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Skoleåret 1949—50
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København



BERETNING
OM

ESBJERG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Skoleåret 1. august 1949—31. juli 1950

Ved 

skoledirektør N. P. Andersen

Statens pædagogiske Studiesamling
København



Administration, ledelse og tilsyn.

Efter byrådsvalget i marts 1950 forekom der ændringer i sammensæt
ningen af kommissioner og udvalg. Endvidere blev der truffet beslut
ning om, at tilsyn med og styrelse af det kommunale skolevæsen i den 
kommende byrådsperiode skulle udøves alene af en skolekommission.

Da den nuværende sammensætning af kommissioner, nævn og udvalg 
må formodes at have større interesse end en forbigangen, anføres her 
den pr. december 1950 gældende.

Esbjerg skolekommission:
Direktør G. Ulrik, formand.
Ingeniør H. F. Hoffmeyer, næstformand. 
Landsretssagfører J. Bødker.
Bogholder S. Ødum Jensen.
Typograf Sigurd Borch.
Smed Johs. Pedersen.
Fiskeeksportør Hans Clausen.
Fhv. borgmester L. Høyer-Nielsen.
Arbmd. Aage Andresen.
Fru Else Svarrer.
Forretningsfører Emil Nielsen.
Fru D. Kaae.
Fru Grethe Kodahl.
Eksp.sekr. Viggo Madsen.
Læge Henning L. Jensen.

Esbjerg byråds skoleudvalg:
Skoleinspektør frk. Margr. Hald, formand.
Overlærer S. Holt Jensen.
Overbibliotekar frk. Ingrid Vig Jensen.
Smed Jobs. Pedersen.
Fiskeeksportør Hans Clausen.

Ungdomsskolenævnet for Esbjerg købstadkommune:
Borgmester Hans Nissen (v. a. Esbjerg byråd), formand.
Lærerinde frk. K. M. Nielsen (v. a. Esbjerg byråd),
Fiskeeksportør Hans Clausen (v. a. Esbjerg byråd),
Smed Johs. Pedersen (v. a. Esbjerg skolekommission),
Viceinspektør Karl Bruun (v. a. Fælleslærerrådet),
Lærer Max Søndergård (v. a. Fælleslærerrådet),
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Murermester Ove Rasmussen (v.
Arbejdsmand Chr. Kjeldsen (v.
Læge frk. Karen Frandsen (v.
Skoleinspektør N. Sæderup (v.
Fiskeskipper Jens S. Christensen (v.
Husmoder fru N. Bendixen 
Kontorbestyrer H. P. Philipsen 
Fru Agnes Nielsen 
Forstander M. Astrup 
Skoledirektør N. P. Andersen

a. Arbejdsgiverforeningen),
a. Arbejdernes fællesorganisation!.
a. Dansk kvindesamfund),
a. Arbejdernes oplysningsforbund).
a. Esbjerg fiskeriforening),
a. Husassistenternes fagforening),
a. Amts arbejdsanvisningen),
a. Esbjerg husmoderforening),

(repr. for Aften- og ungdomsskolen), 
(v. a. Esbjerg skolekommission som 

kretær og tilsynsførende ved
St!

un
dervisningen i ungdoms- og aften 
skolen).

Tilsynsførende ved kristendomsundervisningen:
Sognepræsten ved Vor Frelsers kirke.
Sognepræst Kai Brask (Zions kirke).
Sognepræst Thøger Gregersen (Jerne kirke).

Fælleslærerrådet:
Formand: Viceinspektør Karl M. Bruun, Storing, skole.

Lærerrådene:
Formand for lærerraadet 

ved Boldesager skole:
» Danmarksgades skole:
» Gammelby skole:
» Jerne skole:
» Rørkjær skole:
» Stormgades skole:
» Vestre skole:
» Østre skole:

Kommunelærer C. Riis-Antonsen,
» Sv. Løkkegaard,

Overlærer E. Z. Suhr, 
Kommunelærer Kaj Jensen,

» J. Holmberg,
Viceinspektør Karl M. Bruun, 
Kommunelærer M. Kruse Hansen, 
Viceinspektør H. A. Hansen.

Skolevæsenets administration:
N. P. Andersen, skoledirektør, 
Dagmar Jensen, overassistent, 
Karen Marie Petersen, kommuneassistent, 
Dorit Feldberg, kontormedhjælper, 
Jytte Mathiasen, kontorelev.

Skolevæsenets kontor:
Skolegade 5^.

Telefon 2294 A, lokal 87 og 88.

Skoledirektøren træffes hver skoledag undt. lørdag kl. 14—15 (privat: 
Havnegade 83, tlf. 1113).

Vikaranvisning og ekspedition kl. 7,45—12 og 13—16. Lørdag efter
middag er kontoret lukket.
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Esbjerg kommunale skoler:
Boldesager skole (B): Skoleinspektør Ingemann Jensen 

tlf. 3176, priv. 1465.
Danmarksgades skole (D): Skoleinspektør F. Klintø 

tlf. 887, priv. 3009.
Gammelby skole (G) : Skoleinspektør Sv. E. Løkkegaard 

tlf. 1592.
Jerne skole (J): Skoleinspektør P. Wåben 

tlf. 1736, priv. 2866.
Rørkjær skole (R): Skoleinspektør John Jensen 

tlf. 2163, priv. 854.
Stormgades skole (S): Skoleinspektør S. Laursen 

tlf. 289, priv. 2150.
Vestre skole (V): Skoleinspektør N. Sæderup
m. Anneksskolen 
Østre skole (0):

tlf. 395, priv. 2238.
Skoleinspektør frk. Margr. Hald 

tlf. 308, priv. 775.
Veldbæk skole (Ve): Førstelærer Axel Knudsen 

tlf. Novrup 44.
Tourup skole (T):

Samtlige skoler har kontortid kl. 13—14, undtagen lørdag.

