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Mindeord.

Overlærer Ove Andersen døde efter kort tids sygdom den 24. 
januar 1953, og med ham mistede skolevæsenet en dygtig og af
holdt lærer.

Ove Andersen, der var 51 år, dimitteredes i 1922 fra Jelling 
seminarium og knyttedes til Fredericia skolevæsen samme år; i 1925 
blev han timelærer, to år efter kommunelærer, og i 1950 blev han 
udnævnt til overlærer.

Ove Andersen havde en egen evne til at vinde sine elevers og 
kollegers tillid. Eleverne følte, at han forstod dem og holdt af 
dem, og hans flittige, samvittighedsfulde arbejde med dem gav gode 
resultater. De holdt af deres friske, glade lærer. Men ikke mindre 
afholdt var han blandt kolleger, der respekterede hans dygtighed 
og så op til ham som menneske. Han var en fin og nobel karakter, 
en god og trofast kollega. Han blev da også betroet mange tillids- 
hverv og var ved sin død formand for skolens lærerråd.

Ove Andersens minde vil leve længe og blive æret i taknem
melighed.
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A. Skolevæsenets tilsyn og ledelse.

I Skolekommissionen:
Ørelæge C. Buch-Sørensen
Grosserer Jacob Christensen
Overbetjent H. Schjøth Due (forældrerepræsentant for Slesvigsgades skole)
Førstelærer Johs. Jensen
Gårdejer Carl Jørgensen (forældrerepræsentant for Nørremarksskolen)
Kommuneassistent Viggo Jørgensen
Mælkehandler J. P. Larsen (forældrerepræsentant for Søndermarksskolen)
Premierløjtnant O. C. Nielsen, formand for skolekommissionen (forældre

repræsentant for Købmagergades skole)
Husmoder fru Carla Nielsen (forældrerepræsentant for Egumvejens skole)
Husmoder fru Edith Olsen (forældrerepræsentant for gymnasiet)
Gårdejer Søren Sørensen
Husmoder fru D. Thoning
Fabriksarbejder Ejnar Tranders

II Skoleudvalget:
Førstelærer Johs. Jensen
Kommuneassistent Viggo Jørgensen (formand)
Togfører C. F. Vetter

III Lærerrådenes formænd:
Fælleslærerrådet : Overlærer J. J. Vetter 
Lærerrådsformænd:
Egumvejens skole : Overlærer S’. J. Nielsen
Gymnasiet : Lektor V Aalbæk Madsen
Købmagergades skole: Kommunelærer Sv. Aa. Hedegaard 
Slesvigsgades skole : Kommunelærer N. Chr. Sørensen 
Treldevejens skole : Kommunelærer Erik Jepsen

IV Skolelederne:
Skoledirektør

Egumvejens skole 
Gymnasiet

: Aage Valdemar Nielsen. Telefon 1648, privat 2393. 
Skoledirektøren træffes hverdage kl. 12—13 og 15—Li, 
lørdage dog kun 12—1230.

: Skoleinspektør Th. Bøgelund, telefon 524, privat 1277.
: Rektor Erik Lund, telefon 857, privat 1720.

Købmagergades skole: Skoleinspektør M. Pedersen, telefon 164, privat 1663.
Slesvigsgades skole : Skoleinspektør P. Christensen, telefon 1070, privat 147d.
Treldevejens skole : Skoleinspektør Viggo Aidt, telef. 2319 (m. omst. t. privat).
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Skolelederne ved borgerskolerne har træffetid hver skoledag kl. 12—13 (lør
dage undtagen).

Rektor har træffetid hver skoledag kl. 1315—1415 (lørdage undtagen).

V Skoledirektørens kontor:
Telefon 1648. Kontortid fra kl. 9—13 og 15—16, lørdage fra 9—1230.

B. Oversigt
over 

de undervisningspligtige og skolesøgende børns fordeling 
den 31. december 1952.

Skolernes navne

Fra Fredericia kommune Fra andre 
kom
muner

Ialt Til
sammen

Under 
u-pligtig 

alder

I 
u-pligtig 

alder

Over 
u-pligtig 

alder

D. p. D. p. D. p. D. p. D. p.

A. Kommunale skoler:
1. Købmagergades skole (K) 30 21 359 381 68 71 0 0 457 473 930
2. Egumvejens skole (E) 28 26 391 408 9 6 0 0 428 440 868
3. Slesvigsgades skole (S) 17 20 194 194 0 0 0 0 211 214 425
4. Treldevejens skole (T) 31 19 228 199 0 0 0 0 259 218 477
5. Nørremarksskolen (Nm) 2 0 21 26 0 0 0 0 23 26 49
6. Søndermarksskolen (Sm) 5 3 63 34 0 0 0 0 68 37 105
7. Gymnasiet (G) 0 0 68 56 92 101 38 42 198 199 397
Ialt ved kommuneskolerne . 113 89 1324 1298 169 178 38 42 1644 1607 3251

B. Private skoler:
1. Fredericia priv. Realskole 3 4 41 34 28 17 54 50 126 105 231
2. Markholt Olesens — 1 1 88 54 49 19 14 11 152' 85 237
3. Reformert skole ............ 1 0 13 25 0 0 0 0 14 25 39
4. Set. Knuds skole (katolsk) 2 0 22 26 0 0 4 0 28 26 54
Ialt ved privatskolerne........ 7 5 164 139 77 36 72 61 320 241 561

Skolesøgende børn ialt . . . 120 94 1488 1437 246 214 110 103 1964 1848 3812

Ann. Ingen børn i udenbys skoler, ingen hjemmeunderviste børn og ingen endnu ikke indmeldte 
børn. Ingen børn uden undervisning på grund af vedvarende sygdom, åndssvaghed eller 
lignende og ingen børn på åndssvageanstalt.

Af de i Fredericia kommune den 31. december 1952 hjemmehørende 
2925 børn i undervisningspligtig alder blev 2622 eller 89,64 °/o undervist i 
kommunens skoler. Af de i kommunens skoler underviste 2925 børn i under
visningspligtig alder blev 124 eller 4,24 °/o undervist i gymnasiet.
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C. Det kommunale skolevæsen.

I Skolebygningerne.
Skolevæsenet rådede den 31. juli 1953 over følgende lokaler:
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K . . . . 21 2 1 1 1 2 2 1 3 1 35
E . . . . 17 1 2 1 1 2 1 26
S........ 12«- 1 13
T . . . . (halvdelen af sko ens kl<isseværeiser t åget i orug 1 Is 195 2)
Sm . . . 3 3
Nm . . 2 2
G .... 15 2 2 2 1 1 2 1 27

*) Heraf er de 3 lokaler på Set. Knuds skole. Disse lokaler, der er bibeholdt fra tiden under 
Danmarks besættelse og kort tid efter, da Slesvigsgades skole var belagt med husvilde, afhjælper 
tilgangen af børn til Købmagergades skole, der bliver belastet mere og mere med det stadig sti
gende antal skolesøgende børn, herunder eksamensskolen.

II Eleverne.
a. Sammenlignende oversigt.

