde, ikke har kunnet slaa til. 
Desuden har de forskellige undersøgelser, tilsynet med de læseretarde- 
rede børn og samtalerne med forældre og lærere været i stærk stigning. 
I aar er det navnlig forældresamtalerne, der er steget i antal; skolep^y- 
kologisk kontor har i løbet af skoleaaret haft mere end halvfjerdsinds
tyve forældrebesøg; dette tyder paa, at forældrene i højere grad end 
før har forstaaet betydningen af det skolepsykologiske arbejde, og disse 
forældresamtaler danner sammen med samtalerne med lærerne et stort 
og meget betydningsfuldt led i undersøgelserne.

De læseretarderede børns fremgang fulgtes, dels ved samtaler med 
lærerne og forældrene og dels ved efterprøver. Nogle problembørns 
fremgang er blevet undersøgt i løbet af skoleaaret, og enkelte børn ■

efter at være blevet undersøgte af skolepsykologen blevet henvist til 
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psykiatrisk undersøgelse; men desværre har tiden ikke tilladt saa man
ge skolebesøg, som det kunde have været ønskeligt, og et længe næret 
ønske om en observationsklasse for vanskelige børn har ikke kunnet 
realiseres paa grund af pladsmangel, heller ikke i aar har skolevæsenet 
kunnet disponere over alle skolebygningerne. Men naar skoleforholdene 
atter bliver normale, vil ønsket om en observationsklasse, eventuelt og
saa en observationskoloni, sikkert blive til virkelighed, ligesom et in
timere samarbejde med psykiaterne i Vedsted og Ribe vilde være gavn
ligt; dette har heller ikke kunnet realiseres bl. a. paa grund af mangel 
paa lokaler.

I maj maaned fik alle klasselærerne i 2. klasserne en instruktion i af
holdelse af dearborngruppeprøverne. De paagældende lærere foretog 
saa selv prøverne kort før eller lige efter sommerferien. De elever, hvis 
dearborn i. k. laa under 100, samt de faa elever, der paa grund af fra
værelse ikke havde deltaget i gruppeprøverne, blev saa i løbet af skole
aaret undersøgt med de individuelle prøver (Binet-Simon). Det viste 
sig som sædvanligt, at der er enkelte elever, der ikke af sig selv kan 
holde opmærksomheden ved instruktionen, enten fordi de endnu ikke 
er vant til at arbejde sammen med saa mange andre børn, altsaa fordi 
de ikke kan koncentrere sig tilstrækkeligt til at faa nok ud af den fælles 
instruktion — antagelig har de ikke været skolemodne. Disse elever faar 
en højere intelligenskvotient ved de individuelle prøver, hvor man hele 
tiden kan sikre sig barnets fulde opmærksomhed. Andre af de smaa 
elever med lav intelligenskvotient ved dearbornprøven faar ogsaa en 
lav i. k. ved den individuelle prøve, og disse elever er der al mulig 
grund til at have opmærksomheden henvendt paa, naar man skal over
veje, om de muligvis skal være omgængere eller flyttes i hjælpeklasse. 
Foruden de omtalte to grupper børn undersøgtes enkelte børn, hvis 
dearborn i. k. ikke mentes at svare til deres virkelige evner. Ved afslut
ningen af efterprøverne for klasserne blev der talt med klasselærerne, 
resultatet af hvert enkelt barns intelligensprøve blev gennemgaaet, og 
barnets undervisningsmuligheder drøftedes. Desværre lykkedes det hel
ler ikke i aar at blive færdig med disse efterprøver, det var især Jerne, 
Østre og Rørkjær skoler, det gik ud over; men der undersøgtes dog i alt 
156 børn, der forud havde haft gruppeprøven.

I november og december undersøgtes 150 børn, som man mente vilde 
egne sig til at komme i hjælpeskolen eller til at blive omgængere, af 
disse blev 23 optaget i hjælpeskolen. Disse børn havde en gennemsnits
intelligenskvotient paa 83. 105 elever blev omgængere, og 22 elever for
blev i deres respektive klasser. Alle disse elever var hovedsagelig fra 
1. og 2. klasse. En del af de undersøgte elever er dog stadig under obser
vation og skal undersøges igen om et aar.

De elever, der skulde udskrives af hjælpeskolen ved undervisnings
pligtens ophør, blev intelligensundersøgte i marts maaned. Det drejede 
sig om 4 drenge med en gennemsnits i. k. 81 og 10 piger med en gennem
snits i. k. 80,5. Ingep havde i. k. under 76 og ingen over 87. To af dren
gene fik plads paa landet, den ene dreng var svagelig og kom paa bør- 
nesanatoriet straks efter udskrivningen af skolen, han skulde egentlig 
have været paa sanatoriet et par maaneder før, men moderen vilde saa 
gerne have ham til at afslutte sin skolegang, før han kom af sted. Den 
sidste dreng var invalid, han vilde efter samraad med ortopædisk klinik 
i Aarhus se at komme i skomagerlære. Tre af pigerne skulde hjælpe i 
hjemmet, de øvrige 7 havde alle faaet plads som hushjælp.
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I løbet af skoleaaret undersøgtes en del tilflyttere, for at man kunde 
faa dem anbragt i de rigtige klasser; der var i alt 45 af denne kategori, 
desuden undersøgtes nogle børn, som skole og hjem havde haft forskel
lige vanskeligheder med.

19 børn, der var lidt for unge til at optage i de nye 1. klasser, men sqm 
forældrene mente var velbegavede og udviklede nok til at kunne følge 
med, blev ogsaa undersøgte. Der benyttedes dels de standardiserede 
binetprøver, dels nogle skolemodenhedsprøver og performance tests. [Af 
disse børn skønnedes de 16 at være skolemodne, og de fik lov til at Ipe- 
gynde i 1. klasse, mens de 3 var saa barnlige og uudviklede, at de - 
trods ret gode evner — helst skulde i børnehave først, hvad forældrene 
ogsaa forstod.

Ved undersøgelserne benyttedes altid de standardiserede binet-simqn- 
ske prøver, i mange tilfælde ogsaa forskellige performance tests som 
Healys picture completion test I & II, Healy puzzle, og til de helt smaa 
skolemodenhedsprøven, mare & foal, Sequins form board o. a.

Fordelingen af de undersøgte børn ses af nedenst. skema.

Antallet af undersøgte børn ........................ 418|

Efterprøve 
af dearb. 
gr. prøver

Til hjælpe
skolen og 
omgæng.

Læseret, 
børn Ialt

Vestre skole ......................................... 59 2(5 7 106
Østre skole ........................................... 9 32 3 45
Stormgades skole .............................. 29 35 4 68
Danmarksgades skole ........................ 26 4 0 3d
Rørkjær skole ..................................... 8 26 6 40
Boldesager skole ................................ ‘>0 11 o 31
Jerne skole .......................................... 0 14 0 14
Gammelby skole ................................ 4 2 0 0
Tilflyttere o. a..................................... 59
Ikke skolepligtige ............................. id

Læseretarderede børn
18 læseretarderede børn fik i skoleaaret 1945—46 en times ekstraun

dervisning daglig. De efterprøvedes to gange i løbet af skoleaaret, og 8 
af eleverne gjorde i løbet af denne tid saa gode fremskridt, at man efter 
prøven ved skoleaarets slutning mente, at det var forsvarligt at høre op 
med denne ekstraundervisning. Fire af eleverne havde ophørt med un
dervisningen tidligere paa aaret; en elev paa grund af bortrejse fra 
byen og tre, fordi forældrene slet ikke forstod betydningen af denne un
dervisning og ikke sørgede for, at eleverne mødte til timerne. Seks 
elever fortsætter undervisningen i det nye skoleaar.

Til læseprøve med forudgaaende intelligensundersøgelse indstilledes 
ved nytaarstid 21 elever; af disse viste 13 sig at være læseretarderede i 
saa høj grad, at de trængte til ekstraundervisning. De øvriges ringe 
standpunkt skyldtes antagelig sygdom, ringe evner eller pædagogiske 
grunde; et par af dem blev oversiddere, og en enkelt flyttedes til hjæl
peklassen. Til det nye skoleaar er der saaledes 19 læseretarderede børn, 
der er fordelt i smaa hold paa 3 å 4 elever.

Ved læseprøverne bruges de samme prøver, som man bruger paa 
benhavns skolepsykologiske kontor, naar man der udtager børn til læse- 
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klasser, og derfra har vi ogsaa faaet en perceptionstest, der benyttes i 
enkelte tilfælde.

Nedenstaaende er en grafisk fremstilling af de læseretarderede børns 
standpunkt ved begyndelsen og afslutningen af ekstraundervisningen.

Hele søjlen betegner antal fejl ved skoleaarets begyndelse, den skra
verede del af søjlen viser antal fejl ved skoleaarets slutning udtrykt i 
procent af de læste eller stavede ord.

Arbejdet paa skolepsykologisk kontor er i skoleaaret 46/47 foregaaet 
paa samme maade og efter samme principper som hidtil. Arbejdet er 
stadigt vokset, og ikke mindst har de tiltagende forældrebesøg ogsaa i 
aar lagt beslag paa flere og flere timer. Det blev derfor bestemt, at læ
rerinde frk. A. Rasmussen, der underviser i hjælpeskolen, og har haft 
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flere kursus i intelligensmaalinger, skulde deltage i arbejdet. Hun har 
i skoleaaret 46/47, fraregnet en sygdomsperiode paa to maaneder, ar
bejdet seks timer ugentlig paa kontoret. Hendes arbejde har bestaaet i 
at foretage nogle af de Binet-Simonske prøver, dels som efterprøver ved 
Dearborn gruppeprøverne, dels ved udtagelsen af børn til hjælpeskolen 
og til omgængere.

Skolens socialraadgiver har ydet kontoret en god hjælp ved hjemn^e- 
besøg og optagelse af journaler. Desuden har hun begyndt at udføre et 
værdifuldt arbejde med at hjælpe ved anbringelsen af børnene, der ud
skrives af hjælpeskolen, i dertil egnede pladser.

Som sædvanlig fik klasselærerne i 2. klasserne først paa skoleaaret 
en instruktion i afholdelse af Dearborn gruppeprøverne. De paagælden
de lærere afholdt saa disse prøver før sommerferien, og de børn, hvis 
intelligenskvotient laa under 95 blev efterprøvet med de individuelle 
Binet-Simonske prøver, desuden blev nogle elever, hvis Dearborn i. k. 
ikke mentes at svare til deres intelligens, samt enkelte elever, der ikke 
havde deltaget i gruppeprøverne, ligeledes undersøgt med de individu
elle prøver. Der blev i alt undersøgt 216 elever af denne kategori; men 
heller ikke i aar lykkedes det paa grund af manglende tid at blive helt 
færdige med disse efterprøver; det var navnlig Vestre- og Rørkjær 
skoler, det i aar gik ud over; men arbejdet fortsættes i det nye skoleaar.

I november og december samt i begyndelsen af januar undersøgtes 
de børn, som man mente skulde være omgængere eller muligvis anbrin
ges i Hjælpeklasser, samt en del børn, som var under observation fra 
forrige aar, i alt 126 børn. En del af disse børn er under observation og 
skal undersøges igen.

I løbet af skoleaaret undersøgtes 26 problembørn, det var dels børn, 
som man var i tvivl om, var anbragt i de rigtige klasser, dels børn, som 
havde vanskeligheder f. eks. af nervøs art, eller som havde milieuvan
skeligheder af forskellig art. Nogle børn, der havde særlige vanskeligheder el
ler skavanker, gik til kontrol hos skolepsykologen i kortere eller længere tid.

Alle disse børn fik foruden binetprøverne forskellige andre prøver, 
performance tests, for at man kunde se deres kombinationsevne, og de
res evne til gennem handling at vise, hvorledes de er i stand til at ind
stille sig paa en række opgavesituationer og vurdere disse. Der er 
anvendt temmelig megen tid til samtaler baade med børnene, deres 
forældre og de lærere, der underviser dem; men de fleste af børnene 
overvandt deres forskellige vanskeligheder, saa tiden er formentlig 
godt anvendt. Her savnede vi dog i flere tilfælde en skolepsykiatei's 
hjælp; men dette savn bliver afhjulpet til næste skoleaar, idet skolepsy
kiateren, dr. Marie Louise Dickmeiss fra Augustenborg er knyttet til Es
bjerg skolevæsen fra 1. april 1947. Hun vil komme hertil en gang oiin 
maaneden eller saa ofte, det er nødvendigt, og foretage de fornødne un
dersøgelser og behandlinger i samarbejde med skolepsykologisk kontor.

Oprettelse af observationsklasse eller observationskoloni har maattet 
udskydes paa grund af lokalemangel, men staar stadig paa ønskesedde 
len. Naar feriekolonien i Drejens engang bliver færdig, skulde der blivje 
en mulighed for, at en del af den kunde anvendes til observationskoloni 
og eventuelt holdes aaben hele aaret.

Foruden de omtalte børn blev en del tilflyttere undersøgt, for at man 
kunde faa dem anbragt i de klasser, der passede bedst for dem. Lige
ledes blev 25 elever, der gaar i en 1. klasse, hvor man driver individuel 
undervisning, intelligensundersøgt.
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Yderligere undersøgtes 12 smaabørn, der af forældrene ønskedes op
taget i 1. klasse, skønt de manglede nogle uger eller maaneder i at være 
gamle nok til at optages. Disse børn fik foruden binetprøverne nogle 
smaa performance tests og skolemodenhedsprøver, og paa et par und
tagelser nær skønnedes de at være skolemodne.

Fordelingen af de undersøgte børn ses af nedenstaaende skema.

454

Efterprøve 
af bearb. 

prøve

Til hjælpe
skolen og 
omgæng.

Problem
børn

Læseret, 
børn 1. kl. I alt

Vestre skole ...................... 11 30 7 9 25 82
Østre skole ........................ 125 20 4 7 156
Stormgades skole ........... 72 24 2 98
Danmarksgades skole ..... 14 6 8 28
Rørkjær skole .................. 31 7 38
Boldesager skole .............. 2 2 1 5
Jerne skole ........................ 5 2 7
Gammelby skole .............. 3 3
Ikke skolepligtige ........... 25
Tilflyttere ......................... 12

Antallet af undersøgte børn

Læseretarderede børn.
I skoleaaret 1946—47 blev 19 børn, der var saa stærkt læseretarderede, 

at de trængte til ekstraundervisning, undervist i smaa hold paa 3 å 4 
elever; de fik en times ekstraundervisning hver dag undtagen lørdag. 
En enkelt elev fra Jerne maatte paa grund af den store afstand under
vises alene; han fik ogsaa begyndt noget senere end de andre og fort
sætter med undervisningen i det nye skoleaar. Det samme gælder en 
del af de andre elever. Ti af eleverne havde ved skoleaarets slutning saa 
pænt et standpunkt, at man efter at have prøvet dem og talt med de 
paagældende lærere mente, at det var forsvarligt at ophøre med ekstra-
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undervisningen. Deres fremgang ses af foranstaaende grafiske frem
stilling. Ved bedømmelsen af fremgangen maa man erindre, at det er 
meget jævnt begavede børn, det drejer sig om; deres gennemsnits i. k. 
ligger lidt under 100. Een elev blev efter samraad med klasselærer og 
forældre fritaget for ekstraundervisningen i nogle maaneder, da han var 
saa nervøs og rastløs, at vi mente, han vilde have bedre af at tage til 
stranden hver dag efter endt skoletid for saa til efteraaret at fortsætte 
med ekstratimerne. Tilbage blev altsaa 9 elever, der fortsatte undervis
ningen i det nye skoleaar sammen med de elever, der ved skoleaarets 
begyndelse optoges paa de nye læsehold.