Esbjerg kommunale fortsættelsesskoler:
Forstander M. Astrup, tlf. 3173 (kl. 14—15).
Husholdningskonsulent, frk. Johanne Rasmussen.

Skolevæsenets hygiejniske foranstaltninger:
Skolepsykiater: Overlæge Niels Hjerrild, Vester Vedsted.
Skolepsykolog: Fru K. Lorck Pedersen, Kronprinsensgade 33, tlf. 2801, 

priv. 2164.
» : Erik A. Matthiessen, Kronprinsensgade 33, tlf. 2801,

priv. 2801.
Lægeaut. talelærer: Oluf Schultz, Anneksskolen, Uf. 2290, priv. 3015.
Socialrådgiver: Frk. Iris Mogensen, Kronprinsensgade 33, tlf. 2801 

(8—9 og 13—14).
Skoletandklinikken: Overtandlæge S. Ä Vedel-Petersen, D. skole, 

tlf. 1020. Rørkjær skole tlf. 3459.
Skolelæge: L. M. Jakobsen .................................................................... tlf. 3200

» H. Marqvard ....................................................................... tlf. 2271
Skolelægerne træffes på skolerne til efternævnte 
tider:
Danmarksgades skole: onsdag kl. 10
Jerne skole : torsdag kl. 9
Rørkjær skole : torsdag kl. 11
Stormgades skole : onsdag kl. 9
Vestre skole : onsdag kl. 8
Østre skole : onsdag kl. 11
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Virksomheder i forbindelse med skolevæsenet.

Esbjerg kommunale fortsættelsesskoler.
(Ved forstander M. Astrup).

Aftenskolen (48. skoleår).
Der gennemførtes 189 kursus med et samlet timetal på ca. 9500 timer. 

Antallet af fagelever har været 2835. Egentlige elevtal (gengangere fra
regnet) ca. 2400. — Ca. 85 lærere, studiekredsledere og gæstelærere har 
medvirket. Som tilsynsførende har virket kommunelærerne H. Hjuler 
(Danmarksgades skole), Henry Mogensen (Rørkjær skole), Henry Ja
cobsen (Stormgades skole, Boldesager skole og Fiskerhøjskolen) og 
A. Krogh (Jerne skole). Husholdningskonsulent frk. Johanne Rasmus
sen har haft ledelsen og tilsynet med husholdningsundervisningen.

Sprogkursus.
Der gennemførtes 20 sprogkursus, hvoraf 4 tilmeldt fra AOF. Dansk: 

1 kursus. Engelsk: 12 kursus. Tysk: 2 kursus. Fransk: 2 kursus. Rus
sisk: 1 kursus. Esperanto: 2 kursus.

Det ene tyskkursus måtte inddrages før tiden på grund af for lille til
slutning. Det er første gang siden 1942, at der har kunnet oprettes kur
sus i tysk. De fleste af sprogholdene afsluttede sæsonen med små for
nøjelige klassefester.

Ledere: Kommunelærerne A. Skov Thomassen, Martin Andersen, 
Viggo Schøtt, Kr. Larsen, Chr. Brøgger, sproglærer N. Chr. Graversen, 
pastor H. Hertzum, højskolelærer Bent Klougart, fruerne Wolff og 
Kjærsgaard Jensen, adjunkt A. Rosenhoff, slagter Evald Christiansen, 
sproglærer Bro Christensen og bogholder S. P. Christensen.

Husholdningskursus.
(Ved husholdningskonsulent Johanne Rasmussen).

Arbejdet med oprettelsen af husholdningskursus er videreført efter 
de samme linier som sidste år.

For de unge piger og mænd er kursus systematisk tilrettelagt med en 
fremadskridende undervisning, der kan blive et godt grundlag at byg
ge videre på.

For husmødrene er undervisningen tilrettelagt med henblik på at 
give nye ideer og impulser i arbejdet. Hensigten er at give husmode
ren en stimulans og skabe følelsen af mere dygtighed og sikkerhed i det 
daglige arbejde.

Som noget nyt indenfor arbejdet oprettede aftenskolen et demonstra
tionskursus specielt tilrettelagt for husmødre, — der meldte sig over 50 
elever. Undervisningen, der omfattede 8 demonstrationer a 2^ time, 
var henlagt til skolekøkkenet på Rørkjær skole. Der blev undervist i 
madlavning, bagning, borddækning m. m. på skift mellem aftenskolens 
lærerinder. Desuden var der medtaget foredrag som »Det appetitløse 
barn« ved dr. med. Flamand Christensen, Odense, »Sygepleje i hjem
met« ved fru forstander Lund, Rødding, samt »Arbejdsplaner« ved hus
holdningslærerinde fru Elisabeth Bækgård.

Kursus, der var meget vellykket, er måske et fingerpeg om, at det er 
denne form for undervisning, husmødrene er interesseret i. Tilslutnin
gen skyldtes måske også, at der i tilknytning til kursus var oprettet en 
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børnehave, hvor mødrene kunne »parkere« deres børn. Det var et hårdt 
job for børnehavelærerinde Ruth Andreasen og hendes 2 medhjælpere 
de første gange at få ro over fronten, men det lykkedes.