Skolerne Elevantallet 
pr. 31/>2 1951

Elevantallet 
pr. '*1/i2 1952

Resultat

+

K......................... 1060 930 130
E........................ 997 868 129
S.......................... 416 425 9
T........................ 0 477 477
Sm...................... 93 105 12
Nm.................... 50 49 1
G........................ 398 397 1

Ialt. . . 3014 3251 498 261

Elevantallet er gået frem med 237 eller 7,29 °/o siden det foregående år, 
hvor elevantallet var gået frem med 237 eller 8,53 °/0. Den store tilgang har 
bevirket, at lokalerne på skolerne er endnu mere belagt end de foregående år, 
hvor lokalemangel også har gjort sig stærkt gældende. Endvidere bevirker 
den store tilgang, at klasser må vandre fra lokale til lokale, og at børnene 
gang på gang må sidde ved forkert bordhøjde, til skade for deres arbejde og 
holdning, selv om der nu står en ny skole færdig til brug fra begyndelsen af 
skoleåret 1953-54.
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Af følgende oversigt over skolesøgende børn i kommunens skoler fremgår 
den stigende tilgang siden 1940, og den viser, at det hovedsagelig er de to 
store skoler K og E, der belastes mere og mere, skolerne har henholdsvis 21 
og 17 almindelige lokaler, selv om Treldevejens skole er taget delvis i brug:

pr. 31/12 K E S T Sm Nm G Til
sammen

1940........ 749 683 285 79 65 363 2224
1941........ 754 669 257 76 60 365 2181
1942........ 772 702 254 84 47 383 2242
1943........ 715 736 232 87 41 367 2178
1944........ 742 745 231 87 35 380 2220
1945........ 765 763 233 102 38 383 2284
1946........ 828 765 236 84 41 372 2326
1947........ 844 777 217 78 33 385 2329
1948........ 856 851 285 84 42 387 2505
1949........ 845 912 318 82 49 392 2598
1950........ 955 939 379 78 44 382 2777
1951........ 1060 997 416 93 50 398 3014
1952........ 930 868 425 477 105 49 397 3251

Følgende oversigt over antal fødsler årligt fra 1926 viser, at man med slut
ningen af 1944 kunne danne sig en mening om, hvorledes det ville blive med 
elevtilgangen til skolerne fremover:

1926
362

1927
352

1928
305

1929
329

1930
328

1931
324

1932
304

1933
257

1934
290

1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943
382 337 344 363 337 365 353 439 471
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
536 539 559 604 509 511 523 517 499

I september 1946 påbegyndte man udregningen af elevantal for de kom
mende år, og det har vist sig, at beregningerne er holdbare. Der er til 1953 
regnet med 121 elevklasser til 3189 børn (heri er ikke medregnet børnetallet 
for gymnasiet). Fra 1944 har tallet på antal fødte børn ligget over 500 pr. 
år, og da udregningerne over elevantal blev udarbejdet regnedes der med dette 
tal som udgangspunkt; der skulle således være grund til at tro, at beregningerne 
stadig vil holde og således være et sikkert grundlag for det allerede påbegyndte 
skolebyggeri på Søndermarken (beretning herom findes under »Overordentlige 
foranstaltninger«).
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b. Elevernes fordeling i klasserne pr. 31. december 1952.

Klassetrin i
Antal klasser 

skoleåret 1952—53
Elevernes fordeling 

på klassetrinene

K E S T Sm Nm G Ialt K E S T Sm Nm G Ialt

1 {lasse........ 5 5 3 4 1 1 19 140 154 89 119 18 23 543
4792. 5 4 4 4 1 1 19 107 115 87 136 28 6

3. 4 4 4 4 1 1 18 94 112 83 128 12 20 44‘>
4 4 4 4 3 1 16 77 104 80 94 25 380

I f m .... 5 7 3 1 16 116 201
77

72 22 41'
II f. m......... 2 3 1 6 58 14 149

III
IV

f m......... 3 4 7 74 76 150
60f. m......... 1 1 2 31 29

I p. m .... 2 2 4 58 59 117
II e. rn........ 2 2 4 58 64 122

III e, ni........ 2 2 4 55 64 119
TV p. m........ 2 2 4 44 57 101

1 2 3 18 39 57
15
23
19
19
15
23

1.
1.
2,
2.
3.
3.

gymnasiekl. S.
m.
s.
m.
s.
m.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1 ’) 2) 3)

15
23
19
19
15
23

Ialt. . . 38 32 19 15 5 3 16 128 930 868 425 477 105 49 397 3251

i) Heraf i særklasser for svagtbegavede elever 50 eller ca. 5,37 °/o.
2) - - — - — — 39 - - 4,49 Wo.
3) - - — - — — 49 - - 11,62 °/o.

En sammenligningsoversigt over elevklasser og elevernes fordeling 
pr. 3V12 1951 og 3I/i2 1952 viser:

Årgang
Antal klasser Antal elever

* E 5 T Sm Nm G lak K E s T Sm Nm G Ialt

1951.......... 42 39 19 1 5 3 16 124 1060 997 416 93 50 398 301 4
31/12 1952 .......... 38 42 19 15 ! 5 3 16 128 930 868 425 477 105 49 397 3251

I skoleåret 1951—52 blev 192 elever af 2473 eller 7,76 °/o undervist; i 
særklasser, og i det skoleår, der er afsluttet, blev 138 elever af 2223 eller 
6,21 °/o undervist i særklasser.

c. Elevernes forsømmelser.
Undervisningsdagenes antal efter undervisningsplanen — 240 dage — er 

blevet gennemført af byens kommunale skoler med undtagelse af Treldevejeis 
skole, der havde 107 dage som følge af, at skolen først blev taget i brug den 
12/s 1952, og gymnasiet, der havde 234 dage som følge af forlænget ferie.
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Forsømmelser hos samtlige elever og en sammenligning med det foregående 
skoleår fremgår af følgende opgørelse:

Skolerne

Forsømmelser i antal dage

IaltPå grund af 
sygdom

s.

Af anden lovlig 
grund

1.

Uden lovlig 
grund

u.

1951—52| 1952—53
1951— 5z| 1952—53

1951—52 1952—53 1951—52 1952—53

K.................. 8104 10541 664 1226 80 73 8848 11840
E.................. 9610 9520 1030 925 82 37 10722 10482
S.................... 4756 5903 659 713 0 21 5415 6637
T.................. 2279 300 0 2579
Sm................ 615 934 148 149 0 0 763 1083
Nm.............. 207 522 63 72 0 0 270 594
G.................. 2592 3250 153 165 0 0 2745 3415

Ialt. . . 25884 32949 2717 3550 162 131 28763 36630

Disse forsømmelser udgjorde i °/o gennemsnitligt:

Ved 
skolerne

S. 1. u. Ialt

1951—52 1952—53 1951—52 1952—53 1951—52 1952—53 1951—52 1952-53

K.................. 3,18 4,72 0,26 0,55 0,03 0,03 3,47 5,30
E.................. 4,01 4,57 0,43 0,44 0,04 0,02 4,48 5,03
S.................... 4,76 5,78 0,66 0,69 0,02 5,42 6,51
T.................. 4,46 0,58 5,05
Sm................ 2,75 3,71 0,66 0,59 3,41 4,29
Nm.............. 1,72 4,43 0,52 0,61 2,25 5,05
G.................. 2,71 3,49 0,16 0,17 2,87 3,67

I gennemsnit. 3,57 4,22 0,37 0,45 0,02 0,01 3,97 4,69

d. Skolebøder.
I det afsluttede skoleår har forsømmelserne ikke givet anledning til ekstra

ordinære foranstaltninger m. h. t. bøder.

e. Ind- og udskrivning.
Undervisningspligten indtræder den 1. august for de børn, der på dette 

tidspunkt er fyldt 7 år, og ophører med udgangen af det skoleår, ved som
merferiens begyndelse, hvor eleverne på dette tidspunkt er fyldt 14 år eller 
fylder 14 år inden 1. november.

Ved indmeldelsen af børn til skolegang vedtog skolekommissionen, i lighed 
med det foregående år, at skolerne, på grund af den endnu herskende lokale
mangel, ikke måtte modtage børn, der var fyldt 6 år efter 31. januar.
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III Skolekommission og skoleudvalg.
I skoleåret 1952—53 har skolekommissionen afholdt 9 møder og behandln 

67 sager og skoleudvalget har afholdt 30 møder og behandlet 257 sager, her
af 78 sager vedrørende Treldevejens skole og 23 sager vedrørende den på
begyndte skole ved Skjoldborgvej.

IV Lærerpersonalet.
a. Borgerskolen.