Der indstilledes 32 elever til læseprøve med forudgaaende intelligens
undersøgelse. Af disse viste 15 sig at være saa stærkt læseretardered^, 
at de trængte til ekstraundervisning; i alt er der i skoleaaret 1947—48 
24 læsesvage børn, der skal have ekstratimer. Dette antal er egentlig 
stort nok til, at der kunde oprettes to læseklasser, en for den østlige og 
en for den vestlige del af byen. Naar man ikke har foretaget dette skridt, 
skyldes det dels lokalemangel dels det, at afstandene her i byen er for
holdsvis store, men især det, at man mener, det er bedre for børnene at 
forblive i de klasser, hvor de hidtil har gaaet, og saa faa den særlige un
dervisning efter den egentlige skoletid. Det giver ganske vist børnene 
et ekstra arbejde, men det giver gode resultater, og som regel er dyt 
gaaet ganske godt med at faa eleverne til at møde til timerne. Denne 
metode bruges ogsaa paa Frederiksberg, hvor man dog ogsaa ligesom i 
København har oprettet særlige læseklasser. Det vanskeligste ved denne 
metode er næsten at faa børnenes og de paagældende læreres timepla
ner til at passe ind i hinanden; men hidtil er dette da lykkedes saa no
genlunde, ligesom man har været heldige med at finde lærere, der har 
lyst og evne til at sætte sig ind i de metoder, man bruger til at rette <8je 
læseretarderedes skavanker, et arbejde, der kræver en del ekstra læse
materiale, der ikke kan købes, men maa laves af de paagældende lærere.

Socialraadgiverens virksomhed 1946—47.
(Ved socialraadgiver, frk. E. Amdrup-Larsen).

Fra 1. april 1946 blev der ansat en socialraadgiver ved Esbjerg kom- 
munale skolevæsen med tilknytning til samtlige Esbjergs kommune
skoler.

Dels paa grund af byens vækst, dels som følge af krigstilstandene 
havde der de sidste aar været et stigende antal af saavel skulkesager 
som vanskelige børn. Begge disse tilfælde kræver særlig omhu samt 
større samarbejde med hjemmene og særlig indgaaende undersøgelser. 
Socialraadgiveren skulde lette lærere og skolekommission for dette ek
straarbejde og saaledes: 1) danne bindeled mellem skole og hjem, 
2) virke som mellemled mellem skole og børneværn og endelig 3) være 
skolepsykologen behjælpelig ved dennes undersøgelser af de vanskelige børfn

I aarets løb er der gjort et forsøg paa at løse disse opgaver. Det dag
lige arbejde er tilrettelagt med en fast kontortid fra 8—9 og 13—14, 
hvor skoleinspektører, lærere og forældre eventuelt pr. telefon kan 
træffe socialraadgiveren. Der har fra 1. maj 1946 til 1. april 1947 været 
anmeldt 223 børn, hvoraf flere har været gengangere.

For at blive helt klar over, hvori barnets vanskeligheder paa skolen 
bestaar, har der i de fleste tilfælde straks efter anmeldelsen fundet en 
samtale sted med læreren. Hvor det kan have interesse, er der gennem 
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børneværn, socialkontor, fritidshjem, skolepsykolog og skolesundheds
plejerske søgt yderligere oplysninger om barn og hjem, for saa vidt dis
se institutioner har haft forbindelse hermed. Det er af stor betydning at 
have saa godt kendskab som muligt til sagen, før der foretages besøg i 
hjemmet.

Aarsagerne til henvendelserne kan deles i:
Skulkeri ............................................................................ 59 tilfælde
Ulovlige forsømmelser, hvori forældrene delvis 

har skylden ............................................................. 51 »
Daarlige sociale og økonomiske forhold ................ 43 »
Konflikter ved ind- og udmeldelser ........................ 16 »
Vanskeligheder (rapseri, daarlig opførsel m. m.)

i skolen ......................................................................... 11 »
Sociale undersøgelser og raad ................................. 10 »
Sygdom ............................................................................. 10 »

Hertil kommer en del rene undersøgelsessager henholdsvis fra skole, 
skoledirektørens kontor samt skolepsykologen.

Der er i aarets løb aflagt 579 husbesøg, hvor der er foretaget samtaler 
med forældre og børn.

Ved skulkesagerne gælder det om snarest muligt ved henvendelse til 
hjemmet at konstatere aarsagen til skulkerierne. Det kan ofte være 
ubetydeligheder, der fra begyndelsen har været skyld i, at barnet for
sømmer ulovligt: en bortkommet bog, kammeraternes drillerier, at det 
ikke føler sig pæn nok i tøjet el. lign. Har et barn først forsømt nogle 
dage, tør det ofte ikke komme i skole (uden seddel), heller ikke tør det 
fortælle om forsømmelsen hjemme. Det finder paa usandheder for at 
dække sig. Ofte lægger et barn sig sygt efter en skulkeperiode for at 
kunne møde i skolen med en seddel, der tilsyneladende dækker for hele 
perioden. Hjemmet kan her staa lige saa uforstaaende over for barnets 
skulkeri som skolen. Den slags kan kun konstateres ved nært samarbej
de med skole og hjem. En alvorlig samtale med forældre og barn kan 
ofte være tilstrækkelig, efter at aarsagen er søgt fjernet. Hvor børnene 
ingen støtte har hjemme (manglende interesse eller begavelse hos for
ældrene), har det hjulpet, at børnene er kommet til kontrol her paa 
kontoret 1 gang om ugen, indtil de kom rigtigt i gang med skolen igen. 
Dette foretages efter aftale med skolen. I et enkelt tilfælde har man 
prøvet at flytte et barn til en anden skole. Da børnene ved Esbjerg sko
levæsen allerede tidligt ved intelligensprøver sorteres efter deres evner, 
saaledes at de daarligst begavede kommer i hjælpeskolen, er det yderst 
sjældent, at grunden til forsømmelserne kan findes i svigtende evner. I 
saa fald tages tilfældet op til behandling med skole og skolepsykolog. 
Hvis barnet paa grund af forældrenes udearbejde er overladt for meget 
til sig selv i fritiden, har det været forsøgt at henvise det til fritidshjem
met, med hvilket der bestaar et nært samarbejde. Hvor forholdet ikke 
har kunnet rettes ved samarbejde med skole, hjem eller skolepsykolog, 
er der sket anmeldelse til børneværnet. Det vil være en stor hjælp i dis
se sager, at der til næste aar knyttes en psykiater til skolevæsenet.

Der findes mange tilfælde, hvor forældrene delvis er skyld i børnenes 
ulovlige forsømmelser. Børnene kommer ofte i skole med sedler, hvor
efter de skulde have fejlet en bestemt sygdom; men de giver selv en 
helt anden forklaring. Uden at tænke videre over det, skriver en moder 
disse sedler for at dække over barnet, som, naar man gaar moderen 
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nærmere paa klingen, slet ikke har været sygt; en alvorlig advarsel til 
hjemmet kan hjælpe. Her maa indskydes, at der altid udvises forsig
tighed, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt der har været eller er tajle 
om virkelig sygdom. Forældre holder undertiden deres børn hjemme 
for at have deres hjælp i hjem eller forretning. En henvisning til huslig 
hjælp gennem socialkontoret kan hjælpe over en øjeblikkelig vanske
lighed. Ellers kan der undertiden findes en løsning paa problemet ved 
at drøfte det med forældre og skole. Dog findes der hjem, der er fuld
stændig ligegyldige med hensyn til børnenes skolegang. Her maa højeri 
myndigheder som skolekommission eller børneværn tage sig af sagen.

Langt de fleste ulovlige forsømmelser kommer fra økonomisk daar- 
ligt stillede hjem. Forældrene generer sig ofte for at komme op paa 
skolerne for at tale om deres børn. Derimod er de villige til at drøfte 
deres børn hjemme. Ofte er manglende beklædning direkte aarsag til 
forsømmelsen. Hvis der er trang til stede, henvises forældrene til Børne
nes Kontor eller socialkontoret. Ved øjeblikkelig indtruffet trang har 
der fundet en samtale sted med vedkommende institution, som i saa fald 
altid har været skolen velvillig stemt. Over for Moderen vil man i gt 
saadant tilfælde fremhæve den betydning, det har, at børnenes tøj er i 
orden, saa de ikke af den grund behøver at forsømme skolen.

Lige fra børnene skal indmeldes i skolen, til de igen udskrives, er der 
problemer, der skal klares. De mest ligegyldige forældre skal rykkes 
baade skriftligt og mundtligt, før de faar meldt børnene i skole. Hen 
imod skolegangens ophør er der flere tilfælde, hvor forældrene uden 
videre beholder børnene hjemme, for at de hurtigst muligt kan komme 
til at tjene penge. De mener, at de kan faa børnene lovligt udmeldt. 
Som regel behøver her kun en enkelt samtale for at faa gjort forældrene 
forstaaeligt, at børnene maa fortsætte skolegangen til skolepligtens ophør,

I indledningen blev det lige berørt, at de vanskelige børn kræver sær- 
lig omhu. Da det baade kan være børnenes egne egenskaber saa vel sonji 
de sociale forhold, der kan være aarsag til vanskelighederne, er det 
nødvendigt at forene en grundig undersøgelse af de hjemlige forhold 
med en psykologisk undersøgelse af barnet. Et problem kan undertiden 
afhjælpes, ved at forældrene sættes ind i sagen og stiller sig villige til 
at samarbejde med skole og skolepsykolog. Ligeledes kan det have be
tydning for lærerens forstaaelse af barnets reaktioner, at han kender 
dets hjemlige forhold. Der kan være saa alvorlige forhold i hjemmet! 
at man mener, en midlertidig milieu-ændring er den eneste udvej. Et 
par børn er i saadanne tilfælde efter indstilling fra skolelægen henvist! 
til julemærkehjem.

Som allerede nævnt bruges sygdom ofte som skalkeskjul for skulkeri. 
Der har dog været henvendelser, hvor det har vist sig, at virkelig syg-, 
dom har været den egentlige aarsag til forsømmelsen. Der er enkelte! 
saadanne tilfælde henvist til huslægen og undertiden, efter aftale med 
skolen, forlangt lægeattest. Sygdom — altsaa lovlige forsømmelser — 
falder forøvrigt uden for socialraadgiverens omraade.

Socialraadgiveren samler forsømmelseslisterne fra samtlige skoler, 
hvorefter der udsendes de nødvendige indkaldelser til skolekommissio
nens møder. Ved møderne har hun været til stede for eventuelt at kun
ne give oplysninger om hjemmene, som hun ofte i forvejen har været i! 
forbindelse med. Efter møderne udsendes advarsler og bødeanmeldelser 
efter skolekommissionens bestemmelse. Skolekommissionens statistik 
findes andet steds.
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Tidligere er anmeldelser til børneværnet sket ved, at klasselæreren 
gav en udtalelse til skoleinspektøren, der sendte sagen videre til skole
direktøren, som endelig overgav sagen til børneværnet. Nu samler so- 
cialraadgiveren efter anmodning fra skolen de nødvendige oplysninger 
i sagen, hvorefter den direkte sendes til børneværnet. I de tilfælde, hvor 
skolen har rejst børneværnssag, har skolens socialraadgiver været til 
stede ved børneværnsmøderne for om nødvendigt at give supplerende 
oplysninger i sagen. Meddelelse om de afgørelser, børneværnet tager, 
gaar gennem socialraadgiveren til skoleinspektørerne. Der har i aarets 
løb været 16 anmeldelser til børneværnet, enten paa grund af barnets 
opførsel, hjemmets forhold eller begge dele i forening.

Der er en kategori af børn, der, især efter skolegangens ophør, træn
ger til en særlig støtte; det er de elever, der har gaaet i hjælpeskolen. 
Saa længe, de kun skal passe deres skolegang, gaar det nogenlunde; 
men det viser sig ofte, at de har svært ved at klare sig, naar de skal til 
at staa paa egne ben. Det er ikke altid, de kan forvente nogen støtte fra 
hjemmets side. Helt i det smaa er der begyndt et samarbejde med hjem
mene til de hjælpeklassebørn, der er udskrevet pr. 1. april 1947. Ved 
at overvære enkelte lægeundersøgelser, besøge klasserne og ved samtale 
med lærere og skolelæge er der forsøgt at skabe et kendskab til børnene 
for, efterhaanden som de udskrives, i samarbejde med hjælpeskolens 
lærere at søge forbindelsen med skolen vedligeholdt, eventuelt hjælpe 
dem til praktisk fortsættelsesundervisning og anbringelse i passende pladser.

Ved de intelligensundersøgelser, skolepsykologen foretager' blandt de 
vanskelige børn, er der foretaget undersøgelser i hjemmene samt i sær
lige tilfælde optaget journaler. I det daglige arbejde har det været vær
difuldt at kunne faa oplysninger i de systematiske intelligensprøver, der 
tages paa alle skolebørn i Esbjerg.

Efter at der nu er knyttet en psykiater til skolevæsenet, har man dog 
stadig et uopfyldt ønske her i Esbjerg, idet det vilde være af stor betyd
ning at have forbindelse med en observationskoloni, saaledes at de van
skelige børn, i lighed med hvad der bruges ved Københavns skolevæsen, 
for kortere eller længere tid kunde henvises dertil.

Af ovennævnte vil man forstaa, at der i de enkelte tilfælde ved hen
vendelser — henholdsvis til hjem, lærere, inspektører, psykolog, skole
læge eller skolesundhedsplejerske samt børneværn — er forsøgt at faa 
det rette billede af barnets hele forhold, hvorefter der, i samraad med 
allerede nævnte institutioner, er foretaget det, man herefter mente, var 
til bedste for barnet.

19^5:
4. 5.:
23. 8.:

7. 9.:

14. 9.:

18. 9.:

VIII. Forskellige meddelelser.
(Uddrag af dagbogen 1945—47).

Danmarks befrielse.
Foredrag af seminarieforstander Bredsdorff, Tønder: Opdragel
sesproblemer efter krigen.
Kommunelærer Viggo Brandsborg, Aabyhøj: Instruktion (an
skuelig regning for smaabørn).
Arbejdshæftet til hjemstavnsbogen: Esbjerg by og egn udsen
des til skolerne.
Skoleidrætsstævne.
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24.9. : Flight lieutenant David Ballingall holder foredrag for eleverne 
i realklassen om Royal Air Force.

25.9. : Skoleinspektør Brahm, Tønder, paa skolebesøg.
28.9. : Adjunkt Børge Rasmussen: Instruktion (svensk for folke

skolen) .
4.10. : Vestre Skole frigives.
5.10: Mag. art. Kresten Thomsen Jensen, København: Instruktion (læ

sesvage børn og deres undervisning).
1 1.10.: Forældreraadsvalg. Ringe valgdeltagelse. Der blev kun oprettet 

forældreraad ved Vestre, Jerne og Veldbæk skole.
16 .—18.10.: Afholdelse af et ungdomsskolekursus med ca. 70 deltagere 

fra alle egne af landet. — Arrangementet forestodes af Ung
domsskolen i samarbejde med Danmarks Lærerhøjskole. Ind-
kvartering og bespisning paa Stormgades skole. Instruktion vcd

23. 10.:
24.10.:

27. 10.:

Ungdomsskolens lærere. — I tilknytning hertil skolemødp i 
Statsskolens aula med foredrag af raadsformand, folketingsfor
mand Julius Bomholt, statskonsulent Johs. Novrup, rektor Aryin 
og skoleinspektør Inger Merethe Nordentoft.
Lærer Aug. Hansen, Silkeborg, paa besøg i »De unges Haver«. 
Radioudsendelse fra Ungdomsskolens værksted (En ny skole- 
idé) under medvirken af borgmester L. Høyer-Nielsen, skole
direktør Olaf Petersen, forstander Magne Astrup, viceinspekrør 
Arne Jørgensen m. fl.
Husgerningsinspektør frk. Karen Munch-Nielsen, Ribe, inspice
rer skolekøkkenet ved Jerne Skole.