I sæsonen 1949—50 har der i alt været gennemført 45 hold med 760 
elever. Af disse hold var 26 oprettet af aftenskolen og resten i samarbej
de med Esbjerg husmoderforening (13), den cooperative husmoderfor
ening (2), Dansk Kvindesamfund (2), fiskerhøjskolen (2).

Af de gennemførte hold var:
20 for unge piger: 15 gange å Sj/o time,
11 for husmødre: 15 gange å 3i/2 time.
Resten af holdene var for selverhvervende, ungkarle, kokkedrenge, 

vandrere og spejdere, kursus i borddækning og servering samt demon
strationskursus.

Et påtænkt kursus i henkogning og servering blev ikke oprettet på 
grund af manglende tilslutning.

Undervisningen er foregået i skolekøkkenet på byens kommunesko- 
ler med undtagelse af 2 hold for kokkedrenge, der var henlagt til Fisker
højskolen.

Undervisningen er forestået af husholdningslærerinderne Andrea 
Nielsen, Marie Louise Maulund, Hilda Nordholt, Elisabeth Rækgaard, 
Lis Klougart og Johanne Rasmussen.

Vi må alle erkende, at de arbejder, der udføres i hjemmet, er vigtige, 
men hvordan de udføres er endnu vigtigere. Det skal være hushold
ningslærerindernes opgave gennem de afholdte kursus at oplære ele
verne til at udføre disse arbejder rigtigt både praktisk og teoretisk.

Andre kursus.
Regning (herunder faglig regning): 6 kursus, hvoraf 4 fra AOF. Bog

føring: 1 kursus. Sundhedslære og samaritergerning: 4 kursus (AOF og 
»Røde Kors«). Søkundskab: 2 kursus i samarbejde med Esbjerg ama
tørsejlklub. Vævning: 2 kursus. Mundaflæsning og mundhåndsystemet: 
3 kursus i samarbejde med tunghøreforeningen. Husflid, sløjd, bogbin
ding: 4 kursus. Sang: 1 kursus (aftenskolens kor) blev afsluttet tidli
gere end planlagt på grund af svigtende tilslutning. Tegning og farve
lære samt modellering: 2 kursus fra AOF.

Som en nydannelse gennemførtes endelig i samarbejde med Esbjerg 
Idrætslederforening et kursus i gymnastikteori (anatomi, undervis
ningsøvelser m. v.).

Ledere: Kommunelærerne Ahlmann Nielsen, Østerskov Nielsen, P. 
Jessen, P. Holt, Kaj Jensen, V. Birch, revisor Anglars R. Nielsen, lægei- 
ne Harry Ibsen og Knud Birn, stenhugger Karl Kr. Johansen, maskin
mester Robert Nielsen, snedker S. M. Sørensen, malersvend Andr. Ja
cobsen, elektriker Harry Ditlev Sørensen, havneass. Andr. Berg Jensen 
og Villy Th. Petersen, aut. talepædagog O. Schultz, fru Else Thorsen, 
fru Bruun, bogholder S. P. Christensen og højskolelærer Johs. Hviid.

Sykursus.
Allerede i årsberetningen for 1947—48 formodedes det, at antallet af 

sykursus betegnede en kulmination. Der gennemførtes dengang 45 kur
sus. I 1949—50 er alle rekorder slået, idet der dannedes ikke mindre end 
62 sykursus, — heri indbefattet kursus i tilskæring, finere håndarbejde 
og knipling. Det er overvældende, men er iøvrigt tendensen landet over. 
Et tilsyneladende umætteligt behov gør sig gældende på dette felt. Det 
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skal ikke skjules, at disse mange syhold på sin vis giver en del bryde
rier, bl. a. fordi de i almindelighed kræver særlokaler, og fordi syma
skineproblemet er uløseligt. Fra aftenskolens side er det et udtalt øn
ske, at der kunne blive mulighed for at få en saglig, faglig og pædago
gisk dygtig dame som medhjælper på dette område.

Ledere: Dameskrædderinderne og direktricerne Helga Hansen, A. 
Søegaard, Ottosen, Sara Christensen, I. Bruun, Else Nielsen, Louise Pe
tersen, Aggie Lindgaard, E. K. Sørensen, Mathilde Schmidt, Bodil 
Fischer, Marie Møller Nielsen, A. M. Andersen, Karen Blom, Agnes Jen
sen, Gamborg Nielsen, Anna Nielsen, Maren Jensen, Carla Hansen, 
Judith Tosti samt skrædder Emil Sørensen.

11 af disse kursus var oprettet direkte af aftenskolen. Besten var til
meldt fra AOF, Esbjerg Husmoderforening og Dansk Kvindesamfund.

Studiekredsene.
Antallet af studiekredse har været væsentlig mindre, end tilfældet 

har været gennem de senere år. Der gennemførtes 20 kredse (sidste 
år 32). Arbejdsområderne har været kristendomskundskab, børnepsy- 
kologi, samfundslære, kommunale problemer, musikkens grundbegre
ber, litteratur, møde- og talerteknik, organisationskundskab, dramatik 
og fjerkræavl. Der var tilmeldt studiekredse fra AOF, LOF, KU, fjer
kræklubben og en privat kreds. Ledere: Kommunelærerne P. Jessen, 
Sv. G. Hansen, Kildegaard Olesen og Gerhard Thorsen, skolepsykolog 
Erik Matthiessen, musikdirektør N. A. Schmidt, journalist Axel Sønder- 
gaard, seminarieelev Villy Nielsen, fabrikant Magnus Basmussen, typo
graf Verner Fieve, husmoder fru Agnes Olsen, slagtersvend Evald Chri
stiansen, kontorbestyrer P. Philipsen, ekspeditionssekretær Evald Han
sen, undersøger R. Ketelsen og arbm. Sophus Sørensen.