1. Forandringer i årets løb.
Ansættelser:

1. Overlærer Viggo Aidt skoleinspektør fra Vs 1952.
2. Lærerinde fru Edith Christiansen, Andst, fast vikar fra V8 1952.
3. Andenlærer Thorkild Christiansen, Andst, timelærer fra V8 1952.
4. Timelærer Andreas Thøge Andresen kommunelærer fra Vs 1952.
5. Timelærerinde fru Tove Stiermose Madsen kommunelærerinde fra Ps 195 2.
6. Timelærerinde frk. Ella Brandt Andersen aspirant fra V8 1952.
7. Døvelærer Hans Pedersen, Fredericia, kommunelærer fra V'8 1952.
8. Fast vikar Kaj Basse Pedersen timelærer fra Vs 1952.
9. Fast vikar fru Else Berg timelærerinde fra V8 1952.

10. Løs vikar frk. Edith Bjerregaard (fru Edith Christensen) 
timelærerinde fra V8 1952.

11. Timelærer Jørgen Find Christensen, Middelfart, fast vikar fra jd 1952.
12. Kommunelærerinde frk. Karen Nicoline Petersen overlærer fra V8 1952.
13. Fast vikar fru Edith Christiansen timelærerinde fra V9 1952.
14. Løs vikar frk Bodil Bjark Birkeland fast vikar fra Vio 1952.
15. Kommunelærer Andreas Madsen overlærer fra Vil 1952.
16. Kommunelærer Sophus Johannes Nielsen overlærer fra Vil 1952.
17. Timelærer Kaj Basse Pedersen aspirant fra Vil 1952.
18. Timelærer Chr. Richard Jespersen kommunelærer fra ju 1952.
19. Fast vikar Carl-Christian Henriksen timelærer fra Vil 1952.
20. Fast vikar Jørgen Find Christensen timelærer fra Vil 1952.
21. Løs vikar Erik Berg fast vikar fra Vil 1952.
22. Løs vikar Ole Holt Jensen fast vikar fra Vn 1952.
23. Kommunelærerinde frk. Elisabeth Elkjær overlærer fra Vi 1953.
24. Timelærerinde frk. Ulla Frausing aspirant fra Vi 1953.
25. Fast vikar frk. Bodil Bjark Birkeland timelærerinde fra Vi 1953.
26. Løs vikar frk. Marie Vestergaard fast vikar fra Vi 1953.
27. Kommunelærer Ejnar Nielsen overlærer fra V3 1953.
28. Timelærer Thorkild Christiansen kommunelærer fra Vs 1953.
29. Timelærer Jørgen Find Christensen aspirant fra V3 1953.
30. Fast vikar Erik Berg timelærer fra Vs 1953.
31. Fast vikar Ole Holt Jensen timelærer fra V3 1953.
32. Vikar Flemming Raymond Poulsen, Statens Kostskole for Døve i Fredericia, 

fast vikar fra Vs 1953.
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33. Løs vikar Kurt Hildebrandt Andersen fast vikar fra Vs 1953.
34. Kommunelærerinde frk. Ruth Bolding, Aabenraa, kommunelærerinde fra 

1/6 1953.

Afskedigelser:
1. Overlærer Thorvald Jacobsen efter ansøgning på grund af alder fra 3 Vio 1952.
2. Overlærer fru Marie Tofthøj efter ansøgning på grund af alder fra 3V12 1952.
3. Kommunelærer Hans Pedersen efter ansøgning, for at tiltræde embede ved 

Statens Kostskole for Døve i Fredericia, fra 3V12 1952.
4. Talelærerinde fru Grethe Knudsen efter ansøgning, for at tiltræde embede 

ved Døveinstituttet i Aalborg, fra 31/i2 1952.
5. Aspirant frk. Ulla Frausing efter ansøgning, for at tiltræde som time

lærerinde i Viby J., fra 31/3 1953.
6. Kommunelærer Carl Westen Pedersen efter ansøgning, for at tiltræde em

bede i Hvidovre, fra 30M 1953.
7. Overlærer Gustav Hofdahl efter ansøgning på grund af alder fra 31/s 1953.
8. Kommunelærerinde fru Tove Stærmose Madsen efter ansøgning, for at hel

lige sig sit hjem, fra 31/7 1953.

Forandringer af anden art:
1. Aspirant frk. Anna-Marie Larsen blev efter ansøgning fast ansat fra V8 1952.
2. Aspirant frk. Asta Amdisen Møller blev efter ansøgning fast ansat fra V8 1952.
3. Aspirant frk. Karen Johanne Pedersen blev efter ansøgning fast ansat fra 

1/8 1952.
4. Overlærer Ove Gerhard Andersen døde efter kort tids sygdom den 24/i 1953.

2. Fortegnelse over lærerpersonalet:
Lærerpersonalet ved Fredericia borgerskole bestod den 31. juli 1953 af: 

Skoledirektøren.
4 skoleinspektører.
6 viceskoleinspektører.

20 overlærere (9 kvindel. og 10 mandi. samt 1 mandi. vakant).
35 lærere (heraf 1 vakant).
25 lærerinder (heraf 2 vakant).

3 timelærere.
4 timelærerinder.
3 faste vikarer.

100

Hertil kommer et antal vikarer med vekslende antal timer, ansat og af
gået i løbet af skoleåret.
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Nr. Stilling og navn Fødselsdag 
og år Dim.

Ansat i 
nuværende 

stilling

Tjeneste
alder Skole Notat

Skoledirektør:
Aage Valdemar Nielsen. . . 29M 1897 1918 Ve 1952 Vo1952

Skoleinspektører:
1 Th. Bøgelund..................... 17/2 1890 1912 4M 1946 Vi1934 E
2 P. Christensen ................... 2e/5 1885 1906 V4 1946 V121938 S
3 M. Pedersen....................... 8/3 1904 1925 Vn 1947 V41946 K
4 Viggo Aidt ......................... 12/7 1901 1923 4/8 1952 Vs 1949 T

Viceskoleinspektører:
1 Chr. Gellert....................... 29/s 1885 1906 4/n 1933 Vi 1943 E
2 J. M. Yde............................ 8/7 1889 1911 V3 1939 Vi1943 K
3 G. Sejr................................ 8/5 1893 1914 Vi 1946 Vi1943 E
4 H. Hastrup......................... 8/3 1890 1914 Vs 1946 Vs 1943 K
5 Frk. M. Ranløv................. 2/3 1902 1926 1/8 1947 V8 1944 K
6 H. Lauritzen....................... 14/7 1900 1921 V121949 V3 1945 S

Overlærere:
1 Fru M. Hastrup................. 31/5 1887 1911 7 Vi1946 V’4 1943 E
2 Fru Karen Sørensen........... 28/2 1889 1910 4/4 1946 Vi1943 E 1

3 Fru J. Winding................. 20/s 1889 1910 V41943 K
4 N. A. Ankjær................... 30/i 1892 1915 Vi 1946 Vi 1943 S
5 Aage Ploug......................... 30/a 1892 1913 Vi 1946 Vi1943 K
6 H. Nielung......................... 22/3 1895 1917 1/4 1946 Vi1943 E
7 A. Chr. Meldgaard........... i4/2 1890 1918 Vs 1947 Vs 1944 E
8 Fru J. Dalgaard Jørgensen 4% 1895 1916 V31948 4/3 1945 K
9 H. P. Hansen..................... 30/4 1900 1922 Vio1948 Vio1945 K

10 Frk. Agnes Larsen............. 3/4 1898 1919 Vio1949 Vio1946 T
11 Fru G. Hovgaard Nielsen 18/5 1892 1914 Vi 1950 Vi 1947 K
12 T. I. Vetter......................... 4 9/3 1902 1923 4/8 1950 Vs 1947 K
13 Enoch Olsen....................... 49/io 1898 1920 Vio1951 Vio1948 EogK
14 Frk. Anna Holst............... 4®/i2 1898 1921 l/io 1951 Vio 1948 K
15 Frk. Karen N. Petersen . . 4/7 1903 1927 V8 1952 Vs 1949 E
16 S. J. Nielsen....................... 41/2 1898 1926 Vii 1952 Vil 1949 E
17 Andreas Madsen................. % 1905 1927 Vil 1952 Vil 1949 K
18 Frk. E. Elkjær................... 9/io 1902 1925 Vi 1953 Vi 1950 K
19 Ejnar Nielsen..................... 12/2 1903 1926 V3 1953 V31950 T
20 Vakant (C. G. Hofdahl). .