30.10. : Folketingsvalg.
3.11. : Førstelærer Anton Nielsen, Bagterp: 2 foredrag (erhvervsgeo

grafi og læsning med individuelt læsemateriale).
9.11. : Tolv byraadsmedlemmer og ungdomsskolenævnsmedlemmer 

fra Silkeborg aflægger besøg i ungdomsskolen.
30.11. : Formand for skoleudvalget, fru Sofie Petersen, Odense, og sko

ledirektør Fredebo, Odense, besøger skolevæsenet.
3. 12.: Medlemmer af ungdomsskolenævnet i horsens paa besøg i 

ungdomsskolen.
8. 12.: Instruktion i naturhistorie ved seminarielærer Axel Nielsen, Ha

derslev, og førstelærer Leo Novrup, Oksbøl.

1946:
7.1. : Boldesager skole og Vestre skole genoptager normal skolegapg, 

efter en nødvendig og gennemgribende reparation.
10.1. : Vestre skoles forældrekreds beser skolen efter istandsættelsen. 

Indvielsesfest holdes paa Stormgades skole, da Vestre skoles 
gymnastiksal fortsat er under reparation.

12.1. : Indvielse af Esbjergs første kommunale børnehave. Børneha
ven er beregnet for børn mellem 2 og 7 aar.

14.1. : Byraadet vedtager enstemmigt nyt forslag til skoleplan og un
dervisningsplan.

16.1. : Skoleinspektør N. Ravn, Rudkjøbing, paa skolebesøg (ungdoms
skolen) .

19.1. : 7 medlemmer fra Gladsaxe kommunes skolekommission og 
skoleudvalg paa studiebesøg.
Skoleidrætsstævnet holder 10-aars jubilæumsfest.
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29.1. : Kommunelærer Helweg Petersen, Odense, paa besøg i ungdoms
skolen.

30.1. : Medlemmer af Næstved skolekommission og skoleudvalg og 
rektor Krüger Rasmussen, Næstved, paa studiebesøg.

20.2. : Skoleinspektør Rudkøbing, Vejen, dr. Heuch, Askov, fru Han
sen, Bloksborg Ungdomsskole og sogneraadsmedlem Boye, Vej
en, paa besøg i ungdomsskolen.

24. 4.: Seminarieforstander Georg Christensen paa studiebesøg.
9.5. : Missionær Andersen, Indien: Foredrag om missionsarbejdet 

(R. skole).
28.5. : Professor, dr. theol. N. H. Søe: Foredrag (Underets plads i kri

stendomsundervisningen) .
29. 5.: Ungdomsfilmen optages.
14. —15.6.: Børnehjælpsdag. (Nettoindtægt: 55461 kr.)
21. 6.: Skoledirektør Willemoes-Hansen og viceinspektør Skovgaard- 

Jessen m. fl. fra Randers paa besøg i ungdomsskolen.
20. 8.: Rørkjær skoles genindvielse efter 6 aars besættelse. Festdagen 

sluttede med et forældremøde paa skolen.
21.—24.8.: I.m.a. Vestre skole paa besøg i Nustrup skole (Sønderjyl

land). Leder: lærer Vilh. Christensen.
2 6.8.: Lærerpersonalet paa Stormgades skole paa udflugt til Fanø. 

Besøg paa søværnets batteri.
26 .-—29.8.: Nustrup Skole paa genbesøg i Esbjerg. (Leder: lærer Viggo 

Hansen, Nustrup).
29.8. : Borgmester H. Christensen, skolekommissionsmedl., skoleud- 

valgsmedl. og skoleinspektører m. fl. fra Haderslev (i alt 24 del
tagere) paa studiebesøg ved skolevæsenet.

31.8. : Engelsk ungdom fra Harwich besøger Rørkjær skole. Fælles
sang, korsang, tale af skoledirektøren (om dansk skolevæsen). 
Rundgang paa skolen.

2.9. : Esbjerg byraad erhverver et jordareal paa 5.500 m2 (matr. nr. 
2a og 2ml) til udvidelse af Boldesager skole.

3.9. : De engelske gæster fra Harwich giver en forestilling med ama
tørskuespil, folkedans og sang i Statsskolens aula. Eleverne i de 
ældste klasser (D. J. R. og S. skole) overværede opvisningen.

10. 9.: Idrætsstævne.
24. 9.: Rejsegilde paa den nye tandklinik ved R. skole.
30. 9.: Instruktionskursus i gymnastik ved kommunelærerinde frk. In

ger Hansen og adjunkt Hermod Andersen, København.
7. 10.: Instruktionskursus: Individuel regning ved kommunelærer Tor

ben Gregersen, Frederiksberg.
Social-pædagogisk forening (Esbjerg-afdeling) holder stiftende 
generalforsamling.

10. 10.: Forældremøde paa Vestre skole (individuel undervisning i for
søgsklassen) .
Instruktionskursus for engelsklærere i mellemskolen, arrange
ret af inspektør Simonsen, Ballerup.

11. 10.: Instruktionskursus for matematiklærere i mellemskolen, arran
geret af inspektør Th. Christensen, Esbjerg.

1. 11.: Vestre og Østre skoles 50-aars jubilæum. Børnene ved de jubile
rende skoler opfører festspil i gymnastiksalen om formiddagen. 
Frokost paa Spangsberg for lærerpersonalet sammen med sko
lemyndighederne. Om aftenen forældrefest paa Paladshotellet 
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med taler af borgmester L. Høyer-Nielsen, skolekommissionens 
formand, pastor S. Birke, radioraadsformand, folketingsfor
mand Jul. Bomholt, skoleinspektørerne frk. M. Hald og N. Sæde- 
rup, skoledirektøren m. fl. — Børnesangkor, festspillene fra om 
form, opføres.
Den ny førstelærer ved Veldbæk skole, Axel Knudsen, indsættes, 
i sit embede. Til stede var skolekommissionens formand, skole
direktøren og skolens forældreraad.

2.11. : Skolebesøg af repræsentanter for Kolding skolekommission.
13.11. : Foredrag ved skolepsykolog, mag. art. Henning Meyer, Frede

riksberg: Aarsager til, at børn ikke kan følge med i skolen.
21.11. : Komponisten, kommunelærer Einar Jacobsen: Sang (instruk

tion og demonstration. Om aftenen: Gennemgang af nyere melo
dier med lærerne som deltagere.

20.11. : Besøg i ungdomsskolen af skoledirektør Carstensen, forstancer 
Møller, kommunelærer Vald. Madsen, pastor Eilschou Holm 
m. fl. fra Frederiksberg.

21.11. : Værkstedschef, civilingeniør Vald. Hansen, »Thrige«, Odense, 
besøger ungdomsskolen.

20.12. : Stormgades skole til julegudstjeneste i Zions kirke.

Wil:
9.1.: Formanden for skoleudvalget i Odense, fru Sofie Petersen, Og 

skoledirektør Fredebo, Odense, paa studiebesøg.
20.1.: Skoleinspektør Folke Jacobsen, København, paa besøg i aften

skolen, ungdomsskolen og »De unges Haver«.
23. 1.: 5 finske kommunalfolk besøger skolevæsenet (R. skole).
8. 2.: Tegneinstruktionskursus ved seminarielærer Karl E. Christian

sen, Tønder.
11.2.: Festspillene fra V. og Ø.s jubilæum opføres paa PaladshotellOts 

scene til fordel for »Red barnet«.
17.—24. 2: Forevisning af færdselsfilm ved overbetjent Poulsen og færd

selsbetjent Nelander.
20. 2. Børnebibliotekar fru Anine Rud: Foredrag (børns læsning).
2.3.: Tidl. formand for skolekommissionen og skoleudvalget, vice

borgmester, socialinspektør N. Jespersen afgaar ved døden.
11.3. Undervisningsinspektør O. Bjørneboe inspicerer undervis

ningen.
22.3. Ungdomsskolefilmen »Fremtidens Borger«, der for en del er op

taget i Esbjerg, forevises for eleverne i afgangsklasserne i den 
eksamensfri mellemskole.

25. 3. Skolepsykiater, fru dr. Marie Louise Dickmeiss, Augustenborg: 
Foredrag (psykiatriske problemer i skolealderen).

1.4.: Fru dr. Dickmeiss ansættes som skolepsykiater ved skolevæse
net.

21.4. Ingen undervisning. Eleverne samles til en lille mindehøjtidelig
hed i anledning af H. M. Kong Christian den X.s død (søndag 
den 20. april).

30. 4. Kong Christian den X.s bisættelse. Skolefridag.
4.-9. 5.: Skoleudvalgets orienteringsrejse til skoler i Odense, Køben

havn, Frederiksberg og Malmö.
8.-9. 5.: Instruktionskursus for skolebibliotekarer. Instruktør: Skole-

inspektør N. P. Andersen, Søndermarkskolen, Frederiksberg.



Børnehjælpsdagen juni 19^6.



Børnehjælpsdagen 
juni 1946.

»Og storken skulde være skaffer—«

»Og ravnen skulde ogsaa være 
deres præst— «

Balletpiger.

Folkedans.



Esbjerg kommunes 
gamle feriekoloni i 
Sønderho (nederst) er 
blevet udvidet og om
bygget.

I byggestilen har man tilstræbt 
en tilpasning til den gamle, 
smukke fanøstil.

Rejsegilde paa feriekoloniens nye 
hovedbygning.
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13.5. : Foredrag af overlæge R. Marthinsen, Ribe Aandssvage anstalt, 
om: Internat- og externatskoler for aandssvage børn.

16.5. : Dr. Frimodt Møller, København: Forevisning af filmen: »Fra 
Tempel til Tehaver«.
Byraadet erhverver ny sportsplads til Østre skole (matr. nr. 
lahm, 2nc og 2zq).

17 . 5.: Besøg af 25 østrigere (lærere, embedsmænd og bibliotekarer. 
Studiebesøg'vedr. ungdomsskolearbejdet m. m.)

18 .—19.6.: Eleverne i 3. M. (S. skole) besøger 3. M. kl. i Vejen. Studie
plan og ekskursionerne tilrettelagt af klasselærerne: kommune
lærer Thorkil Holm, Esbjerg, og overlærer Alfred Sørensen, 
Vejen. Eleverne fra Vejen paa udvekslingsbesøg i Esbjerg 13. 
og 14. august.

Besættelsestiden.
Besættelsestiden var en ond og svær tid for skolerne at komme igen

nem. I omfang maatte undervisningen nærmest karakteriseres som nød
hjælp: Afkortede timer, forskudt arbejdstid og indskrænkning af visse 
fag. Efterhaanden som tilbageflytningen fandt sted, bedredes selvfølge
lig forholdene, og nu glæder vi os over atter at kunne arbejde under 
normale forhold i haab om, at det skal lykkes at indvinde i alt fald no
get af det tabte.

Hjem, elever og lærere tog de mange vanskeligheder i besættelses- 
aarene paa beundringsværdig maade. Ved et enestaaende energisk, 
maalbevidst og samvittighedsfuldt arbejde og med et trofast og villigt 
sind blev de mange daglige forhindringer af forskellig art overvundet 
i en for alle parter tilfredsstillende form. Skolevæsenet skylder dem 
alle en hjertelig tak for god vilje og loyal og smuk støtte. — Som efter
følgende oversigt viser, var en meget stor del af skolevæsenets ydre 
rammer baandlagt af den tyske værnemagt, men skolernes indre front 
forblev ubrudt. Den danske linie blev fulgt og holdt.

Beslaglagte skoler i besættelsesaarene og tidsrummet for 
beslaglæggelsen:

1. Boldesager skole: 29.3.1943—2.7.1945. Efter en grundig restaure
ring blev skolen atter taget i brug til planmæssig undervisning den 
7.1.1946.

2. Gammelby skole: 9.4.1940—24.5.1940 og 15.10.1943—20.5.1945. 
Normal undervisning efter sommerferien 1945.

3. Jerne skole: 10.10.1943—29.5.1945. Haardt medtagne lokaler. Nor
mal undervisning kunde dog genoptages efter sommerferien 1945.

4. Rørkjær skole: 5.12.1940—1.10.1945. Skolen mishandlet til det 
ukendelige. Genindvielsen fandt sted 20. 8.1946.

5. Vestre skole: 1.4.1943—1.10.1945. Haardt medtagne lokaler. Gen
indvielse 7.1.1946.

6. Østre skole: 28.1. 1943—13.12.1943: Beslaglæggelse af: Børnehaven, 
læsestuen, dr.s gymnastiksal med omklædningsrum og redskabsrum. 
Hele skolen fra 14.12.1943—23. 5.1945. Normal undervisning kunde 
genoptages efter sommerferien 1945.

7. Veldbæk skole: 1.4.1943—11.6.1945. Normal undervisning efter 
sommerferien 1945.

8. Tourup skole: 28. 9.1944—8. 6.1945. Normal undervisning efter som- 
nerferien 1945.
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Lejede lokaler og skolegang paa andre skoler: 
Missionshuset »Effata« og forsamlingshuset i Jerne (Jerne skole). 
Missionshuset »Bethel«, lokaler i snedkerværkstedet hos snedkermes 11 

Anker Lambertsen (Boldesager skole).
er

Lokaler hos gaardejer Christian Mortensen og gaardejer Verner Jessen 
(Veldbæk og Tourup skole).

Rørkjær skole paa Danmarksgades skole og Vestre og Østre skole p ia 
Stormgades skole (skiftevis formiddags- og eftermiddagsundervis
ning hveranden uge (8—13 og 13—18).

Stormgades skole har haft 14 mellemskoleklasser paa Statsskolen 
(kl. 131/2—18).
I øvrigt henvises til aarsberetningen for 1943—45, side 22 (afbrydelser 

og ændringer i undervisningen).
Kommunens udgifter som følge af beslaglæggelsen har andraget kr. 

625.000.
Tiden efter verdenskrigens slutning har ogsaa været vanskelig for 

skolerne, idet det stigende elevtal med hensyn til plads har sprængt 
skolevæsenets rammer. En følelig mangel paa kvalificeret arbejdskraft 
har ogsaa beredt vanskeligheder af forskellig art. Men trods de mange 
vanskeligheder er skolevæsenet kommet godt igennem de to svundne 
aar og staar nu med ønsket om, at den genopbygningens tid snart maa 
være inde, saa det af skoleudvalget til byraadet under april 1946 stillette' 
forslag til en paakrævet sanering, modernisering og udvidelse af de 
lokalemæssige forhold — budgetteret til 4% mill. kr. — maa faa sin 
løsning, saa snart materialeforholdene gør det muligt — og bringe voie 
skoler nye og bedre rammer om arbejdet.