Aftenhøjskolen.
Dei' gennemførtes 13 aftenhøj skoleklasser. Af disse var 10 oprettet 

af AOF. Emnerne har væsentlig været hentet fra litteraturen, samfunds
livet og historien. Ledere: Skoleinspektør N. Sæderup, fru Ingrid Sæde- 
rup, læge Harry Ipsen, ekspeditionssekretær Evald Hansen, typograf 
P. Bentsen, revisor Helge Nielsen, højskolelærer Bent Klougart, land
mand Ernst Sørensen, hvortil kommer gæstelærere med enkelte timer 
samt foredragsholdere.
De unges haver (7. skoleår).

I »De unges haver« var der 56 deltagere i »aftenskolealder« + en del 
børn, der fik lov at indrette småhaver mellem træerne i den store frugt
have. Der var mange særdeles velpassede haver, — i den henseende har 
det vistnok været den hidtil bedste sæson. Flere af ungdomsskolens 
elever var flittige havedyrkere. De mange pæne haver gav anledning til, 
at der foretoges en bedømmelse med præmiering. Dommere var de lo
kale formænd for henholdsvis »Det jyske Haveselskab« og »Koloni
haveforbundet«. Den daglige ledelse forestodes som sædvanlig af for
søgsassistent Jess Seidler.
Fiskerefterskolen (7. skoleår).

Man havde den store skuffelse, at det trods god propaganda fra Fi
skerhøjskolens side og direkte personlige henvendelser fra aftenskolens 
side ikke lykkedes at samle et tilstrækkelig stort hold. Man forsøgte en 
halv snes dage med de få tilmeldte i håb om yderligere tilgang, men 
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måtte opgive. Der var ikke udpræget fiskevejr i den pågældende pe
riode, så dette har ikke været årsagen. Og da man så fiskerdrengene gå 
tilsyneladende ubeskæftigede om på havnen og i byen uden at reagere 
på opfordringen til at søge en skolegang, der direkte tager sigte på de 
unge fiskeres behov, er det klart, at skuffelsen var stor.

Nogen trøst kan der måske ligge i en erfaring, der er gjort på lignen
de felter tidligere, nemlig denne, at det undertiden kan vise sig frugt- 
indbringende at springe en sæson over. Og selv om man synes, at deij 
hvert år må være behov for en sådan skole, er det muligt, at et større 
»vacuum« skal give sig til kende, før fiskerdrengene mærker det og 
reagerer.

Ungdomsskolen (11. skoleår).
(Ved lærer Max Sondergaard).

Ved skoleårets begyndelse i oktober var der tilmeldt 60 piger og 37 
drenge. Endvidere var der af 21 drenge og 26 piger, der alle havde fulgt 
ungdomsskolen i tidligere år, fremsat ønske om at få oprettet et studief- 
kredshold for drengene og et syhold for pigerne, samtidig med at en dej 
af disse elever gerne ville deltage i skolens fritidsarrangementer.

Selv om disse elever vel ikke i lovens forstand kan betragtes som 
elever i ungdomsskolen, er vi af den opfattelse, at skolen også for disse 
elever må være et naturligt samlingssted, indtil de finder ind i en eller 
anden ungdomsforening, som kan tilfredsstille deres behov for fritids
beskæftigelse.

Endvidere var vi ved tilmeldingen af elever ude for den situation, al 
vi måtte afvise en del drenge og piger, fordi de var elever i enten eks
amensmellemskolen eller handels- eller teknisk skole og derfor ikke 
kunne optages i ungdomsskolen. Vi ser heri et glædeligt tegn på, at ung
domsskolen, især dens fritidsarrangementer, er ved at erobre sig en 
plads i de unges bevidsthed.

Der oprettedes derefter 2 klasser for 1. års piger, 1 klasse for 2. års 
piger og 2 syhold for ældre elever; af drengeklasser blev der oprettet 
1 for 1. års elever og 1 for 2. års elever og et studiekredshold for ældife 
elever. Desværre blev frafaldet i den ene 1. års klasse (husassistentklas
sen) og det ene syhold så stort, at disse måtte opløses efter jul og d,e 
resterende elever overflyttes til andre pigeklasser. Frafaldet i skoleåret, 
især de sidste måneder, bevirkede, at man sluttede med 81 elever.

I skoleårets løb har der været undervist i ungdomsskolens obliga
toriske fag: erhvervsbetonet undervisning, gymnastik og samfundslære 
for drengene. For pigernes vedkommende: husgerning, boliglære, frie 
emner samt gymnastik. Ud over disse faste fag, der har beslaglagt to 
af ugens aftener, har eleverne haft tilbud om frivillig deltagelse i en 
lang række fritidsbeskæftigelser. Til det nyindrettede fritidsværkst^d 
på gymnastiksalens loft var tilstrømningen undertiden så stor, at d'el 
kneb med pladsen. Vinterens store mode »smyrnasyning« holdt også s i 
indtog hos os og gav megen beskæftigelse til såvel drenge som pige:, 
ligesom nogle nyanskaffede væve benyttedes flittigt.