Kommunelærere:
1 H. Reichstein Larsen........ 2/8 1901 1924 Vi 1950 Vi 1930 E
2 Aage Albrechtsen............... 5/9 1906 1928 Vi 1935 Vi 1932 E indv. inspektør
3 Axel E. Jensen................... 5/7 1906 1927 Vo1933 V2 1932 K
4 J. O. Kaaberbøl................. -30/7 1907 1928 Vs 1945 V21933 EogG
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1 
Nr. Stilling og navn Fødselsdag 

og -år Dim.
Ansat i 

nuværende 
stilling

Tjeneste
alder Skole Notat

5 Peter Olsen......................... H/3 1906 1931 1/3 1935 1/3 1935 E Gårdinspektør
6 Alfred Karlskov................. iw 1911 1932 1/8 1950 Vn 1935 T Indv. inspektør
7 Tage Rasholt..................... Vi 1909 1931 Vi 1943 V121935 K
8 S. K. Nielsen..................... Vi 1905 1931 Vi 1936 Vi 1936 E Gårdinspektør
9 A. Bjørnø ............................ 4/i 1907 1929 1/10 1936 1/2 1936 E

10 N. Chr. Sørensen............. 22/i2 1910 1933 Vs 1938 Ve 1936 S
11 Rich. Jørgensen................. 21/n 1905 1931 V101936 1'8 1936 E
12 Sv. Aa. Hedegaard........... Wil 1916 1938 ’/6 1943 Vs 1941 K Indv. inspektør
13 Kaj Sommer....................... 22/12 1914 1937 !/3 1946 Vi 1941 K Gårdinspektør
14 Arnold Madsen ................. 27/9 1911 1939 1/9 1944 Vs 1942 E
15 L. P. Larsen....................... 2/7 1918 1941 Vs 1947 1/9 1943 T Gårdinspektør
16 Jens Oudrup....................... 2/7 1917 1939 Vs 1946 1/2 1944 K Gårdinspektør
17 Erik Jepsen......................... 11/10 1918 1941 1/1 1948 Vo 1944 T
18 Mikael Mikkelsen............... l5/u 1914 1941 1/3 1948 Vi 1945 K
19 Tage Jensen ....................... n/8 1920 1942 Vn 1948 V101945 K Gårdinspektør
20 Andreas Thøge Andresen. I0/3 1921 1942 Vs 1952 1/9 1946 K
21 Sigv. Holth.......................... 2/1 1918 1941 Vil 1948 Vil 1946 K
22 Helge Andersen................. 7M 1921 1944 Vil 1948 1/91947 E
23 Kay Gunnar Bertelsen. . . . 14/8 1923 1945 V101949 1/9 1947 K
24 Søren Andersen................. 1/3 1921 1945 V10 1949 Vn 1947 K
25 Torben Jacobsen............... 20/10 1922 1946 1/8 1950 1/2 1949 S
26 Bent Liengaard................... lli 1924 1945 V101950 l/io 1950 K
27 Carl Uhre............................ 24/9 1925 1948 Vs 1951 Vs 1951 S Gårdinspektør
28 Kaj Vagner Andersen . . . . 30/ic 1922 1948 Vs 1951 Vn 1950 E
29 Thorkild Christiansen . . . . 3/7 1926 1949 Vs 1953 Vä 1952 K
30 Christian Rich. Jespersen . 3/5 1916 1950 V111922 Vn 1952 T
31 Bent Schoumann Madsen . 2/9 1927 1950 Vs 1951 aspirant K
32 Johannes Bent Hovgaard . 22/(2 1923 1949 Vn 1951 aspirant E
33 Kaj Basse Pedersen........... I6/11 1929 1951 V11 1952 T
34 Jørgen Find Christensen . . 18/6 1928 1951 1/3 1953 aspirant S
35 Vakant(C. Westen Pedersen)

Kommunelærerinder:
1 Fru K. Vognsen................. 21/10 1904 1927 Vi 1932 Ve 1931 K
2 Frk. F. Henriksen............... 10/1 1909 1930 1/8 1940 Vo1933 K
3 Frk A Hegelund............... 4/4 1906 1928 Vi 1935 1/4 1934 S
4 Frk. E. Munck................... Ve 1908 1929 Vi 1935 1/4 1934 E
5 Frk. Anna M. Nielsen . . . 29/6 1904 1930 V101936 1/7 1935 E
6 Frk. E. Gammeltoft........ 2/5 1909 1932 1/4 1941 V121935 S
7 Fru Lilly Oudrup............. n/9 1916 1938 V91944 1/4 1941 E
8 Fru Benedicte Aidt........... 28/2 1904 1926 Vi 1950 Vn 1941 T
9 Fru I. Dupont Olsen . . . . 26/1 1911 1932 1/3 1948 1/2 1942 K
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Nr. Stilling og navn Fødselsdag 
og -år Dim.

Ansat i 
nuværende 

stilling

Tjeneste
alder Skole Notat

10 Fru Gerda Madsen........... 29/lt 1917 1940 Vä 1944 1/6 1943 K
1

11 Frk. Anna Billund............. 3o/5 1916 1940 V81950 1/1 1944 S
12 Frk. Else G. Nielsen........ 16/n 1916 1939 V71946 1/3 1944 E
13 Fru Inger Dahl Andersen . 11/5 1921 1944 Vi 1948 1/9 1946 E
14 Fru Bente Christensen.... 26/n 1920 1944 Vs 1948 1/6 1947 K
15 Fru Kirsten Larsen........... 29/2 1908 1931 V2 1951. 1/8 1947 S
16 Fru Inger Jacobsen........... 2</ii 1923 1946 Vio1949 Vä 1948 S
17 Frk. Ruth Bolding............. 28/2 1924 1946 Ve 1953 Vä 1948 S
18 Frk. Elna Bølhng............... 15/11 1924 1947 V81950 Vs 1949 E 1

19 Fru Edith Jacobsen........... 29/i 1907 1927 1/8 1951 1/8 1951 K
20 Frk. Karen J. Pedersen. . . 2/12 1928 1950 1/8 1952 1/8 1952 E
21 Frk. Asta A. Møller........ 19/i 1929 1950 Vs 1952 Vs 1952 T
22 Frk. Anna-Marie Larsen . . 9/2 1929 1950 V8 1952 Vs 1952 K
23 Frk. Ella Brandt Andersen 2/3 1925 1951 Vs 1952 aspirant E
24 Vak. (fru Grethe Knudsen)
25 Vak. (fru Tove S. Madsen)

Timelærere:
1 Carl-Christian Henriksen . 16/10 1923 1949 Vil 1952 K
2 Ole Holt Jensen............... 19/8 1926 1951 Vs 1953 S
3 Erik Berg............................ 25/2 1929 1951 Vs 1953 T

Timelærerinder:
1 Fru Else Berg..................... 20/10 1928 1951 Vs 1952 S
2 Fru Edith Christensen. . . . 16/1 1930 1951 1/8 1952 K
3 Fru Edith Christiansen . . . 18/3 1922 1947 Vä 1952 K
4 Frk. Bodil Bjark Birkeland 27/3 1930 1951 Vi 1953 S 1

Faste vikarer:
1 Frk. Marie Vestergaard . . . 28/6 1918 1952 Vi 1953 T
2 Flemm. Raymond Poulsen 16/7 1928 1952 1/3 1953 K
3 Kurt Hildebrandt Andersen i°/n 1929 1952 Vs 1953 K