I lejrskole ved Flensborg fjord.
Lejrskolen er et levende udtryk for vor tids ønske om at forme ska

len saa naturligt som muligt. At leve med i naturen, at belæres af den, 
deri ligger i korthed lejrskolens klare idé. Sjælelig og legemlig sundhed 
blomstrer op af dens fure. Den bringer den opvoksende slægt nærme æ 
de kilder, af hvilke fornyelsen og foryngelsen skal komme. Lejrskoles, 
ledet paa den rette maade, vil lukke øjnene op paa de unge, den vil græ 
dem interesser og viden, den vil nedfælde i dem en kærlighed til fri
luftsliv, til dansk natur, dansk væsen, dansk virke, en samhørighed med 
de slægter, der forud for os var med til at bygge Danmark, og dermér d
vække en kærlighed til fædrelandet, der kan gaa som en varm under
strøm gennem al deres gerning. — Den specielle undervisningsform, 
lejrskolen rummer, kan ikke undgaa at vække en interesse, som skaber 
arbejdsglæde, nyt liv og initiativ, aktualitet og aktivitet. — Gennem 
elevernes grænsevandring og deres lytten til grænsens sang har de 
faaet et friskt pust af det evigt sønder jydske, som er vor uundværlige 
nationale kilde. Det er som malmet i Danmarks jord, det, hvoraf vi ka 
danne baade det fældende aandelige vaaben og det frelsende værge.

n

Lejrskolearbejdet ved Flensborg fjord har ogsaa i de sidst forløbne 
to aar været meget vellykket. De planlagte arbejder er blevet gennem
ført paa bedste maade.

Sommeren 19^6 har følgende klasser været i lejrskole:
Fra 24.8.—31.8.: 3. M. kl. fra Danmarksgades skole. Ledere: Lærer 

Svend Eg Løkkegaard og lærerinde frk. Nørskov Lauritsen (Røny 
hoved Højskole, Flenborg fjord).
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Fra 24.8.—31.8.: 3. M. kl. fra Rørkjær skole. Ledere: Lærer J. Holm
berg og lærerinde frk. Signe Jensen (Grænsehjemmet, Kollund).

Fra 17. 6.—22. 6.: IV.xM. (a+b) fra Stormgades skole. Ledere: Lærerne 
H. Jacobsen og J. J. Kortegaard (Grænsehjemmet, Kollund).

Fra 16. 8.—23. 8.: 3. M. kl. fra Stormgades skole. Ledere: Lærere Thorkil 
Holm og frue (Grænsehjemmet, Kollund).

Sommeren 1947:
Fra 28. 5.—2. 6.: IV.XM. fra Jerne skole. Ledere: Overlærer M. Kaae og 

frue (Grænsehjemmet, Kollund).
Fra 12.6.—19.6.: 3. M. kl. fra Rørkjær skole. Ledere: Lærerinde frk. 

Signe Jensen og lærer Henry Mogensen (Grænsehjemmet, Kollund). 
Fra 19. 6.—25. 6.: IV.XM. (a+b) fra Stormgades skole. Ledere: Lærer G.

Carlsen og lærerinde frk. Ravn (Grænsehjemmet, Kollund).
Fra 14.8.—21.8.: III.XM. fra Rørkjær skole. Ledere: Overlærer Niels 

Laursen, lærerinde frk. Rosenkilde og lærer Henry Mogensen 
(Grænsehjemmet, Kollund).

Fra 18.8.—25.8.: 3. M. kl. fra Danmarksgades skole. Ledere: Lærerne 
Svend Eg Løkkegaard, Henning Hjuler og lærerinde frk. Louise 
Schelde (Rønshoved Højskole, Flensborg fjord).

Fra 25.8.—1.9.: IV.XM. fra Danmarksgades skole. Ledere: Viceinspek- 
tør L. Th. Sørensen, lærer Svend Eg Løkkegaard og lærerinde frk. 
Hillersborg (Rønshoved Højskole).

Fra 21.8.—28.8.: 3. M. kl. fra Stormgades skole. Ledere: Lærerne Karl 
Bruun og Thorkil Holm (Grænsehjemmet, Kollund).

Endvidere har Esbjerg Aarskursus i samarbejde med Dansk Nordisk 
Ungdomsforbund afholdt et udmærket besøgt lejrskolekursus paa 
Grænsehjemmet i Kollund i pinseferien (23.—27. maj 1947). Kursuset 
blev ledet af kommunelærerne Olaf Aastrup, Vejle, og Georg Balsløv, 
Mulernes Legatskole, Odense. Det righoldige program omfattede orien
terende foredrag vedr. lejrskolearbejdet, dets formaal og former, plan
lægning af et lejrskoleophold, lejrskolestoffets bearbejdelse m. v. og 
mange ekskursioner af bl. a. zoologisk, botanisk og geologisk-historisk 
art.

Esbjerg kommunes feriehjem og feriekolonier.
Feriehjemmet i Sønderho.

Paa grund af de ekstraordinære forhold, der indtraadte ved krigens 
udbrud i september 1939, har Esbjerg kommunes feriehjem i Sønderho 
været lukket i somrene 1940—46. I tiden fra januar maaned 1943 og ind
til kapitulationen har feriekolonien været beslaglagt af den tyske værne
magt. Under beslaglæggelsen har bygningerne ikke været under tilsyn 
og reparation, og der er derfor adskillige steder forvoldt stor skade. 
Særlig har den gamle hovedfløj, der stammer fra 1825, lidt overordent
lig meget under den haardhændede indkvartering. Da det samlede nyt
teareal og de forskellige rum i hovedfløjen har været yderst ringe og 
slet ikke tidssvarende, indsendte skoleudvalget i februar maaned 1946 
til byraadet forslag om en paakrævet sanering og modernisering af bo
ligforholdene i feriekolonien. Forslagene gik ud paa at nedbryde den 
gamle hovedfløj og bygge en ny, der kunde tilfredsstille kravene til en 
moderne feriekoloni. — I stilen har man forsøgt at holde den gamle 
fanøbyggeskik i hævd og ære. — Bygningen er tænkt opført symmetrisk
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med spisesal og de bagved liggende økonomirum som aksel og 8-mands- 
værelser og toiletrum henholdsvis for piger og drenge med hver sin 
indgang i fløjene. Der er plads til ca. 80 børn paa hvert hold. Ud over 
disse rum findes lærerværelse, økonomaens værelse samt en stor fælles 
dagligstue med terrasse mod syd. I tagetagen findes værelser for køk
kenpersonalet samt gæsteværelser. I kælderen findes brændsels-, vaske
eg viktualierum, og i den nuværende træbygnings nordlige ende indret
tes cyklerum m. v. — Bygningen mod vejen ombygges, saaledes at der 
bliver 2 klasseværelser samt lærerværelser og sygeværelser.

I sit møde den 25. 3. 46 vedtog byraadet enstemmigt skoleudvalgets 
foranstaaende forslag. Den 15. 8. 1947 var der rejsegilde paa bygningen. 
Indtræffer der ikke uforudsete hindringer, skulde det nye feriehjem 
være færdig til brug i maj maaned 1948.

Feriekolonien ved Drejens strand (Kolding fjord).
Skoleudvalget har med byraadets samtykke erhvervet et areal paa 

14 td. land til brug for opførelsen af et anneks-feriehjem til feriekolo
nien i Sønderho. Det projekterede skitseforslag omfatter: Skolefløj, 
økonomifløj og sovefløj (2 klasseværelser, spisesal, samlingssal, daglig
stue m. v.). Kolonien er baseret paa at kunne rumme 96 børn pr. hold. 
Opførelsen af feriehjemmet vil blive paabegyndt, saa snart Handels
ministeriets tilladelse foreligger.

Lejede feriekolonier :
19)6: »Holmsborg« ved Søndervig i tiden fra 24. maj til 14. juni 

60 børn (heraf 45 fra heldags-fritidshjemmet). Ledere: Frk. Karen 
Breiner Henriksen, frk. Aase Christoffersen og frk. E. Amdrup Larsen.

19)7: »Bramminge Hovedgaard«:
1. hold: 23. juni—12. juli (54 børn). Ledere: Lærer Arne Schmidt og 

frue og lærer Bjerremand Hansen og frue.
2. hold: 21. juli—9. august (56 børn). Ledere: Lærer Kr. Jensen og 

frue, lærer Bjorholm Jensen, skolesundhedsplejerske frk. E. Degn og 
lærerinde frk. Ellen Nielsen.

Feriebørn (1946—47) :
Gennem samarbejde mellem hjem og skole og med økonomisk støtte 

fra kommunen er der uddelt gratis billet til nærmeste station for alle de 
børn, som gennem familie, venner eller bekendte kunde skaffe sig et 
ophold paa landet. Paa denne maade er det lykkedes at skaffe plads til 
ca. 3000 børn pr. aar, d. v. s. at praktisk talt alle børn, der ønskede det, 
er blevet feriebørn.

Hertil kommer, at kommunen har ydet støtte til alle ungdomsorgani
sationer, der har arrangeret lejre rundt om i landet for deres medlem
mer (ca. 600 pr. aar).

Den nye skoleplan og undervisningsplan.
I anledning af den pr. 1. april 1945 stedfundne indlemmelse af Jerne 

kommune i Esbjerg købstad indsendte skolekommission og skoleudvalg 
den 22. november 1946 i forening forslag til ny skoleplan og undervis
ningsplan bilagt med fælleslærerraadets erklæring til Esbjerg byraad, 
der i sit møde den 9. december s. a. enstemmigt vedtog det fremsendte 
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forslag. Planerne stadfæstedes af Undervisningsministeriet den 29. 
nuar 1947 som gældende fra 1. april 1947.

Billedligt kan skoleordningen fremstilles saaledes:

Købstadordnede skoler:

Eksamensfri 
mellemskole

Præliminærkursus
(Præli minære ksa m en, 
aim. forberedelses
eksamen)

Grundskole

Realklasse 
(Realeksamen)

Eksamens-m ellemski. 
(Mellemskoleeksamen)

Landsbyordnede skoler:

II. P. R.
I. P. IV. M.

III. M.

Hovedskole

Evt.3.M.

V

Veldbæk skole

II. M.

I. M.

V

S = sommerhalvaar
V = vinterhalvaar

s
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Almindelige bestemmelser vedrørende organisation og administration. 
Skolevæsenets afdelinger:

Esbjerg kommunes købstadordnede skoler bestaar af:
A. Folkeskolen, der omfatter:

I. 1-aarige børnehaveklasser (klasser for børn, der inden 1. juli er 
fyldt 6 aar).

IL Grundskolen, der har 5 klassetrin.
III. Mellemskolen, der har 2 afdelinger:

a. Den eksam^psfri mellemskole, der har 3 eller 4 klassetrin 
(1.—3.(4.)m.) og ligesom grundskolen giver undervisning ef
ter lov om folkeskolen af 18. maj 1937.

b. Eksamensmellemskolen i henhold til lov nr. 62 af 24. april 
1903 (I. IV. xm.).

B. Realklassen (R), der forbereder til realeksamen efter sidstnævnte 
lov.

C. Det 2-aarige præliminærkursus (I.—II. pr.), der forbereder til al
mindelig forberedelseseksamen (præliminæreksamen) efter anord
ning af 5. juli 1944, og som oprettes for de elever, der har gennem- 
gaaet den eksamensfri mellemskole.

Esbjerg kommunes landsbyordnede skoler bestaar af:
Folkeskolen, der omfatter:

^Grundskolen, der er 4-aarig.
H.Hovedskolen, der er 3-aarig.
Skolevæsenet har for tiden 2 landsbyordnede skoler:

a. Veldbæk skole. Skolen er en udelt skole med 2 klasser. I 1. klasse un
dervises børn indtil 11 aars alderen og i 2. klasse børn fra 11—14 
aar. Elever, der har gennemgaaet 2. klasse, kan optages i den eksa
mensfri mellemskoles 3. klasse, eller der kan tilstaas dem adgang 
til I. præliminærklasse, naar de opfylder de i § 5, stk. 5, stillede krav.

b. Tourup skole er en udelt skole med een klasse, der svarer til Veld
bæk Skoles 1. klasse. Børnene opflyttes ved 11 aars alderen i Veld
bæk Skoles 2. klasse.

Anni. :
1. For børn med normal intelligenskvotient, der paa grund af lang

varige forsømmelser o. 1. er saa langt tilbage, at man ikke ved skoleaa- 
rets skifte mener at kunne flytte dem op paa det følgende højere klas
setrin i grundskolen, er der indrettet saakaldte repetitionsklasser ). I1

i historie, geografi og naturhistorie under benævnelsen mundtligt fag (1 time); 
de resterende 2 timer lægges til dansk og regning. Fagenes pensum er i hoved
sagen det samme som i den foregaaende normalklasse, dog tages der saa meget 
med af den følgende klasses pensum, som det er muligt at naa. Læsebøger og reg
nebøger bør, om muligt, være andre end de, der benyttedes i det foregaaende aar.

Ved aarsprøven giver den paagældende klasselærer — efter forhandling med 
skoleinspektøren — skriftlige opgaver, der svarer til elevernes standpunkt, der 
gives skriftlige opgaver fra 2. repetitionsklasse. Undervisningen bestaar altsaa 
dels i fornyet gennemgang i fornødent omfang af, hvad der er gennemgaaet i (de) 
foregaaende klasse(r), og dels i arbejde inden for følgende klasses pensum.

Børn, der er optaget i en repetitionsklasse, flyttes tilbage til den almindelige 
klasse, naar de har betingelse for at følge med der.

x) Repetitionsklasser for børn fra 1., 2., 3., 4. og 5. normalklasse benævnes hen
holdsvis 2., 3., 4., 5. og 6. repetitionsklasse.

Timefordelingen er den samme som i 2., 3.... normalklasse, dog samles fagene 
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disse klasser er børnetallet pr. klasse noget mindre end i normalklas
serne.

2. De børn, der paa grund af deres legemlige eller sjælelige tilstand 
ikke kan undervises paa betryggende maade i de almindelige klasser, 
samles i særlige klasser, der benævnes hjælpeklasser. Der gives en sær
lig afpasset undervisning for disse børn. Undervisningen maa i nogen 
grad være bygget paa manuelt arbejde.

3. For læsesvage elever og børn med talefejl oprettes en særskilt un
dervisning efter omstændighederne i mindre hold eller særlige klasser.

4. Der etableres særundervisning for svagthørende og talelidende 
børn efter bestemmelserne i Undervisningsministeriets cirkulære af 26. 
juni 1943. De svagthørende børns ører bliver behandlet af skolesund
hedsplejerskerne efter ørelægens forskrifter.

Disse særklasser oprettes i det omfang og svarende til de klassetrin, 
som skolekommissionen finder fornødent.

5. For børn, der ved særlig langvarig sygdom eller ved særegne de
fekter er afskaaret fra almindelig skolegang, skal kommunalbestyrel
sen oprette en vederlagsfri undervisning i hjemmene eller paa anden 
maade uden for skolen (jfr. de i lov nr. 181 af 20. maj 1933 om offentlig 
forsorg anførte bestemmelser).

Skolevæsenets pædagogiske, hygiejniske og sociale foranstaltninger.
Til medhjælp ved skolevæsenet vedrørende den i lov Nr. 160 af 18. 

maj 1937, § 2, stk. 5, og nærværende skoleplans § 1, anm. 2 og 3, ortii- 
handlede undervisning er antaget en skolepsykolog.

Til medhjælp ved skoleva^senet vedrørende den i undervisningsmini
steriets cirkulære af 26. juni 1943, afsnit 2 og 4, og nærværende skole
plans § 1, anm. 3 og 4, er antaget en talepædagog med aflæselærerud
dannelse.

Sundhedspleje er etableret ved samtlige skoler, og den varetages at: 
a. En skolelæge, der fører tilsyn med samtlige elever med undtagelse 

af eleverne i hjælpeklasserne. Dette tilsyn føres af
b. en læge, der 4 gange aarlig tilser disse elever.
c. En specialist, der foretager aarlige øreundersøgelser og behandlinger 

af samtlige 2. klasser, 1. M. og I.xM. klasser.
Høreundersøgelser af disse klasser foretages i samarbejde med én 
tunghørelærer.

d. Overlægen paa Spangsbjerg sanatorium, der foretager de aarlige tu
berkulinprøver og røntgengennemlysninger af samtlige elever, læ
rerpersonalet og samtlige funktionærer ved skolevæsenet.

e. 3 skolesundhedsplejersker, der er skolelægen behjælpelig ved un
dersøgelse og behandling af børnene.