Den ugentlige klubaften har som i tidligere år været et samlende led 
i skolens virksomhed. De forskellige arrangementer har vinteren igen
nem været tilrettelagt og gennemført af det valgte klubråd, således at 
så godt som alle skolens elever har følt sig hjemme i »klubben«. I vore 
klubarrangementer har vi haft samarbejde med Centralbibliotekets 
filmsabonnement til stor glæde for eleverne.
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Ungdomsskolens sportsafdeling, som ledes af eleverne selv, har i vin
terens løb udfoldet en meget stærk aktivitet ved at arrangere forskel
lige håndboldkampe. Den med Horsens og Vejle ungdomsskoler sidste 
år påbegyndte turnering udvidedes i år til at omfatte skolerne fra År
hus, Silkeborg, Horsens og Vejle.

Selv om ungdomsskolen er blevet en fast institution i ungdomsunder
visningen, er den stadig en eksperimenternes skole. I den forløbne vin
ter har man prøvet at give fritidsarrangementerne, syning, vævning, 
værkstederne og klubben en større plads i skolens liv, samtidig med at 
de obligatoriske fag skulle passes, for derigennem at give eleverne lej
lighed til bedre udnyttelse af deres fritid. Imidlertid har dette medført, 
at man har måttet udvide undervisningstiden til at omfatte 5 af ugens 
aftener. Dette har især for pigernes vedkommende bevirket, at det har 
voldt noget besvær at passe de to obligatoriske aftener om ugen. Man 
må sikkert gøre sig klart, at netop denne aldersklasse ikke er i stand til 
selv at sætte en naturlig grænse for deres formåen et helt skoleår igen
nem.

Også i dette skoleår har skolen haft besøg af en del interesserede gæ
ster, bl. a. undervisningsministeriets ungdomsskolekommission under 
ledelse af undervisningsminister Jul. Bornholt, deltagere i et ungdoms
skolekursus afholdt på Rørkjær skole samt flere lokale foreninger.

Skolens elevråd har i årets løb arrangeret de traditionelle besøg og 
genbesøg af ungdomsskolen fra Tvile og ungdomskostskolen i Holsted.

Følgende lærerkræfter har undervist i skolen: Husholdningslærer
inde frk. Johanne Rasmussen, gymnastiklærerinde fru Karen Sachs, 
sundhedsplejerske fru E. Hollesen, syerske fru Fischer, fru Else Thor
sen, montør Helge Krogh, inspektør Aksel Madsen, kommunelærerne 
S. P. Holt Jensen, Gerh. Thorsen og E. Danmi Jensen.

Esbjerg årskursus for lærere.
(Ved viceinspektør E. Skaarup).

Esbjerg Årskursus, der er oprettet af Esbjerg Lærerforening, er af un
dervisningsministeriet anerkendt som berettiget til i fagene engelsk, 
tysk, fransk, matematik, dansk, svensk og fysik at give en undervisning 
svarende til den, der meddeles på Danmarks Lærerhøjskoles 1. årskur
sus i disse fag, således at der for kursister, der har gennemgået under
visningen på tilfredsstillende måde, udstedes et af undervisningsmini
steriet godkendt vidnesbyrd, der giver adgang til optagelse på Dan
marks Lærerhøjskoles 2. årskursus i de pågældende fag.

Et kursus, der skal ækvivalere et 1. års kursus på Danmarks Lærer
højskole, må omfatte ca. 210 timers undervisning fordelt på 2—3 år. 
For disse fags vedkommende strækker kursusåret sig fra 1. sept. til ca. 
1. maj.

Foruden at afholde kursus i de »anerkendte fag« har årskursus til 
opgave at oprette kursus af længere og kortere varighed, når et rimeligt 
antal lærere udtrykker ønske derom, og det skønnes, at oprettelsen af 
sådanne kursus er til gavn for det daglige arbejde i skolen eller til frem
me af lærernes personlige udvikling.

Esbjerg Årskursus nyder offentlig støtte fra staten, amtet og kommu
nen. Kursisternes bidrag har udgjort ca. 50 kr. årlig.

Kursisttallet var i 1949—50 57 fordelt på 6 hold, hvoraf et engelskhold 
undervistes i Varde. Nedennævnte lærere fra Esbjerg deltog:
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Fysik III (lærer: adjunkt H. Leth): Henry Mogensen, Niels Oluf Chri
stensen, Alfred Jørgensen, Hans L. Obling.

Matematik II (lærer: adjunkt H. Leth): Ejvin Lau, Erik Damm Jen
sen, Svend Georg Hansen, Alfred Jørgensen.

Tysk II (lærer: kommunelærer J. Wolff): Viggo Emil Schøtt, Leif 
Jensen.

Engelsk III (lærer: adjunkt Tyrrestrup): Nanna E. Ovesen, Olav 
Poulsen, Tove Holbech, Inga Lau, Inga Thøgersen.

Småsløjd (lærer: kommunelærer P. Jessen): C. Riis-Antonsen, J. 
Lambertsen, Marie Schou, Marie L. Holstebroe.

Esbjerg præparandklasse.
(Ved viceinspektør E. Skaarup).

Oprettelsen af en seminarieforberedelsesklasse i Esbjerg må ses som 
et vigtigt led i bestræbelserne for at skaffe mulighed for en fuldstændig 
læreruddannelse gennem etablering af et aftenseminarium, idet man 
var vidende om, at der fandtes medborgere, der kun under denne form 
ville være i stand til at udnytte lyst, evner og vilje til at opnå en lærer- 
uddannelse.