Som løse vikarer har nedenanførte været beskæftiget i dette skoleår med 
vekslende antal timer:
Vikar frk. Bodil Bjark Birkeland fra 12/8 1952 til 31/12 1952.
Vikar frk. Marie Vestergaard fra 12/8 1952 til 31/12 1952.
Årsvikar Ole Holt Jensen, Mørkøv, fra i2/8 1952 til 3O/io 1952.
Vikar Niels Arne Andersen fra 12/s 1952 til 3V7 1953.
Vikar fru Grethe Vognsen fra 12/8 1952 til 3V3 1953.
Student Poul Kærsaa fra Vä 1952 til 3V1O 1952.
Student frk. Marianne Grum-Schwensen fra Vä 1952 til 30/u 1952,
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Seminarist frk. Inge Elise Mehl, Blaagaards sem., fra VlO 1952 til 3Vio 1952.
Vikar Harry Bom Simonsen fra 27/i0 1952 til 31/12 1952.
Vikar Erik Berg fra 27/io 1952 til 3O/1O 1952.
Seminarist Verner Rasmussen, K.F.U.M.s sem., fra 3/n 1952 til 3V12 1952.
Seminarist fru Birgit Stougaard, Haslev sem., fra 27/n 1952 til 30/6 1953.
Seminarist frk. Aase Hestbek Kristensen, K.F.U.M.s sem., fra V12 1952 til 3V12 

1952.
Seminarist Niels Emil Fogh, Jelling sem., fra 7/i 1953 til 31/3 1953.
Vikar Kurt Hildebrandt Andersen fra 12/1 1953 til 30M 1953.
Seminarist frk. Eva Kamp Christiansen, Zahle’s sem., fra V2 1953 til 30A 1953.
Seminarist frk. Kirsten Hermansen, Aarhus sem., fra V2 1953 til 3O/4 1953.
Seminarist fru Jonna Lund, Haderslev sem., fra V6 1953 til 30/ß 1953.

Endvidere har følgende vikarer været benyttet, når der ikke har været til
strækkelig arbejdskraft:
Gymnastiklærerinde fru Inger Beck-Jørgensen i februar 1953.
Lærerinde fru Bonnie Elmelund i marts 1953.
Pens, overlærer frk. Karen Jepsen fra 7/i 1953 til 3% 1953.
Pens, lærer R. Jespersen i januar og februar 1953.
Pens, lærerinde fru Karen Kibæk i juni 1953.
Lærer Bent Stougaard i juni 1953.

b. Markskolerne.

Fortegnelse over lærerpersonalet.

Nr. Stilling og navn Fødselsdag 
og -år Dim.

Ansat i 
nuværende 

stilling

Tjeneste
alder Skole

1 Førstelærer Tohs. Tensen................... 22/2 1901 1925 1/11945 V71927 Sm
2 Lærerinde frk. D. K. Rahbek........ 20/5 1897 1918 Vi 1923 Ve 1921 Sm
3 Lærer Vagn Møller Olesen............... 12/1 1916 1938 Vio1950 V21943 Sm
4 Førstelærer Jobs. Rasmussen............. 2/9 1916 1943 1/8 1946 Vi 1946 Nm
5 Lærerinde fru Marie Andersen........ 14/12 1903 1923 1/8 1947 V91946 Nm

c. Fredericia gymnasium.
(Uddrag af skolens årsberetning).
1. Forandringer i årets løb.

Under 23/5 1952 meddelte byrådet, at det med undervisningsministeriets 
godkendelse havde ansat cand. mag. Ole Brochorst Andersen som adjunkt på 
prøve fra Vs 1952.

Under 9/7 1952 bevilgede byrådet rektor orlov fra ca. 20/8 til 20/i2 1952 
for efter indbydelse fra den amerikanske regering at foretage en 4 måneders 
studierejse i U.S.A, med det formål at studere det højere skolevæsen og især 
historieundervisningen i dette land. I rektors fravær var lektor A. Saxe kon
stitueret i rektorembedet. I rektors timer vikarierede lektor Hemmingsen (II 



16

mn, Ins), adjunkt Baunsgaard (historie Hins) og adjunkt frk. Jacobsen (oldtids
kundskab).

Byrådet meddelte 1J/8 1952 mellemskolelærerindeaspirant fru Kirsten Bjørn- 
dal Sommer fast ansættelse som mellem skolelærerinde fra Vs 1952 at regne med 
tjenestealder fra samme dato.

Med undervisningsministeriets godkendelse udnævnte byrådet under 18/12 
1952 adjunkt Bertel Fønss til lektor fra Vi 1953 med tjenestealder fra ih 1950.

Under lektor frk. Krogsgaards sygdom, foranlediget af et ulykkestilfælde 
2O/11 1952, vikarierede cand. mag. Kaj Vetter fra 25/11 til 22/12 1952. Fra 6/l 
1953 vår frk. Krogsgaards timer fordelt mellem kollegerne således, at lektor 
Saxe havde lins, R og 4a, lektor Hemmingsen Ib, adjunkt V. Andersen Illmn, 
adjunkt Frølund 2a og mellemskolelærerinde fru Sommer 4a. Fra 8/4 1953 
kunne frk. Krogsgaard igen overtage 17 af sine timer, nemlig Illmn, R og 4a 
og fra også de øvrige timer.

Under lektor Brendstrups sygdom (siden 15/1O 1952) har adjunkt frk. Jacobsen 
vikarieret i Ins og cand. mag. fru Oda Lund i de øvrige timer. Fra 23/2 195(3 
overgik dog timerne i Illmn til adjunkt Rasmussen og i lins (tysk) til lektor 
Fønss.

Efter aftale med United States Educational Foundation in Denmark og 
undervisningsinspektionen deltog den amerikanske lærer Stanley E. Smith i 
undervisningen i drengegymnastik i alle klasser fra 12/2 til 7/3 1953.

22/2 1953 døde fru Johanne Jensen. I en lang årrække, fra Va 1908 til 
®V7 1939, udførte hun et udmærket arbejde som håndgerningslærerinde ved 
Fredericia højere almenskole og dens forberedelsesskole.

2. Fortegnelse over lærerpersonalet.
Den 31. juli 1953 bestod lærerpersonalet ved Fredericia gymnasium af: 

Rektor.
9 lektorer.
9 adjunkter.
1 mellemskolelærer.
1 mellemskolelærerinde.
1 lærer med faste timer.

Nr. Stilling og navn Fødselsdag 
og -år Dim.

Ansat i 
nuværende 

stilling

Tjeneste
alder Notat

Rektor: 1

Erik Lund....................... n/i 1902 1927 Vs 1944 V8 1944

Lektorer:
1 N. A. Saxe ..................... 9/i 1890 1929 Vs 1936 1/8 1933 Skriftlig inspektør.
2 N. J. Gredal................... i2/4 1892 1926 V221939 Vn 1936
3 H. Brendstrup................. 26/11 1890 1922 Vs 1939 Vs 1937
4 Sv. Aalbæk Madsen .... 2W8 1905 1929 1/8 1943 Vs1943 Indvendig inspektør.
5 A. Hemmingsen............. 28/7 1901 1928 1/8 1947 V81944
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Nr. Stilling og navn Fødselsdag 
og -år Dim. Ansat i 

nuværende 
stilling

Tjeneste
alder Notat

6 J. Pedersen....................... 29/3 1909 1934 1/31948 1/8 1945 Gårdinspektør.
7 Frk. E. Krogsgaard......... 22/11 1909 1935 1/8 1950 1/8 1947
8 P. P. Tilgaard................. 7h 1898 1944 V121950 1/12 1947
9 B. Fønss............................

Adjunkter:

2/6 1907 1934 1/1 1953 i/i 1950

1 K. Nygaard..................... 16/4 1910 1935 1/1 1942 1/8 1939 Skolens bibliotekar.
2 V. Andersen ................... 28/11 1908 1937 i/n 1939 i/ii 1939 Gårdinspektør.
3 Vagn Rasmussen............. 29/12 1905 1935 1/8 1945 i/i 1941
4 P. W. Frølund............... 11/10 1913 1939 1/8 1943 1/8 1942
5 Fru I. Sadderup ............. 2/2 1913 1938 V31946 1/8 1942
6 Frk. E. Otkjær............... 24/8 1915 1942 1/8 1944 i/io 1944
7 B. Baunsgaard................. 26/1 1918 1948 1/8 1950 1/8 1950
8 Frk. B. Jacobsen............. 2/3 1924 1948 1/8 1950 Vs 1950
9 Ole B. Andersen.............