Skolelægens og sundhedsplejerskernes virksomhed fastsættes i øvrigt 
ved instruks (mønsterinstruksen) .

Der ydes eleverne systematisk og vederlagsfri tandbehandling pa!a 
skoletandklinikkerne (Danmarksgades skole og Rørkjær skole) i hen
hold til de i det udarbejdede regulativ fastsatte bestemmelser.

Som regel faar eleverne et varmt renselsesbad hver 14. dag i vinter- 
halvaaret, og overalt, hvor det er muligt, slutter hver gymnastiktime 
med et tempereret styrtebad.

Stk. 3. Børnene kan deltage i skolebespisning, der saa vidt muligt fo- 
regaar paa skolerne i maanederne september—juni.
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Stk. 4. For at vaage over, at bestemmelserne i skolelovens § 57, stk. 1, 
angaaende børns erhvervsmæssige arbejde overholdes, foretages der 
kvartalsmæssige opgørelser af klasselærerne. Disse opgørelser sendes 
gennem skoleinspektørerne til skolekommissionen til eventuel videre 
foranstaltning.

Den nye skoleplan indeholder endvidere forskellige bestemmelser 
bl. a. vedrørende: I) Lønningsbestemmelser, undervisningspligt, ned
sættelser i denne samt honorar. II)Klassernes elevtal. III) Optagelses
prøven til mellemskolen og præliminærafdelingen. IV) Lærerens (læ
rerindens) forhold under sygdom eller andet forfald.

Med hensyn til den nye undervisningsplan er det af pladshensyn kun 
muligt her at medtage planen over timefordelingen.

I skoleaaret 1944—45 stillede raadmand, landsretssagfører A. C. 
Krebs forslag til ændringer i skoleplanen. Forslaget gik i korthed ud paa 
at bibeholde alle skolens elever samlede i folkeskolen indtil det 14. aar 
og først ved denne alder at lade adskillelsen foregaa mellem dem, der 
ønsker at gaa over i eksamensmellemskolen, og dem, der foretrækker 
den eksamensfri mellemskole, idet der henvistes til, at der i lov nr. 160 
af 18. maj 1937 om folkeskolen (§ 2, stk. 1) er givet købstæderne valget 
imellem enten 4-aarige grundskoler og 3-aarige hovedskoler eller 
4-aarige grundskoler og 4-aarige mellemskoler. Det stillede forslag gik 
ud paa, at Esbjerg købstad vælger den sidste af disse former, 4-aarige 
grundskoler og 4-aarige mellemskoler og derovenpaa — i tilknytning 
til den eksamensfri mellemskoles 3. klasse — bygger et 2-aarigt præli
minærkursus paa samme maade, som den nuværende skoleplan oven- 
paa den eksamensfri mellemskole har bygget et præliminærkursus. — 
Forslaget var ledsaget af en meget udførlig motivering. — Det stillede 
forslag fik ikke flertal hverken i fælleslærerraadet, skolekommissionen 
eller byraadet. Derimod vedtoges det enstemmigt principielt at oprette 
forsøgsklasser i h. t. fælleslærerraadets forslag af 25. oktober 1945, der 
i store træk gik ud paa følgende:

»Formaalet med forsøgsklasserne er at undersøge muligheden af ved 
en samlet skolegang til børnenes 14. aar, hvor undervisningen hoved
sagelig er individuel undervisning og gruppeundervisning, at give bør
nene en undervisning, der svarer til deres evner og intelligens, saaledes 
at de dygtigste faar de nødvendige kundskaber og den nødvendige ud
vikling til, at de over et to-aarigt præliminærkursus kan fortsætte i den 
højere skole (gymnasium), medens de mindre formaaende elever er
hverver sig de kundskaber og den udvikling, der af samfundet kræves 
af dem, naar de forlader skolen.

Endvidere maa undersøgelserne gaa ud paa at klarlægge, om det er 
muligt ved en samlet skolegang at skabe en organisk folkeskole, der 
sletter det skel, der opstaar ved delingen af børnene i 11-aars alderen.

Der arbejdes paa at faa oprettet tre eller fire klasser ved byens skole
væsen.

I hver klasse varetages undervisningen af to lærerkræfter. Fag som 
gymnastik, haandarbejde, sløjd og i de øverste klasser specielle fag: 
sprog, evt. fysik og matematik, kan henlægges til andre lærerkræfter.

Kort efter indmeldelsen til de nye 1. klasser er indløbet, indbydes 
de respektive forældre af byens skolemyndigheder til et orienterende 
møde, hvor der gøres rede for disse forsøgsklasser. Forældrene maa 
derefter tage bestemmelse om deres børns indmeldelse til forsøgsklas-



Timefordeling.

Fag
Grundskolen: Den eksamensfri 

mellemskole
Prælimis 
nærkl. Eksamens=mellemskole: Real= 

klas=
Bør- 
neh. 
Kl.

1. 
kl.

2. 
kl.

3.
kl.

4. 
kl.

5. 
kl. 1. m. kl. 2. m. kl. 3. ni. kl. 4. m. kl. I. p. li. p. I. xm. IL xm. III. xm. IV. xm.

sen
(R)

Kristendomskundskab .... 2/2 2/2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1
Dansk.................................... 8 9 9 9 9 7 7 8 6 5 5 5 4 4 5 5
Skrivning (bogføring 4. M.) 2 3 2 2 2 2/2 2/2 2 dr. 2 pg. 1 1 1
(Regning og geometri 4. M.) 
Regning (regnskabsføring) 5 5 5 6 6 6 5 5 6 r. 2 r. 2

Geom. 
valgfri 

(2)
Regning og matematik .... w m.5 m.5 5 5 6 7 5
Tegning................................ 3 2 2 1
Historie................................ 1 1 2 2 2 2 o 3 3 2 2 2 2 2
Geografi .............................. 1 1 2 2 2 1 5 3 3 2 2 2 2 2
Naturhistorie....................... 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2
Naturlære............................. 1 2 dr. 2 N5 3 3 2 2 2 2 2
Engelsk................................ 2 3 6 5 5 5 3 3 4 4
Tysk...................................... (3) (3) (6) 5 5 4 4 4 4
Fransk.................................. (4) vigf.

Maskinskrivning (4. M.) .. . 3 34 34 29/28 29 29 29 26
Sang...................................... 1 1 2 1 2 1 + 0)1) (l)1) 2 2 1+(!)’) (l)1)
Emnebehandling2).............

16 19 22 24 25 24 25 d. 22
p. 20 26

Tegning3) ............................ 1 1 1 2 1 2
Legemsøvelser og 

sundhedslære*)........... 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2
dr. 3 
pg-2

dr. 3
Pg- 2 3 4 3

Smaasløjd............................ dp2 d2 d 2 d 2
Sløjd (dr.)............................ 2 4 4 d. 4 p. 2 6 2 2 2 2 3
Haandarbejde (pg.)........... 2 2 2 4 4 2 4 3 2 2 2
Husgerning (pg ).... — — __ 2_ 4 4 3 ____ 2 3 3
Husgerning (dr.).. . .

T nit' dr.: 12 20 24 28 30 —32 34 34
3

35 36 36 36 36 36 35 32
Pg-: 12 20 24 28 30 34 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 32
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serne, idet disse forældre maa gaa ind paa ikke at lade børnene tage ud 
af klassen før ved skolegangens ophør. Eventuel tilgang af elever kan 
kun finde sted efter nærmere forhandling med den paagældende klasse
lærer.

Undervisningen maa foregaa i det samme lokale, dog herfra undtaget 
særfagene. Materiel til forsøgsarbejdet stilles til raadighed i fornødent 
omfang. Klassekvotienten kan højst være 30.

Det maa være en forudsætning, at læreren og klassen faar uindskræn
ket arbejdsro. Besøg af fremmede og offentliggørelse af enhver art an- 
gaaende forsøgene er ikke tilladt. (Timeafkortning: 3 timer regnes lig 
4 timer).

Som en hjælp til lærerne ved deres tilrettelæggelse og forberedelse 
af forsøget ydes der rimelig orlov og rejsegodtgørelse til studiebesøg.

Der afholdes ingen eksamen paa noget klassetrin. I stedet indtræder 
standpunktsprøver i færdighedsfagene og den regelmæssige kontrol, der 
nødvendigvis maa være knyttet til forsøgene.

Ved forsøgsklassens afslutning udarbejder lærerne i fællesskab rede
gørelse for forsøgsarbejdet og dets resultater. Det af fælleslærerraadel 
nedsatte udvalg holdes orienteret med forsøgets gang.«

Pr. 1. april 1947 har skolevæsenet 5 forsøgsklasser.

Ansættelse af en psykiatrisk uddannet læge ved skolevæsenet.
Til hjælp ved arbejdet med de børn, der paa grund af særlige syg

domme eller ved deres adfærd lægger alt for store hindringer i vejen 
for undervisningen, er der til skolepsykologisk kontor blevet knyttet en 
specialist i psykiske lidelser og nervøse tilstande. Dette arbejde er fra 
1. april 1947 blevet overtaget af skolepsykiater, dr. fru Marie Louise 
Dickmeiss, Augustenborg.

Klasseudveksling.
Vestre skole (ved lærer Vilh. Christensen).

I dagene 21. 8.—24. 8.1946 var 1. M. a, Vestre skole, paa en tur i Søn
derjylland. — Under et flere timers ophold i Vojens aflagde børnene 
et besøg i kirken, hvor skoleinspektør Jensen, Vojens, fortalte om 
kirkens historie og spillede paa orglet, som har staaet i Vor Frelsers 
Kirke i Esbjerg. — Derefter spillede esbjergenserne en fodbold- og 
langboldkamp med Vojens drenge og piger.

Herfra gik turen til Nustrup — rejsens maal. — Under et tre dages 
besøg her blev børnene indkvarteret hos forældrene til børnene i den

i) Korsang (frivillig).
2) Emnebehandling: En lærer, der i »Den eksamensfri mellemskole« underviser 

i dansk og et eller flere af fagene historie, naturhistorie, geografi og naturlære, 
kan benytte en del af dansktimerne til skriftlig behandling af et fagligt emne, 
ligesom der kan tildeles nogle af de fire fag et samlet timetal, hvori der drives 
periodebehandling af et fagligt emne. (Der henvises til udvalgets udarbejdelse af: 
»Vejledning i emnebehandling« og »Forslag til emner« med dispositioner og 
litteraturhenvisninger, herunder »Esbjerg by og egn« med arbejdshæfte).

3) Ud over den systematiske undervisning i tegning i den eksamensfri mellem
skole kan der drives tegning i tilknytning til emnebehandling.

4) I vinterhalvaaret: 1 times undervisning ugentlig i sundhedslære i 1., 2. og
3. M. klasse.
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store klasse i Nustrup skole. — Bødker Gram forklarede og demon
strerede, hvorledes en smørdrittel laves. — Børnene kørte tidligt om 
morgenen med mælkevognene til mejeriet, hvis indretning mejerik 
bestyreren forklarede. — Derefter samledes børnene en times tid i Nuk 
strup skole, hvor førstelærer Billund paa den store tavle fortalte om 
kirkebyggeri, med særlig henblik paa Nustrup kirke, en af Danmarks 
ejendommeligste og skønneste. — Herfra gik børnene over i kirkeri, 
hvor de fik alt forklaret. Børnene kravlede endogsaa ud paa det støvede 
kirkeloft for at se den lille klokke fra den katolske tid, som hænger paa 
en bjælke under det skraa blytag. — Der foretoges ekskursioner i de 
store skove omkring Nustrup. Paa den høje Fellum Bakke, hvorfra man 
kan se milevidt omkring, blev børnene af førstelærer Billund sat ind i 
egnens forhold, geologisk og historisk. - - Fodbold-, haandbold- og lang- 
boldkampe arrangeredes med drengene og pigerne fra Nustrup. — Men 
fritidstimerne paa indkvarteringsstederne var maaske de mest interes
sante. Høsten var netop i fuld gang, og børnene nød det i fulde drag. -L 
En meget stor del af klassen blev inviteret derned igen i ferien.

I dagene 26. 8.—29. 8. 1946 besøgte Nustrupbørnene os. — Efter at 
børnene under lærer Viggo Hansens ledelse havde haft nogle dejlige 
timer paa Fanø, blev de indkvarteret i hjemmene til de børn, der havde 
været med i Nustrup. — Nustrupbørnene samledes hver morgen med 
Vestres 1. M. a til fælles morgensang. Børnene aflagde besøg paa hav
nen og paa større virksomheder; stedlige sagkyndige forklarede: Lsvær- 
ket, fiskeauktionshallen under auktion, skibsbyggeri, englandsbaaderi, 
som de var om bord paa. Desuden aflagdes besøg paa gasværket, to 
baksfabrikken, en sodavandsfabrik, dagbladet Vestkysten m. m. 
Aftenen havde børnene fri i deres indkvarteringshjem. Esbjerg-foræl 
drene gjorde meget for deres nustrupbørn. — En aften var dog henlagt 
til Vestre skole. Vore gæster og børnene fra 1. M. a, samt deres forældre, 
samledes i gymnastiksalen, hvor skoleinspektør Sæderup fortalte dem 
lidt om Vestre skoles historie og derefter viste dem rundt paa sko
len. Senere samledes børn og forældre paa bygningen i Norgesgade ti 
en festlig sammenkomst med fælles kaffebord, taler, sang og oplæsning 
Mange af forældrene gav udtryk for deres glæde over denne aften.

Der var paa begge sider stor tilfredshed med udvekslingen, og det var 
interessante og udbytterige dage for børnene. — Det har en vis betyd
ning, at en hel klasse børn samlet aflægger et skolebesøg hos en klasse 
børn fra landsbyskolen og omvendt. Det er gavnligt, at bybørn og 
landsbybørn lærer hinanden at kende ogsaa i skolens, i klassens milieu.

Mange af børnene er nu i stadig brevveksling med hinanden. Et god t 
kammeratskab er knyttet mellem land og by. Et smukt resultat af turem

Stormgades skole (ved lærer Thorkil Holm).
3. M. klasserne fra Bakkely skole i Vejen, ved overlærer Alfred Sø

rensen, og Stormgades skole, ved kommunelærer Thorkil Holm, har 
været paa en 2-dages ekskursion hos hinanden.

Det praktiske arrangement var ordnet saaledes, at eleverne var ind
kvarterede paa vandrehjemmet og privat, medens de fik kosten hos 
kammeraterne.

Besøget i Vejen fandt sted den 18.—19. juni 1947. Arbejdsprogram
met var her tilrettelagt af overlærer Sørensen, der til de forskellige em
ner havde udarbejdet og duplikeret arbejdsanvisninger til eleverne!. 
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Følgende opgaver blev gennemgaaet: Margarinefabrikken »Alfa«. Vejen 
museum, med hovedvægten lagt paa billedhuggeren Niels Hansen- 
Jacobsens kunstneriske og menneskelige udvikling karakteriseret gen
nem hans værker, Ladelund landbrugsskole — mejeri — landbrugs
museum, Skibelund og kongeaagrænsen ved Skodborghus, »Med Klaus 
i eng og plantage.« Klaus var en 12 aars dreng, der i den grad var sam
menlevet med den natur, hvor hans fars gaard ligger, saa han var en 
uforlignelig fører, der, gennem sin paavisning af, »at her laa et raadyr 
sidste nat«, her havde »Mikkel« holdt maaltid, der var en rede med sol
sorteunger og her en duehøg med fire unger o. s. v., paa en ganske an
den maade end vi lærere var i stand til at bibringe eleverne fornemmel
sen af, at naturen kunde blive en aaben, spændende bog — ogsaa for 
dem.