Den praktiske tilrettelægning af undervisningen er sket i samråd med 
ministeriets konsulent, seminarieforstander Georg Christensen samt 
med ledelsen af Københavns aftenseminarium.

Præparandklassen, der begyndte arbejdet 15. september med daglig 
undervisningstid fra kl. 17—22 på Rørkjær skole, kunne ved juletid 
melde fuldt hus med 30 elever, og der indstilledes ved optagelsesprøven 
23 elever, der alle bestod.

Esbjerg kommune, der har ydet gratis lokaler og anerkendt kursus 
som tilsluttet det kommunale skolevæsen med skoledirektøren som le 
der, har ydet økonomisk støtte og i det hele udvist foretagendet der 
største interesse og velvilje.

Undervisningsministeriet, der forud var orienteret, har anerkend' 
kursus som tilskudsberettiget med hensyn til lærerløn og elevstipendier.

Klassen har til fulde opfyldt de forventninger, som man har stillét 
med hensyn til flid og evner, så der er grund til at formene, at eleverne 
vil danne en god stamme i en seminarieklasse, og at der til sin tid vil 
kunne dimitteres lærere, der — hvad angår modenhed og kald — vil 
kunne gøre god fyldest i den danske folkeskole.

Sydjydsk ungdomskostskole, Holsted.
(Ved forstander S. N. Friborg).

Skolen har som i tidligere år haft 3 elevhold, nemlig 2 pigehold på 
henholdsvis 39 og 40 elever og et drengehold på 28 elever. Af det sanji- 
lede elevtal på 107 kom 49 fra arbejdsmandshjem, 29 var børn af fag
lærte arbejdere, 3 var fra tjenestemandshjem, 8 fra landmandshjem, 
7 var børn af selvstændige erhvervsdrivende, 2 fra andre erhverv, mehs 
9 var børn af enlige kvinder, herunder enker og fraskilte.

Undervisningen har formet sig omtrent som tidligere år. Dog har vi 
for drengenes vedkommende søgt at kombinere den teoretiske under
visning med mere praktisk arbejde, end vi før har kunnet gøre. For
søget er faldet absolut heldigt ud, og der er ingen tvivl om, at det i høj 
grad vil forøge undervisningens værdi, om den knyttes til praktisk ar
bejde.
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Det praktiske arbejde bestod i, at eleverne fældede træer i et læhegn 
og på denne plads opførte et cykelskur af træ, men med støbt funda
ment og muret sokkel. Hele huset, der kan rumme ca. 40 cykler, har i 
materialer kostet ca. 2000,00 kr.

Lærerpersonalet har været det samme som de foregående år.
Skolens bestyrelse består for tiden af: Overlærer M. Kaae, medlem af 

Esbjerg byråd, formand, borgmester Robert Holm, Horsens, forhv. borg
mester H. Iversen, Silkeborg, fhv. borgmester Georg Buchreich, Åbenrå, 
og byrådsmedlem, skoleinspektør H. A. Hansen, Kolding.

Skoledirektør N. P. Andersen, Esbjerg, er bestyrelsens sekretær og 
skolens kasserer.

Esbjerg børnebiblioteker. 
Beretning 1. april 1949—31. marts 1950. 
Esbjerg børnebibliotekers bestyrelse.

Valgt af Centralbilioteket for Sydvestjylland, Esbjerg: 
Landsretssagfører A. C. Krebs, formand.
Lærer F. Astrup.
Fru Agnes V. Nielsen, M. B.
Typograf Sigurd Borch, M. B.
Lærerinde Karen M. Nielsen, M. B.

Selvskrevet medlem:
Skoledirektør N. P. Andersen.

Valgt af Esbjerg byråd efter indstilling af Esbjerg skolekommission: 
Overlærer S. Holt Jensen, M. B.

Forretningsudvalget består af:
Landsretssagfører A. C. Krebs, formand.
Skoledirektør N. P. Andersen.
Overlærer S. Holt Jensen.

Esbjerg børnebiblioteker, der udgør en administrativ enhed, omfat
ter:
1. Hovedbiblioteket (børnebiblioteket) i Centralbibliotekets bygning.
2. Skolebibliotekerne:

Boldesager skole, 
Danmarksgades skole, 
Gammelby skole, 
Jerne skole, 
Rørkjær skole,

Stormgades skole, 
Veldbæk skole, 
Vestre skole. 
Østre skole.

Udlånsvirksomheden fremviser, som det fremgår af nedenstående 
oversigt, en betydelig stigning, der har været størst i børnebiblioteket, 
hvor tilstrømningen i udlånstimerne har været så voldsom, at børn, for
ældre og bibliotekarer kun med besvær har kunnet skaffe sig adgang 
til hylderne. En stigning i lånertal på 28 % og i udlån på 17 % kan ikke 
tages en gang til med de lokaleforhold, der i øjeblikket kan bydes på, 
så meget mere som den stigende virksomhed i skolerne også belaster 
børnebiblioteket, hvor hele det tekniske arbejde udføres. Den påtænkte 
udvidelse af biblioteksbygningen må nødvendigvis snarest søges virke
liggjort.