Mellemskolelærerinde:

12/8 1923 1952 1/8 1952 Adjunkt på prøve.

1 Fru Kirsten Sommer. . . .

Mellemskolelærer:

13/10 1924 1950 1/8 1952 1/8 1952 Inspektrice for piger.

1 A. K. Thomsen...............

Lærer med faste timer:

23/12 1903 1925 1/8 1933 i/i 1928 Forestår boghjælp.

1 J. O. Kaaberbøl............. 3°/7 1907 1928 1/8 1940 Vi 1932 10 timer med sløjd.

d. Lærerkræfter, der i skoleårets løb har holdt jubilæum.
Overlærer H. P. Hansen, Købmagergades skole, 25 års jubilæum den Vs 1952.
Førstelærer Johs. Jensen, Søndermarksskolen, 25 års jubilæum den V12 1952.
Overlærer Gustaf Hofdahl, Købmagergades skole, 40 års jubilæum den V7 

1953.
V Pedellerne.

Følgende pedeller gjorde den 31. juli 1953 tjeneste ved skolevæsenet:

Nr. Navn Fødselsdag 
og -år

Ansættelses
dato Skole

1 Emanuel Spring................. 4/8 1891 1/6 1936 Slesvigsgades
2 Otto Hansen ..................... 20/6 1892 1/5 1936 Købmagergades
3 Holger Nielsen................... 16/7 1905 15/3 1938 Egumvejens
4 Alfred Devantier............... 20/5 1904 1/2 1940 Gymnasiet
5 Ejnar Jochumsen............... 17/10 1905 Vn 1941 Købmagergades
6 Hans Jørgen Gade .......... 1/4 1901 1/5 1952 Treldevejens

Ved Slesvigsgades skole er der endvidere en pedelmedhjælper, der passer 
de lokaler, der er lejet i Set. Knuds skole.
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VI Virksomheden.
a. Borgerskolen.

i. Undervisningen.
Den gældende undervisningsplan er af 11. oktober 1939 godkendt af un

dervisningsministeriet den 14. november s. a. (en ny undervisningsplan er up- 
der udarbejdelse). '

I henhold til denne foreligger der en timeplan for de almindelige klasser 
og en særlig plan for hensynsklasserne, der er oprettet for de børn, der har 
vanskelighed ved at følge undervisningen. Begge planerne opstilles på følgende 
sider. 1

A. Timeplan for de almindelige klasser.

Fag
1. 2. 3. 4. I f. m. II f. m. III f. m. IV f. m.

D. P. D P. D. P. D. J P. D. P. D. P. D. P. D. Pi

Kristendomskundskab . 
Dansk..........................  
Skrivning....................  
Historie ......................  
Geografi......................  
Naturhistorie..............  
Regning......................  
Sang............................. 
Tegning......................  
Engelsk eller tysk . . . . 
Naturlære ..................  
Håndarbejde ..............  
Sløjd............................  
Husgerning..................  
Gymnastik med idræt.

2
8
2
2
2
2

2
6
2
2
2
2

2
6
2
2
2
2

2
6
2
2
2
2
5
1
2
3
2

Ialt. . . 19

2
2

2 2

2 2 2 2 2 2

21 24 24 30 30

2
6
2
2
2
2
5
1
2
3

2
6
1
2
2
2
5
1
2
3
2

2
6
1
2
2
2
5
1
2
3

2 
6
2 
2
2
1
5

2
6
2
2
2

36 34 36 25 36

%
8

%
8
2

2
9
2

2
9
2

2
8
2

2
8
2

2
8
2

4

2
3

3

5

2

4
4
3

1
4
2

4

4

1 
4

4

4
3

Hvor der drives emneundervisning, samles fagene dansk, skrivning, histo
rie, geografi og naturhistorie.

De børn i IV m, som ikke deltager i sprogundervisningen, får i sommer
halvåret 2 ugentlige timers skolehavegerning.
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B. Timeplan for hensynsklasser.

Fag
2. 3. 4. I f. m. II f. m. Ill f. m.

D. P. D. P. D. P. D. P. D. P. D. P.

Kristendomskundskab 
Dansk......................  
Skrivning..................  
Historie..................... 
Geografi..................  
Naturhistorie............  
Regning....................  
Sang........................... 
Tegning..................... 
Håndarbejde............  
Sløjd......................... 
Husgerning..............  
Gymnastik................

ll1) ll1) 11’)

2

2

2 2 2 2 2 2 2

10

2

10

3

10

3

10

4

10

4

10

4

10

4

6
1

2

6
1

4

2

6
1

6
1

4
4 2)

2 2

6
1
1

5

3

6
1
1
5

3

5
1
2

6

3

5
1
2
6

5
1
2

6

3 4

5
1
2
6

5
1
2

6
3
3 4

5
1
2
5

4
3

Ialt. . . 24 24 24 24 30 30 32 32 34 36 34 36

') Hvis undervisningen kommer på anden hånd, tillægges faget 2 timer.
2) Tegning og sløjd.

C. Timeplan for eksamensskolen
blev godkendt af undervisningsministeriet den 9. februar 1944 med ændringer 
i henhold til ministeriel skrivelse af 30. august 1950.

Timeplanen ser således ud:

]) Valgfri for piger. Disse kan i stedet få 3 timers praktisk regning.

Fag
I e. m. II e. m. III e. m. IV e. m. R.

D. P. D. P. D. P- D. P. D. P.

Religion................................. 2 2 2 2 2 2 1 1
Dansk................................... 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4
Engelsk................................. 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4
Tysk..................................... 5 5 4 4 4 4 4 4
Historie................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geografi............................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Naturhistorie........................ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Naturlære............................. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Regning og matematik .... 5 5 5 5 6 6 7 7 5 51)
Skrivning............................... 2 2 1 1 1 1
Tegning................................. 2 2 1 1 1 1 1 1
Kvindeligt håndarbejde .... 2 2 2 2
Fransk ................................... 5 5

Ialt. . . 29 31 29 31 29 29 29 31 30 32
Gymnastik............................. 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4
Sang....................................... 2 2 2 1 1 1 1
Sløjd.....................................
Husgerning..........................

2 2
2

2
3

2 2

36 36 36 36 35 36 35 36 36 36
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b. Markskolerne.
I markskolerne foregik undervisningen efter følgende timeplaner:

1. Nørremarksskol en.

Fag I kl. II kl. III kl.

Religion............................................... 1 2 3

7 7 7

Skrivning............................................. 1 2 2

Regning............................................... 3 5 6

1 '/2 2

Geografi............................................... P/2 2

Sang..................................................... 1 1 1

1 1

Fysik...................................................... 1

2 2 2

Kvindeligt håndarbejde .................... 2 2 2

Sløjd..................................................... 2

Tegning............................................... 1 1

Husgerning......................................... 3

Samlet timetal: Drenge..................... 16 24 30

I alle fag: Piger................................. 18 26 33

Der vil være 72 timer pr. uge, når Egumvejens skole underviser 2 timer i sløjd og 3 timer 
i husgerning pr. uge.

2. Søndermarksskolen.

Fag I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl.
Sommer Vinter Sommer Vinter Sommer Vinter Sommer Vinter Sommer Vinter

Religion..................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dansk....................... 8 8 7 8 7 7 7 7 7 7

Skrivning.................. P/2 l’/2 2 2 2 2 2 2 2 2

Regning.................... 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4

Historie..................... Va >/2 1 1 2 2 2 2

Geografi.................. V2 1 1 2 2 2 2

Naturfag.................. 1 1 2 2

Sang........................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tegning..................... 1 1 1

Gymnastik................ 1 Va 1 */2 2 2 2 1 3 1 3 2

Sløjd......................... 2 2 2 2

Håndgerning............ 2 2 2 2 2 3 2 2

Husgerning.............. 3 3

Ialt. . . 18 18 21 22 22 22 29 29 32 32

Fordelt på ugenti. dage 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Undervisningen i sløjd og husgerning foregår på Egumvejens skole og ved dennes personale, 
for sløjds vedkommende ledes faget af førstelærer Johs. Rasmussen, Nørremarksskolen.