Genbesøget i Esbjerg fandt sted den 13.—14. august. Arbejdsprogram
met var her følgende: Kort orientering om Esbjergs tilblivelse og vækst, 
Fiskerihavnen, besøg paa en fiskekutter, trafikhavnen, dokhavnen, 
»englandskajen«, et moderne dagblads tilblivelse (»VESTKYSTEN«), 
Kommunelærer Karl Bruun: Foredrag med lysbilleder om: »Esbjerg by 
og egn« og »Esbjerg under besættelsen«. Besøg paa Fanø: En rednings
station, Fanøs historie, klitten, strandens plante- og dyreliv, opskyl.

Desuden havde eleverne kampe i haandbold og fodbold. Aftenen til
bragte de under frit samvær med kammeraterne.

Udvekslingen gav eleverne en øjeblikkelig oplevelse og er impuls
givende for det fremtidige arbejde i klasserne, hvor opgaverne gøres 
færdige.

De rent menneskelige egenskaber, der kommer til udfoldelse hos 
eleverne, naar de træder i forbindelse med kammeraterne fra et frem
med milieu, er sikkert ikke det mindst vigtige resultat af udvekslingen.

1945; Skoledagenes Antal.
Grundet paa kapitulationen og festlighederne omkring 5. maj, beslag

læggelse af skolerne til internering, indkvartering m. v. har skoledage
nes antal været fra 222 til 233 dage.

19^6:
Naar undtages Rørkjær Skole, der maatte udstrække sommerferien 

med en uge gr. paa forsinkelse af istandsættelse af skolen efter tysker
nes hærgen, laa skoledagenes antal efter den nye ferieplan paa 233 dage.

1945; Understøttelser.
Kommunen understøttede 7 elever i præliminærklasserne, 65 elever 

i IV.xM. og 41 elever i realklasserne med i alt 12.375,00 kr. Beløbet ud
deltes i portioner paa størrelse fra 75—200 kr. — Ribe amts skolefond 
understøttede 1 elev i præliminærklassen, 36 elever i IV.xM. klasse og 
32 elever i realklassen med i alt 5.175,00 kr. (75 kr. til hver elev).

19^6:
Kommunens tilskud, kr. 11.750,00, uddeltes i portioner paa 95—190 kr. 

og tildeltes 16 elever i præliminærklasserne, 52 elever i realklasserne og 
28 elever i IV.xM. klasse. — Ribe amts skolefond understøttede 11 elever 
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i præliminærklasserne, 19 elever i realklasserne og 13 elever i IV.xM. 
klasse. Portionerne var alle paa 75 kr. (i alt 3.225,00 kr.).

Desuden betaltes eksamensgebyret for de understøttede elever. En
kelte elever fra III.xM. klasse opnaaede — grundet paa særlige forhold 
— et tilskud.

Gaver.
Sommeren 1944 købte Esbjerg byraads skoleudvalg en overordentilig 

værdifuld fuglesamling af ejeren, ornitologen P. Skovgaard i Viborjg. 
Paa grund af pladsmangel (skolebygningernes beslaglæggelse) har fug
lesamlingen midlertidig været anbragt under meget primitive forhold 
paa gangene i Anneksskolen. Efter Rørkjær skoles restaurering blev 
fuglesamlingen i sommeren 1946 overflyttet til denne skole, hvor de 
fem store skabe nu staar i østfløjens brede og lyse tværgange.

Samlingen, der omfatter ca. 700 numre, indeholder mange smukke 
stykker, deriblandt adskillige sjældenheder som rustand, dværggaas, 
tjur, trane, triel, purpurhejre, flere ekspl. af rørdrum i forskellige stil
linger, sort stork, topskarv, jagtfalk, kongeørn, havørn, fiskeørn, biæder, 
hærfugl og pirol.

Rørkjær skole: En del elever har foræret skolen vaser og krukker, 
der anvendes som tegnemodeller. Nationalmuseet har skænket en sam
lig stenredskaber, Mineralogisk Museum en samling mineraler, Zoolo
gisk Museum en samling tropesommerfugle. F. D. B. har foræret skolen 
to reproduktioner af Sikker Hansens »Indianerpige«.

Stormgades skole: En elev har foræret skolen en udstoppet odder. 
Lærer Carlsen har skænket skolen et billede af H. C. Andersen.

Østre skole: Skolen har modtaget en større samling naturhist. gen
stande fra lærer Hans Novrup og 12 indrammede billeder fra boghand
ler Jespersen. Af elever har skolen modtaget: en udstoppet og monteret 
skildpadde, en skeletteret harefod og et spætteværksted.

For disse smukke gaver beder man giverne modtage skolevæsenets 
bedste tak.

Aarsprøven.
19^6: Skriftlige prøver i dansk og regning afholdtes ved de forskellige 

skoler i dagene 11.—16. marts. Forældredage for grundskolen og den 
eksamensfri mellemskole og mundtlige prøver i eksamensmellemskole n 
afholdtes 23.—27. marts.

19^7: Skriftlige prøver 10.—14. marts. Forældredage og mundtlige 
prøver 24.—27. marts.

Ferierejser paa Statsbanerne.
19^5: Udstedt 959 billetter (331 til fuld pris og 628 til halv pris).
B. skole: 31 billetter, D. skole: 140, G. skole: 18, J. skole: 38, R. skole : 

133, S. skole: 198, V. skole: 170, 0. skole: 158, Forældreskolen: 23, 
Statsskolen: 21 og til landbohjem 29 billetter. 40 børn og 4 ledere fik 
fribillet til rejse til sommerlejr. Kommunens udgift beløb sig til: 
1282,96 kr.



129

1946: Udstedt 1352 billetter (647 til fuld pris og 705 billetter til halv 
pris).

B. skole: 75 billetter, D. skole: 233, G. skole: 39, J. skole: 111, R. sko
le: 233, S. skole: 236, V. skole: 167, 0. skole: 196, Veldbæk skole: 6, 
Tourup skole: 4, Statsskolen: 25, Forældreskolen: 5, Set. Nikolaj skole: 
4 og til landbohjem 18 billetter.

Desuden fik 415 børn og 37 ledsagere frirejse til sommerlejr. Kom
munens udgift var i alt: 3.590,17 kr.

7945- Læreres kursus.
Lærere: Knud Selmer: Tegning: Sv. Løkkegaard: Sang; M. Astrup og 

Arne Jørgensen: Ungdomsskolekursus i Helsingør; P. Kromann: Fag- 
lærereksamen i naturlære; Gunnar Carlsen: Engelsk ved »Den interna
tionale Højskole« i Helsingør; Johs. Pedersen og Viggo Emil Schøtt. 
Smaabørnsundervisning; Hans Novrup: Handels- og salgslære; Magne 
Astrup og Harry Petersen: Studierejser til engelske kostskoler.

Lærerinder: Anna Riis-Antonsen: Haandarbejde; Inger Rosenkilde: 
Skrivning; Ulla Vorm: Socialpæd. kursus; Else Fonager og K. Mose- 
gaard Mikkelsen: Smaabørnskursus.

1946:
Lærere: Herluf Madsen: Atletik; Jens Lambertsen: Smaasløjd; H. 

Riss-Antonsen: Engelsk; Sv. G. Hansen: Litteratur; Hugo Sørensen: 
Engelsk; Karl Bruun og S. P. Sørensen: Historie og arkæologi; Thorkil 
Holm: Socialpæd. kursus; Max Søndergaard: Ungdomsskolekursus; K. 
J. Schlein Andersen og M. Kruse Hansen: Smaabørnskursus; N. Chr. 
Bystrup: Musik; Axel Knudsen: Bibliotekskursus; Jens Kr. Jensen: 
Tegning; Viggo Emil Schøtt: Kursus for hjælpeskolelærere; Hans Nov
rup: Naturhistorie.

Lærerinder: Karen Marg. Eriksen: Haandarbejde; Maren Hansen: 
Litteratur; Signe Jensen: Sang og gymnastik; Ciliane Sørensen, Ellen 
Nielsen og Anna Rasmussen: Socialpæd. kursus; Grethe Thomsen: 
Gymnastik.

Aarskursus paa statens lærerhøjskole i København.
Lærer Carl Viggo Sørensen: Psykologi og praktik.
Lærerinde Karen Marie J. V. Nielsen: Matematik og fysik.
Lærerinde Marie Louise Holstebroe: Dansk, svensk, praktik og pæ

dagogik.
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IX. Lærerpersonalet, pedeller m. v.
Lærerpersonalet den 1. september 1947.

Skole Født Eksa- 
mens- 
aar

Ansat i 
Esbjerg

Ansat i 
nuv. 

stilling
T enesti 

alder

Skoledirektør. 
Petersen, Olaf ................................

A.: Købstadordnede Skoler.
Skoleinspektører.

15/4 91 1913 1/4 39 1/4 39 1/4 4

1. Gerald, Niels Mogensen ..................... G 25/5 85 1908 1/2 24 1/4 40 1/4 4
2. Hald, Marg. Pedersen ........................ 0 28/3 96 1924 30/5 24 1/7 44 1/7 4
3. Jensen, Ingemann ............................... B 11/8 94 1916 1/4 24 1/8 37 1/8 3
4. Jensen, John ......................................... R 10/6 99 1920 1/4 43 1/4 43 1/4 4
5. Klintø, Frederik Oscar ...................... D 12/12 93 1914 1/3 42 1/3 42 1/3 4
6. Laursen, Søren ..................................... S 15/2 85 1914 16/8 15 1/1 31 1/1 3
7. Sæderup, Niels Christian ................. V 16/3 95 1916 1/1 38 1/1 38 1/1 3
8. Waaben, Peter Lauritzen ..................

Viceinspektører.

J 8/4 88 1911 1/1 23 1/2 41 J 1/2 4

1. Andersen, Jacob ................................. V 9/6 98 1920 2/11 21 1/8 36 1/4 4
2. Hansen, Hans Andreas ..................... 0 7/3 94 1915 13/9 18 1/8 36 1/4 4
3. Jørgensen, Aage Højholt .................. D 14/5 86 1909 16/3 11 1/8 36 1/4 4
4. Jørgensen, Arne ................................... R 17/5 01 1929 20/1 30 1/8 36 1/4 4
5. Land, Sigurd ......................................... R 20/4 93 1914 1/4 19 1/8 36 i/4 4
6. Pedersen, Karl Johs. R. Gabriel ... V 15/3 96 1920 6/2 21 1/4 46 1/4 4
7. Petersen, Peter Damgaard ................ S

I)
11/1 84 1909 1/5 21 1 /7 39 i/4 4:

8. Sørensen, Laurs Thomassen ........... 14/5 84 1808 1/4 10 1/9 29 i/4 4;
9. Toft, Hans .............................................

10. Thomassen, Jens Kr. Mosegaard
0 7/2 97 1928 19/4 29 1/4 46 11/4 41

Skov ......................................................... J 30/9 91 1913 1/12 15 1/7 41 1/4 4
11. Werborg, Svend Aage ........................
Overlærere.

s 21/11 06 1927 30/4 28 1/7 40 1/4 4.

1. Bonde, Kirstine Poulsen .................... D 25/10 84 1907 22/8 07 1/4 46 i/4 41
2. Brandt, Hans Rasmussen .................. I) 26/3 91 1915 1/9 18 1/4 46 1/4 4:
3. Bülow, Thora Henriette .................... 1) 21/12 79 1904 1/9 04 1/4 46 1/4 41
4. Dalhøj, Rasmus P. A. R....................... R 11/3 82 1904 1/5 18 1/4 46 1/4 41
5. Fager, Jakob ......................................... R 27/8 89 1913 3/3 19 1/4 46 1/4 41
6. Gernhammer, Maria ............................ R 20/6 93 1917 1/4 20 1/4 46 1/4 41
7. Greve, Hans Chr.................................... S 27/9 90 1916 1/4 21 1/4 46 i/4 41
8. Heding, Jørgen Peder ........................ S 25/7 85 1909 1/9 18 1/4 46 1/4 41
9. Heidemann, Vilh. Fr............................ D 7/6 95 1917 1/7 20 1/4 46 i/4 41

10. Jensen, Marie ....................................... J 28/9 96 1917 1/12 22 1/4 46 1/4 41
11. Jensen, Søren Holt ............................ R 12/1 95 1916 1/2 22 1/4 46 1/4 41
12. Johansen, Andrea ................................ S 17/11 88 1910 10/9 10 1/4 46 1/4 41
13. Jørgensen, Olga ................................... V 26/6 92 1914 12/4 17 1/4 46 1/4 41
14. Jørgensen, Viggo H. Hillerup ........
15. Kaae, Magne Sørensen ......................

S 21/11 86 1907 1/8 13 1/4 46 1/4 41
J 21/3 95 1917 1/4 26 1/4 46 1/4 41

16. Kragh, Peter Chr.................................. D 11/10 94 1915 1/12 19 1/4 46 1/4 41
17. Christensen, Ane .................................. S 15/9 90 1911 1/8 24 1/4 46 1/4 41
18. Ladegaard, Jens Andersen ................ D 13/8 82 1903 1/6 11 1/4 46 1/4 41
19. Lassen, Kirstine ................................... B 23/6 86 1918 12/9 18 1/4 46 1 /4 41
20. Laursen, Niels ...................................... R 9/5 93 1915 1/12 18 1/4 46 1/4 41
21. Lund, Aage A. C. V............................... D 13/5 81 1903 13/3 07 1/4 46 1/4 41
22. Marcussen, Christian M...................... V 21/5 94 1916 1/9 29 1/4 46 1 /4 41
23. Nielsen, Agnes ...................................... G 25/8 85 1906 1/3 10 1/4 46 1/4 41
24. Nielsen, Mariane .................................. S 3/11 92 1913 1/2 16 1/4 46 1 /4 41
25. Nyhuus, Henry ..................................... D 14/2 91 1912 1/3 19 1/4 46 1/4 41
26. Ochsner, Johan Georg........................ S 31/3 79 1901 1/11 03 1/4 46 1 /4 41
27. Pedersen, Anders Peder.................... D 19/9 85 1909 1/4 11 1/4 46 1/4 41
28. Petersen, Anna K. Aare-....................
29. Pedersen, Bertha Marie......................

0 7/5 88 1909 20/2 10 1/4 46 1/4 41
S 30/6 91 1916 8/4 18 1/4 46 1/4 41

30. Petersen, Emma, f. Mols.................... V 3/8 95 1917 1/9 20 1/4 46 1/4 41





Børkjær skole lages 
atter i besiddelse efter 
tyskernes mangeaarige 
beslaglæggelse.

Øverst: Udmarchen fra 
Danmarksgades skole, hvor 
Rørkjær skole havde »husly« 
i krigsaarene.

W

^irJM. J»
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Lærerpersonalet den 1. september 1947.