Atter i åi' er der gjort et betydeligt fremstød med fremskaffelse af 
fritidslæsning til småbørnsklasserne, ligesom skolernes håndbogsam
linger efter tur bliver gennemgået med fornyelse for øje.
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Læsesalsbenyttelsen synes derimod at stagnere i disse år. Især de størk 
re børn udebliver. Men oprettelsen i Esbjerg af hobbyværksteder og fri
tidshjem må vel bære den væsentligste skyld herfor.

Hovedbibliotekets personale har haft 82 sygedage.

Oversigt over virksomheden i udlånsafdelingerne.

Antal 
bind 

31/a-49

Antal 
bind 

31/3-50

Antal 
lånere 
31/3-49

Antal 
lånere 
31/3-50

Antal 
udlån 
3S-49

Antal 
udlån 
31/r5ü

Anneksskolen........................
Boldesager skole.................

93
764 884 92 62 1.382 1.757

Danmarksgades skole .... 2.614 2.872 426 611 9.390 10.057
Gammelby skole................. 542 688 117 199 3.591 5.503
Jerne skole.............................. 734 898 160 160 3.500 3.528
Rørkjær skole........................ 2.346 2.471 575 800 9.952 10.823
Stormgades skole ............... 2.048 2.365 792 752 11.100 12.004
Veldbæk skole ..................... 365 438 42 37 818 1.172
Vestre skole............................ 2.043 2.197 644 645 9.184 8.839
Østre skole.............................. 2.122 2.230 370 492 5 167 5.846
Hovedbiblioteket................. 8.157 8.974 1.638 2.096 45.886 55.547

Ialt................... 21.828 24.017 4.856 5.854 99.970 115.076

Oversigt over virksomheden i læsesalsafdelingerne.

Antal bind 
31/3-49

Antal bind 
31/3-50

b Antal 
åbnings- 

dage

Antal 
besøg 
1948-49

Antal 
besøg 
1949-50

Boldesager skole................. 12
Danmarksgades skole......... 987 998 137 1.723 2.329
Gammelby skole................. 10
Jerne skole ............................ 148 184 109 1.752 1.979
Rørkjær skole........................ 1.039 949 139 4.905 4.176
Stormgades skole ............... 1.021 1.052 141 2.417 2.436
Veldbæk skole ..................... 95
Vestre skole............................ 179 210 105 1.343 1.455
Østre skole.............................. 232 287 100 1.483 1.692
Hovedbiblioteket................. 1.128 1.199 186 5.343 4.624

Ialt................... 4.734 4.996 917 18.966 18.691

'Virksomheden i hovedbiblioteket.
Udlånet har været åbent 97 dage (1948—49: 101 dage), og der er ud

lånt 55.547 bd. til 2096 lånere (1948—49: 45.886 bd. til 1638 lånere).
Læsesalen har været åben 186 dage (1948—49: 182 dage) og har værit 

besøgt af 4.624 børn (1948—49: 5.343).
Medens udlånsbenyttelsen viser en stigning på 17 %, fortsætter faldet 

i læsesalens benyttelse, sandsynligvis forårsaget af rigeligere adgang til 
anden beskæftigelse (fritidshjem og hobbyværksteder), men også alf 
de uregelmæssige åbningstider, der er en følge af lokalemangelen.

10 7. klasser og 1 4.xM-klasse har fået biblioteket forevist og modtaget 
undervisning i biblioteksbenyttelse.

Af emnebiblioteker, d.v.s. samlinger af fag- og skønlitteratur, der i 
kortere eller længere tid benyttes i klasserne som supplerende læsning 
i undervisningen, og som sammensættes af børnebiblioteket under hen
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syntagen til elevernes alder, er der i årets løb udlånt 33. Blandt emner
ne kan nævnes: Afrika. Grønland. Frankrig. Reformationstiden. Lap
perne. Mejeri- og slagteriprodukter. Samfundslære. Fisk (fangst og her
metik). Skibe. Sønderjylland. Oldtidens Grækenland. Valdemarstiden. 
København. Australien. Havets dyreliv. Niels Ebbesen. Chr. IV’s tid. 
Esbjerg. Kalmarunionen og dronning Margrethe.

Tre klasser har lånt sæt af engelsk skønlitteratur.
Til skolen for ufaglærte er udlånt 84 bd. fag- og skønlitteratur, til 

skolepsykologisk kontor 34 bd. og til Den danske brigade i Tyskland 
50 bd.

Børnebiblioteket har til brug for skolebibliotekarerne udarbejdet en 
annoteret liste over de af årets bøger, der er anskaffet på skolebibliote
kerne. Til brug for sognebibliotekerne er udarbejdet en liste over årets 
bedste børnebøger. For enkelte sognebiblioteker har børnebiblioteket 
udarbejdet forslag til boganskaffelser.

For bedre at kunne tilfredsstille skolens og aktivitetspædagogernes 
krav til biblioteket er der foretaget en udvidelse af emnekatalogiserin
gen af skolebibliotekernes og hovedbibliotekets bogbestand, ligesom der 
for at lette skolebibliotekarernes arbejde med forsyning af frilæsnings- 
bøger til de mindre klasser er påbegyndt en særlig mærkning af alle 
småbørnsbøger.

Frimærkeklubben, der fra september til maj holder møde en efter
middag og en aften om ugen, har haft 612 besøg.

Der er i årets løb indgået 4.150 bd. (1948—49: 4.567) og kasseret 1.669 
bd. (1948—49: 926).