Timernes fordeling på klasser og fag 
1952/53.

De elever i 4., der ikke læser latin, har 1 time mere i dansk, matematik og skrivning samt for drengene tegning og for pigerne 2 timer håndgerning.
De elever i R., der ikke læser fransk, har 1 time mere i engelsk, i alt 32 timer for drenge og 30 for piger.
De piger i R., der ikke læser matematik, har 3 timer pigeregning, ialt 32 timer.
III mn er delt til dansk og naturlære i 2 timer og i naturfag i 4 timer. II mn og I mn er delt til fysiske øvelser i 1 time.

III ns er delt til dansk og naturfag i 4 timer.
I sangtimerne er medregnet sanginspektion i 3 timer.

Fag
ni II I

R 4 3 2 1 Lærer
timerns mn ns mn ns mn

a b a b a b a b a b

Dansk (med svensk)....................... 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 74
Engelsk............................................. 5 5 2 5 2 4 4 3 3 3 3 3 3 6 6 58
Tysk................................................. 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 5 5 48
Fransk............ .................................. 4 4 4 4 4 4 5 5 34
Latin................................................. 3 4 4 4 4 1.9
Historie............................................. 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 44
Oldtidskundskab............................... 1 1 1 1 1 1 6
Religion............................................. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 20
Geografi........................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
Naturfag........................................... 4 4 16
Naturhistorie..................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Matematik......................................... 6 2 6 2 6 5 5 6 6 6 6 5 5 4 4 79
Naturlære (fysik og kemi)............ 6 6 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
Skrivning........................................... (1) 1 1 1 1 2 2 9
Tegning............................................. (1) drenge 1 1 1 1 1 1 7
Håndgerning (piger)....................... (2) 1 1 2 2 2 10

30 30 30 30 30 30 30 30 30(31)|30(31) 30(31) 30(31) 29(31) 29(31) 29(31) 29(31)
Sang................................................... 1 1 Piger 1 1 2 2 2 2 18
Gymnastik drenge........................... 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31

— piger............................. 3 3 3 3 3 3 3 24
Sløjd (drenge) ................................. 2 1 2 2 2 10
Undervisningstimer drenge............ 5 35 35 36 35 3 5 36 36 597

— piger................. 3 4 34 34 34 34(35) 3 36 36

Fredericia gym
nasium

.
Tim

eplan.
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d. Ordensregler for elever i Fredericia borgerskole.
1. Eleverne skal være på legepladsen inden skoletidens begyndelse, tidligst dog 10 minutter før. 

De skal i og udenfor skolen vise en god opførsel, og på vejen til og fra skolen er de under
kastet skolens disciplin.

2. Eleverne skal møde rene og ordentligt påklædte og medbringe, hvad de i dagens løb skal 
bruge af bøger og skolesager. Uvedkommende ting må ikke medbringes.

3. Ingen elev undtagen ordensduksene må uden lærerens tilladelse blive i klassen i frikvarteret 
og må ikke forlade legepladsen uden den tilsynsførende lærers tilladelse. Uden for frikvar
tererne er det ikke tilladt at lege på legepladsen.

4. Det forbydes eleverne at henkaste papir og lign, i klasseværelserne, på gangene og på lege
pladsen.

5. Ordensduksen skal åbne og lukke vinduerne ved frikvarterets begyndelse og slutning. Han 
skal sørge for, at klassetavlen er ren, og at kridt og fugtig tavleklud er til stede ved timens 
begyndelse.

6. Eleverne skal behandle skolens inventar på en omhyggelig måde. Alle skolebøger skal være 
forsynet med omslag, navn og klassebetegnelse. Hvis en elev ødelægger eller bortkaster de 
af skolen udlånte bøger, må vedkommende erstatte disse.
Ved afgang fra skolen må de lånte bøger afleveres til klasselæreren.

7. Det henstilles til forældrene at mærke elevernes huer og overtøj.
8. Ingen elev må forsømme skolen uden i sygdomstilfælde eller efter indhentet tilladelse. 

Hindrer sygdom en elev i at søge skolen, må dette snarest meldes til klasselæreren, og med
delelsen må ske skriftligt, for så vidt forældrene ikke personligt bringer meddelelse.

9. Undtagelsesvis kan en elev af klasselæreren forud få tilladelse til at udeblive indtil 2 dage. 
Ønskes længere frihed, må henvendelse ske til skolens leder.

10. Overtrædelse af skolens ordensregler og anden dårlig opførsel straffes efter omstændighederne 
med anmærkning i karakterbogen, eftersidning eller i alvorlige tilfælde med legemlig revselse.

e. Ordensregler for elever i Fredericia gymnasium.
1. Skolens elever skal i og uden for skolen vise en sømmelig adfærd, og på vejen til og fra 

skolen er de underkastet skolens disciplin. På skolen skal al færden foregå stilfærdigt og or
dentligt ; ved samling i aulaen er samtale ikke tilladt.

2. Eleverne må ikke forsømme skolen af anden grund end sygdom. Hvis en elev af anden år
sag ønskes fritaget for skolegang, må elevens forældre eller værge i forvejen skriftligt og i 
god tid anmode om rektors tilladelse, og denne må kuri gives, når ganske særlige grunde 
taler derfor.

3. Eleverne skal være til stede på skolepladsen tidligst et kvarter og senest to minutter, før der 
ringes ind til morgensang. De elever, der ikke skal møde til første time, må dog ikke komme 
på skolen tidligere end 10 minutter før begyndelsen af den første time, de skal deltage i. 
For udenbys boende gælder særlige regler.

4. Eleverne skal behandle skolens ejendele som inventar, bøger m. m. på en omhyggelig måde. 
Beskadiges bygning, inventar eller bøger, skal eleven yde erstatning, og denne kan opkræves 
af kæmnerkontoret efter samme regler' som skolepengene. Mælkeflasker, papir og alt affald 
skal anbringes på de dertil indrettede steder.

5. Tobaksrygning er forbudt for skolens elever såvel i skoletiden som i det hele i skolens nær
hed; dog har III og II gymnasieklasses elever rygetilladelse i det store frikvarter i skolegården 
og i spisestuen, men ikke på vej til og fra klasserne. Spisning i aula og på gange er forbudt.

6. I skoletiden må ingen elev forlade skolen uden rektors eller inspektors tilladelse.
7. Penge og værdigenstande må ikke efterlades i overtøjet eller i tasker o. 1. i ubenyttede lo

kaler. De kan deponeres hos læreren (under sport) eller hos inspektor.
8. I hver klasse er der en ordensduks og en viceordensduks. Klassens elever fungerer efter tur 

som ordensduks. Viceordensduks er forrige uges ordensduks, Udenbys elever er undtaget 
fra hvervet som ordensduks.
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9. Ordensduksen skal være på skolen senest 5 minutter før der ringes ind; han henter straks 
klasseprotokollen, går til sin klasse og sørger for, at alt er i orden til første time.
Ordensduksen skal drage omsorg for, at der er orden i klassen i frikvartererne; han skal 
sørge for, at klassetavlen er ren, at kridt, svamp, landkort, og hvad der ellers skal bruges, er 
til stede ved timens begyndelse, og at der luftes ud i frikvarteret. Det er viceordensduksens 
hverv at sørge for kassen til madkassernes opbevaring efter spisningen.

10. Ordensduksen opbevarer klasseprotokollen på forsvarlig måde og fremlægger den ved hver 
times begyndelse for læreren. Ved skoletidens slutning skal han sørge for, at intet er efter
ladt i skolebordene eller andet sted i klassen (skabet fraregnet). Glemte ting skal han af
levere til inspektor, og klasseprotokollen skal afleveres umiddelbart efter skoletidens ophør. 
Først når inspektor har efterset klassen og givet lov, må ordensduksen forlade skolen.