Skole Født Eksa- 
mens- 
aar

Ansat i 
Esbjerg

Ansat i 
nuv. 

stilling
Tjeneste

alder

Petersen, Hans Peter Aare-................ R 14/10 88 1909 1/1 18 1/4 46 1/4 43
Petersen, Mathias Peter...................... D 9/1 94 1916 1/10 19 1/4 46 1/4 43
Schon, Marie Theodora...................... 1) 3/11 94 1918 1/6 25 1/4 46 1/4 43
Sloth, Carly Marie C. .1..................... S 6/1 91 1913 1/11 20 1/4 46 1/4 43
Suhr, Elmar Zacharias ...................... G 4/5 96 1917 1/6 22 1/4 46 1/4 43
Tornsberg, Frederik R. N................. D 1/4 84 1914 1/4 31 1/4

1/4
46 1/4 43

Vilsgaard, Mads ..................................... R 22/3 85 1907 1/4 14 46 1/4 43
Voldsgaard, Hans Victor .................... 1) 23/2 85 1913 1/12 19 1/4 46 1/4 43
Zilsdorff, Severin Husted ................ S 8/11 85 1907 1/2 12 1/4 46 1/4 43

ærerinder.
Askov, Esther Marie ........................ S 8/6 22 1944 1/1 45 1/5 47 1/1 47
Balmer, Laura, f. Enkegaard........... R 27/6 07 1930 1/10 30 1/5 35 1/12 33
Bystrup, Gerda Augusta, f. Jensen V 22/5 11 1944 11/8 44 1/5

1/8
47 1/11 46

Bøss, Laura Agnete Frandsen........... S 27/(5 09 1930 1/8 44 44 1/7 33
Dalsgaard, Olga, f. Christensen ....... J 28/7 09 1931 1/4 44 1/5 47 1/1 41
Dirks, Helga Kristine, f. Jensen....... V 31'7 17 1942 1/1 43 1/4 46 1/3

1/10
46

Eriksen, Karen Margr........................... B 10/9 05 1926 1/12 34 1/12 34 29
k Fager, Inger Marie V., f. Kiilerich B 8/10 97 1918 1/4 20 1/6 23

45
1/H 21

1. Hansen, Dorthea Kristine ................ V 13/12 12 1941 1/9 45 1/9 1/9 43
1. Hansen, Karen ..................................... B 16/9 17 1940 1/4 45 1/5 47 1/12 43

Hansen, Maren Benedikte ................ V 24/11 12 1941 1/9 45 1/9 45 1/12 43
) Hillersborg, Dagny ............................ D 1/10 08 1929 21/4 32 1/12 36 1/5 34
L Holstebroe, Marie Louise Augusta... V 20/9 04 1929 30/1 33 1/4 38 1/H 33
l. Jensen, Rigmor Helene, f. Carlsen R 5/12 98 1920 1/4 32 1/5 47
k Jensen, Sara Brigida, f. Villumsen D 25/8 21 1943 1/1 46 1/5 47 1/8 46
k Jensen, Signe ......................................... R 11/11 95 1922 11/11 25 1/9 31 1/3 2a
1. Korsholm, Ellen ................................... R 4/11 01 1926 2/9 31 1/11 34 1/1 33
J. Christensen, Elise M. Othilie ........... J 9/9 01 1923 1/11 28 1/11 28 1/10 26
1. Kristiansen, Sigrid Randløv ........... .1 8/4

4/12
20 1943 1/4 45 1/8 47 1/8 45

). Krogh, Anna Gudrun ........................ D 11 1933 1/4 37 1/2 41 1/9 37
1. Langvad, Marie Kristine .................... 0 10/11 81 1913 1/10 13 1/8 28 1/7 21
J. Larsen, Anna Marie ............................ V 4/9 17 1939 1/5 44 1/5 47 1/1 46
1. Larsen, Marie Elisabeth, f. Nielsen 0 4/4 08 1930 1/4 46 1/5 47

1/41. Løkkegaard, Gerda Rigmor ........... 0 16/9 12 1937 20/11 40 1/3 44 41
5. Madsen, Maren, f. Schmidt................ 0 8/1 11 1933 1/12 36 1/9 40 1/11 35
5. Madsen, Margrethe Okkels, f. Birk V 3/2 10 1933 1/12 3(5 1/9 42 1/H 37
7. Mikkelsen, Karen Mosegaard ........... 0 3/1 14 1942 1/2 44 1/4 46 1/10 45
5. Nielsen, Anna Margrethe.................... J 10/9 85 1913 1/9 16 1/6 23 1/6 23
). Nielsen, Anthonia ................................ D 29/5 97 1929 1/7 36 1/7 36 1/7 35
0. Nielsen, Ellen Søbjerg .................... V 4/4 11 1933 1/11 33 1/9 40 1/1 37
1. Nielsen, Gudrun ................................... R 9/1 11 1933 13/9 33 1/9 40 1/1 37
2. Nielsen, Inga Bøcker, f. Pedersen ... D 14/12 18 1940 1/11 42 1/9 45 1/5 45
3. Nielsen, Karen Marie J. Vestergaard S 16/8

29/9
05 1927 13/12 27 1/4 33 1/4 32

L Nielsen, Kirstine .................................. B 01 1926 1/12 30 1/10 34 1/5 31
5. Nielsen, Nielsine Johanne ................. 0 24/11 10 1936 1/4 39 1/9 42 1/2 41
5. Olesen, Anna Kirstine Kildeg., f.

Hjellum .................................................... 0 31/5 16 1940 1/11 40 1/4 44 1/4 44
7. *) Pedersen, Fr. J. Kathrine Lorck, 

f. Madsen ................................................ D 27/2 87 1909 1/10 12 1/8 18 1/4 43
8. Pedersen, Gerda Beck ........................ D 21/1 21 1942 1/5 47 1/5 47 1/2 45
9. Pedersen, Karen Elisabeth ................ S 9/1 99 1920 16/8 20 1/11 24 1/2 23
0. Pedersen, Mary Helene .....................

Petersen, Mette Dorthea, f. Jensen
G 19/3 09 1930 1/10 33 1/8 34 1/8 34

1. J 7/6 19 1942 20/8 42 1/9 44 1/9 44
2. Rasmussen, Anna Kirstine D............ D 3/11 98 1919 1/4 21 1/6 25 1/12 22
3. Ravn, Marie ..........................................

Riis-Antonsen, Anna Chr., f. Lau-
S 2/9 12 1935 1/11 36 1/4 41 1/7 38

4.
ridsen ...................................................... R 1/10 02 1929 10/6 29 1/7 33 1/10 32

5. Rosenkilde, Inger Alice .................... R 16/8 07 1930 1/10 30 1/5 35 1/1 34
6. Stensig, Maja Kristine Mikkelsen ... 0 3/3 00 1926 22/4 27 1/3 33 1/4 30
7. Sørensen, Ciliane Marie, f. Bork ...

Sørensen, Kristiane ............................
0 8/2 20 1941 11/8 41 1/1 45 1/10 43

8. S 24/2 04 1931 2/9 31 1/12 36 1/12 34
9. Therkildsen, Gunvar Georgine ....... V 19/3 98 1925 1/8 38 1/5 43 1/4 38

*) Skolepsykolog. Aflønnes som viceinspektør.
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Lærerpersonalet den 1. september 1947.

Skole Født
Ekså
me ns- 
aar

Ansat i 
Esbjerg

Ansat i 
nuv. 

stilling
Tj enest 

alder

50. Thomsen, Edith Brandt .................... S 28/12 01 1932 1/4 38 1/1 40 1/11 3
51. Thomsen, Else, f. Nielsen ................. V 19/2 17 1939 15/8 39 1/10 42 1/9 4
52. Thomsen, Grethe, f. Tapdrup ......... 0 1/12 18 1941 1/9 42 1/9 45 1/9 4
53. Thomsen, Mary Andrea ..................... S 5/12 94 1922 16/8 23 1/5 29 1/4 2
54. Vorm, Ulla (Orlov 1/8 47—1/8 48)... R 19/2 10 1932 14/11 32 1/3 38 1/12 3

Lærere.
1. Andersen, Karl Johan Schlein ....... S 11/5 19 1943 1/11 44 1/5 47 1/3 4
2. Astrup, Magne*) .................................. R 30/5 10 1932 1/5 35 1/9 37 1/4 3
3. Bruun, Karl Madsen ............................ S 7/12 03 1928 1/1 31 1/1 33 1/5 3
4. Dalsgaard, Christian ......................... J 4/2 10 1931 1/8 37 1/2 38 1/8 3
5. Dige, Øjvind ......................................... R 7/5 07 1932 30/8 32 1/8 36 1/9 3
6. Dirks, Carl ............................................ V 2/2 16 1938 9/1 43 1/5 47 l|/8 4
7. Hannemose, Hans Hansen ................ J 20/1 15 1940 1/5 47 1/5 47 11/5 4-
8. Hansen, Børge Eyvind ...................... 0 8/8 17 1939 1/4 40 1/11 44 1/2 4
9. Hansen, Hans Carl Bjerremand .... R 13/4 09 1936 1/5 47 1/5 47 1/9 3

10. Hansen, Mogens Kruse ...................... V 26/7 19 1942 11/8 43 1/5 47 1/9 4.
11. Hansen, Svend Georg ........................ J 17/12 19 1942 1/11 44 1/5 47 1/2 4(
12. Hauerholt, Svend Frederik ................ B 14/11 09 1935 1/4 40 15/8 43 1/4 41
13. Hjuler, Henning ................................... D 19/2 19 1942 1/4 46 1/4 46 1/8 4-
14. Holm Thorkild“..................................... S 10/10 17 1939 1/8 39 1/3 44 1/5 41
15. Holmberg, Janne Magnus Poul ....... R 20/8 09 1931 22/2 32 1/5 35 1/3 3-
16. Jakobsen, Henry Hans ...................... S 2/10 10 1932 12/8 32 1/5 35 1/11 3*
17. Jensen, Hans Helge ............................ J 7/8 98 1920 1/1 23 1/4 26 1/9 21
18. Jensen, Jens Kristian ........................ V 9/6 11 1935 1 8 38 1/3 43 1/5 4
19. Jensen, Kaj Rasmus Frithiof ........... J 15/6 99 1920 1/4 31 1/5 31 1/12 21
20. Jensen, Søren Peter Holt .................. R 15/8 19 1941 1/5 43 1/5 47 1/5 4-
21. Jessen, Peter ......................................... R 2/10 04 1925 12/4 26 1/8 30 1/11 21
22. Carlsen, Niels Jørgen Gunnar ........ S 22/1 07 1928 1/10 28 1/7 32 1/7 3
23. Christensen, Jens Jørgen Hedegaard R 30/10 08 1930 1/4 31 1/11 34 1/4 31
24. Christensen, Niels Oluf ..................... D 20/12 14 1938 1/8 44 1/8 44 1/1 41
25. Christensen, Thomas ......................... R 11/9 05 1927 1/4 28 1/1 31 1/10 2!
26. Christensen, Vilhelm ......................... V 5/11 08 1934 1/10 30 1/12 38 1 1/2 3*
27. Krogh, Anders Sondergaard Nielsen J 19/1 96 1919 1/4 33 1/4 33 1/8 21
28. Kromann, Peter Christensen ........... S 3/9 09 1931 15/4 39 1/4 41 1 /3 34
29. Lambertsen, Jens ................................. G 30/3 01 1929 1/10 29 1/4 40 1/9 31
30. Larsen, Kristian Frederik ................ 0 2/4 06 1929 9/10 30 1/11 34 1/11 31
31. Løkkegaard, Svend Eg ...................... D 21/2 09 1930 2/9 31 1/11 34 1/7 34
32. Madsen, Hagbard Peter ..................... V 25/9 10 1932 1/1 36 1/2 41 1/9 31
33. Madsen, Hans Herluf ........................ 1) 1/6 12 1935 1/4 39 1/3 43 1/10 3(
34. Mikkelsen, Knud Bang ...................... V 26/1 20 1943 1/5 47 1/5 47
35. Nielsen, Ahlmann Edmund ............. S 22,6 16 1939 1/6 39 1/8 44 1/11 41
36. Nielsen, Niels Laurits ........................ S 24/5 98 1920 1/2 22 1/12 25 1/7 21
37. Nielsen, Peter Villum Vedde ........... 0 10/12 17 1940 19/9 40 1/4 45 1/4 41
38. Nielsen, Thomas Axel Østerskov ... 0 28/2 08 1932 1/9 32 1/12 35 1/12 34
39. Novrup, Hans Peter Hansen ........... 0 29 9 19 1941 17/11 41 1/9 45 1/10 44
40. Obling, Hans Lassen ......................... S 15/3 19 1943 1/3 44 1/5 47 1/12 4(
41. Petersen, Aksel Valther .................... R 21/7 10 1931 1/4 33 1/12 36 1/2 31
42. Petersen, Harry ................................... S 22/7 20 1942 1/11 42 1/5 47 1/11 44
43. Pedersen, Christian Villiam ........... R 7/6 10 1931 1/4 33 1/12 36 1/2 3(
44. Riis-Antonsen, Harald ....................... J 13/8 03 1927 1/3 28 1 /5 31 1/8 21
45. Riis-Antonsen, Carl Michael ........... B 28/4 98 1922 1/4 25 1/6 29 1/11 24
46. Selmer, Henning Krogh .................... S 11/11 13 1936 1/8 38 1/9 42 1/3 3t
47. Selmer, Knud Regnar ........................ D 13/2 19 1943 1/4 45 1/5 47 1/5 47
48. Schultz, Oluf**) ................................... A 9/10 12 1936 16/5 38 1/9 42 1/4 4(
49. Schøtt, Viggo Emil ............................ 0 24/12 21 1943 1/4 44 1/5 47 1/12 4(
50. Skaarup, Ejnar Andreas .................... R 9/7 12 1933 9/11 34 1/2 41 1/4 31
51. Skov, Friis Legardt ............................ G 2/11 96 1919 1/12 25 1/12 25 1/11 21
52. Schmidt, Arne Sillasen ..................... V 10/3 09 1933 1/9 35 1/1 40 i/4 37
53. Sondergaard, Max Steen .................... S 21/2 14 1935 1/9 37 1/2 41 1/9 31
54. Sørensen, Carl Viggo ......................... 0 16/8 17 1940 1/11 40 1/9 45 V9 44
55. Sørensen, Søren Peter ...................... V 25/6 98 1923 1/7 25 1/4 28 1/8 25
56. Thomassen, Niels Chr. Arne Skov ... B 24/12 18 1941 1/7 43 1/4 46 1/8 44

*) Forstander for Esbjerg aften- og ungdomsskoler. Aflønnes som skoleinspektør.
**) Talepædagog. Aflønnes som Viceinspektør.
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Lærerpersonalet den 1. september 1947.