De ved skolerne nedsatte udvalg består — foruden af skolebibliote 
karerne — af følgende:

Ved Boldesager skole:

Ved Danmarksgades skole:

Ved Gammelby skole:

Ved Jerne skole:

Ved Rørkjær skole:

Ved Stormgades skole:

Ved Veldbæk skole:
Ved Vestre skole:

Ved Østre skole:

Skoleinspektør Ingemann Jensen. 
Lærer C. Riis-Antonsen.
Skoleinspektør F. Klintø. 
Overlærer P. Tornsberg. 
Skoleinspektør N. M. Gerald. 
Overlærer Friis L. Skov. 
Skoleinspektør P. Waaben. 
Lærer Kaj Jensen.
Skoleinspektør John Jensen. 
Lærerinde Gudrun Nielsen. 
Skoleinspektør S. Laursen. 
Lærer Gunnar Carlsen. 
Førstelærer Axel Knudsen. 
Skoleinspektør N. Sæderup. 
Lærerinde E. S. Nielsen. 
Skoleinspektør Margrethe Hald. 
Overlærer M. Langvad.

Personalet pr. 1. april 1950:
Overbibliotekar: Ingrid Vig Jensen.
Børnebiblioteket:

Børnebibliotekar: Anine Rud.
» : Grethe Norvang.

Honorarlønnet bibliotekar: Inge Hartz Laursen.
Medhjælper: Aase Jensen.
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Boldesager skole: 
Skolebibliotekar: A. Skov Thomassen.

Danmarksgades skole: 
Skolebibliotekar: Just Villumsen. 
Medhjælper: E. Thomasen. 

Gammelby skole: 
Skolebibliotekar: Jens Lambertsen.

Jerne skole:
Skolebibliotekar: J. C. Skov Thomassen.

Rørkjær skole: 
Skolebibliotekar: Villiam Petersen. 
Medhjælper: Ulla Worm.

Stormgades skole: 
Skolebibliotekar: Laurits Nielsen. 
Medhjælper: Kristiane Sørensen.

Veldbæk skole:
Skolebibliotekar: Axel Knudsen.

Vestre skole:
Skolebibliotekar: Vilhelm Christensen.
Medhjælper: Inga Wegeberg Thøgersen.

Østre skole:
Skolebibliotekar: Børge E. Hansen.
Medhjælper: Karen Mosegaard Mikkelsen.

Regnskabsoversigt.
Udgifterne til skolevæsenet 1949—50.

Lønninger, statens tilskud fradraget (lærere m. fl.)....... 1.233.602,60 kr.
De faste ejendomme ................................................................... 382.408,43 »
Drift af skolehave ....................................................................... 12.455,12 »
Skolelæge m. v.............................................................................. 42.104,64 »
Skoletandklinik ............................................................................ 88.292,86 »
Inventar og materiel .................................................................. 125.232,43 »
Brændsel, belysning og vandforsyning ............................... 151.987,87 »
Undervisningsmidler ........................................................  225.153,36 »
Kontorholdsudgifter .................................................................... 46.209,47 »
Rengøring og rengøringsmidler ............................................ 272.814,92 »
Tilskud til lærer- og børnebogsamlinger ............................ 28.397,62 »
Forsikringer, herunder ulykkesforsikring ........................ 5.322,48 »
Ungdomsskoler, aftenskoler .................................................... 82.877,73 »
Diverse udgifter ........................................................................... 403.485,09 »

3.100.344,62 kr.
Indtægt: skolepenge, husleje, varinebidrag m. v..............  14.711,39 »
Kommunens samlede udgift ................................................... 3.085.633,23 kr.
Statens og amtets samlede udgift (heri tilskud til mel

lem- og realskolen) ............................................................ 1.218.450,29 »

Kommunens, statens og amtets samlede udgift ...............  4.304.083,52 kr.
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Den gennemsnitlige udgift pr. barn i skolen og pr. indbygger.

Kommunen i alt ..........................................................
Statens og amtets tilskud .........................................

pr. barn 
475,59 
187,80

pr. indbygger
65,14
25,72

Tilsammen ................................................ 663,39 90,86



Efterskrift.

Skoleåret 1949—50 var i de fleste henseender som sine forgængere.
Arbejdets tyngdepunkt lå i de tusinder af stille undervisningstimer, 

der vanskeligt kommer til fuldt udtryk i en årsberetning.
Stigende fødselstal, lærermangel, stærkt begrænsede muligheder for 

nye skolelokaler vanskeliggjorde arbejdet for os også i dette skoleår.
Men samtidig fornemmedes, at skolen ikke er en institution, der ende

gyldigt finder sin form, men en funktion af samfund og selve livet, un
dergivet udviklingens lov som selve livet.

1919—50 var året, hvor man søgte at knytte hjem og skole fastere 
sammen, gennem forældrenes direkte medlemsskab af skolekommis
sionen, ved bladet »barn og skole« og ved aktivering gennem klassefor
ældremøder.

Og 1949—50 var året, hvor man tog konsekvensen af bebrejdelserne 
mod ungdommen for dens tendens til at hænge på isbarer og i porte, 
derved at man søgte at drage de store piger og drenge ind i en fornuftig 
fritidsvirksomhed.

Et skoleår som sine forgængere. På godt og ondt. Men med en stigen
de ængstelse for, hvad kommende skoleår har i vente til os.

Esbjerg byråds skoleudvalg i marts 1951.

M. Hald.
.V. P. Andersen.





Esbjerg kommunale skolevæsen.
Beretning f. skoleåret 1949-^0