Skole Født Eksa- 
mens- 
aar

Ansat i
Esbjerg

Ansat i 
nuv. 

stilling
Tjeneste

alder

. Thomasen, Thomas Ejvind .............. D 25/10 06 1927 1/12 30 1/3 33 1/3 33

. Villumsen, Just Mathias Poul ........ . 1) 30/6 98 1919 26/1 22 1/8 27 1/7 22

. Vind, Erik Damkjær .......................... 0 23/8 08 1932 12/9 32 1/4 39 1/9 36
i. Wolff, Jørgen ....................................... S 28/12 09 1925 17/8 25 1/9 29 1/1 28

imelærere.
. Bystrup, Niels Chr. Bro .................... S 18/1 22 1944 11/8 44 1/5 47

1. Fonsmark, Edvard .............................. D 8/9 21 1943 1/7 45 1/5 47
1. Jensen, Karl Fr. Bjorholm ................ B 29/12 21 1944 1/4 45 1/5 47
. Lomholt, Hans Jensen ........................ D 14/8 19 1943 15/10 44 1 /5 47

i. Nielsen, Johan Ivar ............................ 0 18/11 22 1945 4/1 46 1/7 47
i. Olesen, Aage Elman ............................ J 12/2 18 1940 13/8 45 1/5 47
'. Søgaard, Chresten Brodersen*) ..... 8/3 22 1945 13/8 45 1/5 47
1. Sørensen, Hugo ..................................... R 2/2 23 1945 1/6 46 1 /5 47
1. Sørensen, Knud Baunsø .................... 0 19/3 22 1945 1/2 45 1/7 47

tmelærerinder /

L Fonsmark, Karen Bodil Sønder-
gaard, f. Jacobsen ............................... R 24/7 20 1942 27/2 45 1/5 47

1. Hansen, Maren Christine .................. D 19/9 20 1945 1/8 45 1/5 47
J. Hansen, Nanna, f. Muchitsch ........... D 23/1 22 1945 1/8 45 1/5 47
1. Nørgaard, Dagny Margrethe ........... R 30/3 24 1945 1/8 45 1/8 47
i. Paulsen, Ninna, f. Olsen .................... D 17/9 22 1944 1/4 45 1/8 47

aste vikarer.
L Christensen, Duval Berg .................. V 25/10 23 1946 3/6 46 1/7 47
i. Larsen, Tove Ilfeldt, f. Sørensen ... S 25/6 18 1941 1/12 44 1/9 45

1) 8/1 22 1946 12/6 46 1/7 47
t. Møller, Richard Ebbesen ................. 0 11/3 23 1945 27/4 46 1/5 47
i. Pedersen, Jens Børge Bøssing ....... V 7/9 22 1944 13/8 46 1/7 47
5. Tanghøj, Verner Emil ........................ S 14/6 18 1943 1/8 46 1/7 47
7. Thøgersen, Inga Wegeberg .............. V 28/4 22 1945 15/2 46 1/5 47

ikarer (paa fast mindsteløn.)
1. Andersen, Meta Kristine .................... V 11/10 25 1947 1/8 47
1. Egetoft. Inger ....................................... D 2/2 25 1947 1/8 47
I. Kortegaard, Esther Volder, f. Larsen S 26/1 22 1946 13/8 46
1. Christensen, Else Marie, f. Jensen... 0 9/2 22 1946 13/8 46
5. Lorentzen, Johanne ............................ R 7/9 23 1947 1/8 47
5. Schelde, Louise Abeline Marie ....... D 25/11 15 1944 1/8 47
7. Stenholt, Anna ..................................... V 9/9 17 1946 1/8 46
8. Stenholt, Ellen ..................................... D 9/9 17 1946 1/8 46
9. Sørensen, Ebba la Cour, f. Bønne-

0 4/1 24 1946 1 8 46
1. Birch, Viggo ......................................... 0 23/7 21 1947 1/8 47
2. Ingwersen, Peter Emil ..................... 1) 3/2 20 1942 1/9 47
3. Jørgensen, Jens Alfred ..................... R 15/1 22 1945 1 /6 47
4. Kortegaard, Jens-Jørn ........................ S 24/7 22 1946 13/8 46
5. Mikkelsen, Kr. Adolf Sondergaard S 9/6 20 1947 1/6 47
6. Mogensen, Henry ................................ R 22/12 22 1947 1/6 47
7. Poulsen, Olav ....................................... J 7/10 25 1947 20/5 47
8. Thorsen, Gerhard ................................ S 27/4 25 1947 1/8 47
k: Landsby ord nede skoler.
eldbæk skole:
1. Førstelærer Axel Knudsen ............... 12/3 07 1930 1/11 45 1 /9 34
’ourup skole:

Tikar i embedet:
Marie Knudsen, f. Nielsen ................ 1 12/12 10 1931 1/10 46

*) Aftjener sin værnepligt.
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Jubilæer.
25 aars ansættelse ved skolevæsenet:

1/4 1945: Overlærer Maria Gernhammer. 
Lærerinde Inger M. Fager.

1/7 » : Overlærer Vilh. Fr. Heidemann.
16/8 » : Lærerinde Karen Elisabeth Pedersen.

1/9 » : Overlærer Emma Mols Petersen.
1/10 » : » Marie Jensen.
1/11 » : » Carly C. J. Sloth.
6/2 1946: Viceinspektor Karl J. Gabriel Petersen.
1/4 » : Overlærer Hans Chr. Greve.

Lærerinde Anna D. K. Rasmussen.
1/5 » : Viceinspektor P. Damgaard Petersen.
2/11 » : » Jacob Andersen.
1/4 » : Klinikfrøken Agnes Marie Joensen.
1/10 » : Pedel Mads Peder Jensen.

26/1 1947: Lærer Just M. P. Villumsen.
1/2 » : Overlærer Søren Holt Jensen.

Lærer Niels Laurits Nielsen.
1/6 » : Overlærer E. Z. Suhr.

40 Aars ansættelse ved skolevæsenet.
13/3 1947: Overlærer Aage A. C. V. Lund.
22/8 » : » Kirstine P. Bonde.

Afgang: Forandringer i lærerpersonalet.
Lærere:
Forflyttelser: Lærerne Jakob P. Ruby og Jobs. Marius Pedersen (hv. 

Ry 1/7 45 og Gentofte 1/8 46).
Timelærerne Bo Graver Hansen og Jørgen Peter Jørgensen (hv. Gør

ding 1/6 46 og Sydslesvig 1/11 46).
Lærer Sofus Nielsen Friborg (forstander for ungdomskostskolerj i 

Holsted 1/9 46).
Anden afgang: Fr. Rasmussen Astrup (afsked med pension 31/8 45). 

Viggo Bak Harder (afsked uden pension 1/9 46).

Lærerinder:
Forflyttelser: Lærerinde Marie J. Christensen (vikar i København 

1/11 1945). Lærerinde Karen Magda Larsen (Varde 1/9 1946). Lærerinjdc 
Inger Pors, f. Jubl (Sydslesvig 1/2 1947).

Timelærerinde Marie C. Thordal (vikar i København 1/8 45). Time- 
lærerinde Else Margr. Fonager (Sydslesvig 1/9 46). Timelærerinde Anha 
Elisabeth Nørskov Lauritsen (Sydslesvig 1/2 47).

Anden Afgang: Lærerinde Filiciane Hansen (indgaaelse af ægteskab 
30/11 45).

Tilgang:
Viceinspektører. Lærer Hans Toft, Østre skole, og lærer Karl J. Ga

briel Petersen, Vestre skole (1/4 1946).
§ 35-lærer. Lærer Thorkil Holm (1/4 46).
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Lærere. Førstelærerembedet ved Veldbæk Skole blev den 1/11 1945 
besat med enelærer ved Vallund skole Axel Knudsen.

Som lærere ansattes: Niels Chr. Arne Skov Thomassen (1/4 46), Hen
ning Hjuler, Nr. Nebel (1/4 46), Knud Bang Mikkelsen, Varde, Svend 
Georg Hansen, Karl Johan Schlein Andersen, Søren Peter Holt Jensen, 
Hans Lassen Obling, Harry Petersen, Viggo Emil Schøtt, Knud Regnar 
Selmer, Mogens Kruse Hansen, Carl Dirks, Hans Hansen Hannemose, 
Aastrup, og Hans Carl Bjerremand Hansen, Vorslunde skole (alle pr. 
1/5 1947).

Timelærere. Viggo E. Schøtt (1/4 1946), Karl Johan Schlein Andersen 
(1/4 1946), Hugo Sørensen, Hans Jensen Lomholt, Niels Chr. Bro By
strup, Aage Elmann Olesen, Karl Fr. Bjorholm Jensen, Edvard Fons
mark, Chr. Brodersen Søgaard (alle 1/5 47). Johan Ivar Nielsen og Knud 
Baunsø Sørensen (1/7 47).

Lærerinder. Helga Kr. Jensen og Karen Mosegaard Mikkelsen (1/4 46), 
Anna Marie Larsen, Esther Marie Askov, Olga Dalsgaard, Gerda Beck 
Pedersen, Daugaard, Gerda Augusta Bystrup, Karen Hansen, Sara Bri- 
gida Jensen, Marie Elisabeth Larsen, Rigmor Helene Jensen (alle 1/5 
1947), Sigrid Randi. Kristiansen (1/8 1947).

Timelærerinder: Anna Marie Larsen, Gerda Augusta Bystrup og Ma
rie Elisabeth Larsen (1/4 1946). Karen Bodil Fonsmark, Sigrid R. Kri
stiansen, Maren Christine Hansen og Nanna Hansen (1/5 47). Dagny 
Marg. Nørgaard og Ninna Olsen (1/8 1947).

Overlærere: I 39 nyoprettede stillinger som overlærere ansattes pr. 
1. april 1946: Lærerne J. G. Ochsner, R. Dalhøj, Aage Lund, J. Lade- 
gaard, M. Vilsgaard, J. Heding, A. P. Pedersen, S. H. Zilsdorff, Viggo 
Hillerup Jørgensen, H. P. Aare-Petersen, Fr. R. N. Tornsberg, H. V. 
Voldsgaard, H. R. Brandt, M. P. Petersen, H. C. Greve, Niels Laursen, 
Søren Holt Jensen, H. Nyhuus, P. Chr. Kragh, Jakob Fager, Magne S. 
Kaae, E. Z. Suhr og Christian Marcussen.

Lærerinderne Th. Bülow, Agnes Nielsen, K. Bonde, A. K. Aare-Peter
sen, A. Johansen, Ane Christensen, Carly Sloth, Olga Jørgensen, Mariane 
Nielsen, Bertha M. Pedersen, Maria Gernhammer, Vilh. Fr. Heidemann, 
Kirstine Lassen, Emma Petersen, Marie Jensen og Marie Th. Schon.

Oversigt over lærerstillinger pr. 1. oktober 1947.
1 skoledirektør.
8 skoleinspektører.

11 viceinspektører.
1 førstelærer ved Veldbæk skole.

89 lærere.
72 lærerinder.

1 lærerinde ved Tourup skole.
9 timelærere.
6 timelærerinder.
8 faste vikarer.
1 vinterlærer ved Veldbæk skole.

I alt 207 stillinger.

40 lærere og lærerinder er ansat som overlærere.
Skolepsykologen og talelæreren aflønnes som viceinspektører.
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Læreres og lærerinders fraværelse.

Skoleaaret 1945-46
1 mier

Paa grund 
af sygdom Med orlov I alt

Lærere ..................................................... 5710 2899 8609
Lærerinder ............................................. 5908 1057 6965

Tilsammen ...................................................... 11618 3956 15574

Skoleaaret 1946-47

Lærére ..................................................... 5994 1529 7523
Lærerinder ............................................. 5135 298 5433

Tilsammen ..................................................... 11129 1827 12956

For 1946—47 læstes endvidere 1326 timer f. lærere og 1747 timer f.
lærerinder i anledning af aarskursus paa Statens Lærerhøjskole m. v.

Lærerpersonalets ugentlige timetal.

31/12-45 Afkortning for
Undervisning andet skole- 1 alt

arbejde

Boldesager skole .................................. 226 8 234
Danmarksgades skole ........................ 924 78 1002
Gammelby skole .................................. 184

12
184

Jerne skole ............................................. 386 398
Rørkjær skole ......................................... 914 52 966
Stormgades skole ................................... 1146 99 1245
Vestre skole ............................................ 848 28 876
Østre skole .............................................. 834 14 848

Tilsammen ..................................................... 5462 291 5753

31/12-46

Boldesager skole ................................... .... 334 6 340
Danmarksgades skole ........................... 1098 110 1208
Gammelby skole .................................... 200 200
Jerne skole .............................................. .... 549 47 596
Rørkjær skole ......................................... 949 47 996
Stormgades skole ................................... 1163 115 1278
Vestre skole ............................................ 825 33 858
Østre skole .............................................. 880 19 899

Tilsammen ..................................................... 5998 377 6375

Skolernes pedeller den 1. september 1947.
Alder Ansat

Anneksskolen: Carl Lauridsen ............... 27/8 1883 1/1 1932
Boldesager skole: Jeppe Peter Lund ........... 27/12 1909 1/4 1946
Danmarksgadés skole: Johan V. Olesen ....... 28/3 1888 1/10 1929
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Alder Ansat
Jerne skole: Jens Peter Chr. Rasmussen ... .. 7/9 1902 1/10 1931
Rørkjær skole: Oskar Svendsen ................. .. 4/6 1896 1/1 1940
Stormgades skole: Andreas C Gram ........ .. 29/3 1882 20/8 1919
Vestre skole: Niels Kr. Hansen ..................... .. 29/3 1891 16/5 1932
Østre skole: Mads P. Jensen .......................... .. 24/12 1891 1/10 1921

X. Udgifterne til skolevæsenet.

Kommunens, statens og amtets saml, udgift 2.493.908,10 3.108.774,64

1945—46 og 1946—47.
1945/46
Kroner

1946/47
Kroner

Lønninger, statens tilskud fradraget................ 672.750,18 883.556,26
Tilskud til pensionsfond og ulykkesforsikr.... 6.450,10 6.996,72
Undervisningsmidler ............................................. 105.228,48 123.587,59
Bogsamlinger og læsestuer ................................. 8.093,97 11.748,11
Kontorholds- og repræsentationsudgifter ..... 19.672,59 29.290,92
Vedligeholdelse af bygninger og inventar ... 153.251,59 169.353,81
Vedligeholdelse af skolehaver m. v................. 2.741,69 2.991,60
Belysning, opvarmning og vandforsyning ... 137.766,09 220.330,47
Rengøring ................................................................... 163.616,94 222.556,97
Bidrag til amtsskolefonden ................................. 96.973,00 96.973,00
Forsikring, skatter og afgifter ........................
Skoletandklinik, skolelæge, skolesundheds-

4.609,33 4.208,05

plejersker .............................................................. 79.316,29 99.085,86
Ferierejser ................................................................. 1.376,71 3.662,57
Feriehjemmet i Sønderho m. v.........................
Kursus for lærere, rejser, repræsentationsud-

26.233,13 15.152,56

gifter m. v...............................................................
Understøttelser til elever i IV. xm., realkl. og

12.546,31 12.956,64

præl.kl....................................................................... 13.410,00 13.380,00
Fritidshjem for skolebørn ................................. 24.539,20 33.842,54
Inspektion paa legepladserne ............................ 6.330,00 11.737,16
Renter, afdrag og afskrivning ........................ 143.672,44 178.232,95
Gratiale til jubilarer ............................................. 5.023,71 7.709,57
Uforudsete udgifter ...............................................
Leje af badeanstalt, sportspladser og skole-

3.117,69 8.887,90

lokaler ..................................................................... 8.461,50 6.895,00
Aften- og ungdomsskolen..................................... 48.696,16 54.568,58

Fragaar:
Skolekontingent for børn fra andre kommu-

1.743.877,10 2.217.704,83

ner ............................................................................ 312,50 1.050,00

Kommunens samlede udgift ...............................
Statens og amtets tilskud (heri tilskud til

1.743.564,60 2.216.654,83

mellem- og realskolen) ..................................... 750.343,50 892.119,81
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Den gennemsnitlige udgift pr. barn i skolen og pr. indbygger.

Kommunens udgift, renter, afdrag
1945/46 1946/47

pr. barn pr. indbygger pr. barn pr. indbygger

og afskrivning ikke medregnet 306,70 42,79 374,78 45,46
Kommunens udgift til renter, af

drag og afskrivning ...............27,57 3,85 32,77 4,00

Kommunen i alt ................................. 334,27 46,64 407,55 49,46
Statens og amtets tilskud ................ 143,85 20,07 164,02 19,90

Tilsammen: 478,12 66,71 571,57 69,36

Esbjerg byraads skoleudvalg i november 1947.

M. Kaae.
Olaf Petersen.