11. Ingen elev udover ordensduksen må i frikvartererne opholde sig i klasseværelser, i faglokaler 
eller på gange og trappel' uden inspektors tilladelse. Herfra undtages de særlige tilfælde, hvor 
eleverne af læreren sættes til et bestemt hjælpearbejde.

12. Når faglokale skal benyttes, lægger eleverne de ting, der skal anvendes der, frem i klassen 
ved frikvarterets begyndelse og afhenter dem efter frikvarteret hurtigt og stilfærdigt under 
opmarchen til faglokalet. Efter fagtimen bringer eleverne selv tingene på plads igen i klassen.

13. Alle skolebøger skal være forsynet med omslag, navn og klasse. Desuden skal alle elevernes 
ejendele være mærket med tydeligt navn.

14. Elever, der bor uden for en vis, ved opslag bekendtgjort grænse, kan få cykletilladelse. Der 
udleveres et mærke, der skal anbringes på cyklen. Mærket er skolens ejendom og skal af
leveres ved udgang af skolen; der skal betales et depositum, som tilbagebetales ved afleve
ringen. Mærket må ikke overdrages til andre. Cyklerne skal altid — også i eksamenstiden 
— anbringes i cyklestativerne.

15. Eleverne i 4. mellemskoleklasse, realklassen og gymnasieklasserne vælger ved skoleårets be
gyndelse en tillidsmand for deres klasse; tillidsmandene udgør elevrådet, og tillidsmanden er 
desuden klassens talsmand over for lærere og rektor. Elevrådet kan få overdraget særlige 
ordenshverv især vedrørende elevernes indbyrdes forhold. De anvisninger, der gives af elev
rådets medlemmer, er eleverne pligtige til at følge.

VII Skolebetaling.
a. Med virkning til 31. marts 1953.

I henhold til skoleplanen er skolepengene ved eksamensmellemskolerne fast
sat således:

I mellemskolens 1.—4. klasse henholdsvis 14, 15, 16 og 18 kr., i real
klassen 20 kr. og i gymnasiets 3 klasser 22 kr. månedlig.

Elever hjemmehørende udenfor Vejle amt betaler 3 kr. mere om måneden, 
dog ikke i gymnasieklasserne.

Iflg. overenskomst med Assens amt skal elever herfra i gymnasiet betale 
efter samme regler, som gælder for Fredericia kommune, se nedenfor.

For søskende, der samtidig er elever i skolen, afkortes af betalingen 
for det andet barn og F2 for de følgende.

Udmeldelse sker med fuld måneds varsel; men udmeldelser til 1. juni og 
1. juli modtages ikke.

Regler for nedsættelse af skolebetalingen.
§ 1-

For elever med hjemsted i Fredericia kommune ydes nedsættelse i skole
betalingen efter følgende regler:

Når forsørgerens afgiftspligtige indtægt er 10000 kr. eller derover, betales 
fulde skolepenge.
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Når forsørgerens afgiftspligtige indtægt er fra 9000 til 9999 kr., betale? 
3/4 skolepenge.

Når forsørgerens afgiftspligtige indtægt er fra 8000 til 8999 kr., betales 
J/2 skolepenge.

Når forsørgerens afgiftspligtige indtægt er fra 7000 til 7999 kr., betale? 
Vi skolepenge.

Når forsørgerens afgiftspligtige indtægt er under 7000 kr., betales ingen 
skolepenge.

Afgiftspligtig indtægt er for forsørgere med 1 barn lig den skattepligtige 
indtægt. Er der flere børn, nedsættes den skattepligtige indtægt med 1000 kr. 
for hvert barn udover 1, som er under 15 år, eller som, skønt fyldt 15 år, 
går i offentlig skole.

En skattepligtig indtægt på 8000 kr. eller derover kan dog ikke nedsættes 
til mindre end 7000 kr. i

Er den skatsepligtige indtægt mindre end 8000 kr., betales kun for 1 barn, 
er den mindre end 9000 kr., betales kun for 2.

^2.
Skolebetalingen beregnes ved skoleårets begyndelse efter de da foreliggende 

forhold og gælder for hele skoleåret. I tvivlstilfælde træffer skoleudvalget den 
endelige afgørelse i alle herhen hørende spørgsmål, og dettes afgørelse kan 
ikke indankes for domstolene.

Hvis en forsørgers økonomiske forhold i væsentlig grad forringes, kap 
skoleudvalget fritage ham for skolebetaling indtil vedkommende skoleårs udi
løb. Skulle det vise sig, at de pa skoleplanen normerede fripladser (hele elle|r 
delvise), ikke nås ved anvendelse af disse regler, bortgiver skoleudvalget så 
mange fripladser (hele eller delvise), at skoleplanens bestemmelser sker fyldesti.

§ 3- I
Nedsættelse af skolebetalingen er betinget af, at vedkommende elev følge^ 

nogenlunde med i undervisningen, og at han (hun) i alt fald viser flid og goq 
opførsel. Hvis dette ikke er tilfældet, skal rektor, henholdsvis skoleinspektør, 
efter samråd med elevens lærere gøre indstilling til skoleudvalget, som da 
træffer den endelige afgørelse.

b. Med virkning fra 1. april 1953.
I henhold til skoleplanen er skolepengene ved eksamensmellemskolerne 

fastsat således:
I mellemskolens 1. til 4. klasse henholdsvis 14, 15, 16 og 18 kr., i real

klassen 20 kr. og i gymnasiets 3 klasser 22 kr. månedlig.
Elever hjemmehørende uden for Vejle amt betaler 3 kr. mere om måne

den, dog ikke i gymnasieklasserne.
Iflg. overenskomst med Assens amt skal elever herfra i gymnasiet betale 

efter samme regler, som gælder for Fredericia kommune, se nedenfor.
For søskende, der samtidig er elever i skolen, afkortes Vi af betalingen;

for det andet barn, og V2 for de følgende. '
Udmeldelse sker med fuld måneds varsel; men udmeldelser til 1. juni og 

1. juli modtages ikke.
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Regler for nedsættelse af skolebetaling.
1.

For elever med hjemsted i Fredericia kommune ydes nedsættelse i skole
betalingen efter følgende regler:

Når forsørgerens afgiftspligtige indtægt er 13.300 kr. eller derover, betales 
fulde skolepenge.

Når forsørgerens afgiftspligtige indtægt er fra 12.300 til 13.299 kr., be
tales 3li skolepenge.

Når forsørgerens afgiftspligtige indtægt er fra 11.300 til 12.299 kr., be
tales V2 skolepenge.

Når forsørgerens afgiftspligtige indtægt er fra 10.300 til 11.299 kr., be
tales V4 skolepenge.

Når forsørgerens afgiftspligtige indtægt er under 10.300 kr., betales ingen 
skolepenge.

Afgiftspligtig indtægt er for forsørgere med 1 barn lig den skattepligtige 
indtægt. Er der flere børn, nedsættes den skattepligtige indtægt med 1000 kr. 
for hvert barn udover 1, som er under 16 år, eller som, skønt fyldt 16 år, 
går i offentlig skole.

En skattepligtig indtægt på 11.300 kr. eller derover kan dog ikke ned
sættes til mindre end 10.300 kr.

Er den skattepligtige indtægt mindre end 11.300 kr., betales kun for 1 
barn, er den mindre end 12.300 kr., betales kun for 2.

2.
Skolebetalingen beregnes ved skoleårets begyndelse efter de da foreliggende 

forhold og gælder for hele skoleåret. I tvivlstilfælde træffer skoleudvalget den 
endelige afgørelse i alle herhen hørende spørgsmål, og dettes afgørelse kan ikke 
indankes for domstolene.

Hvis en forsørgers økonomiske forhold i væsentlig grad forringes, kan 
skoleudvalget fritage ham for skolebetaling indtil vedkommende skoleårs udløb. 
Skulle det vise sig, at de på skoleplanen normerede fripladser (hele eller del
vise), ikke nås ved anvendelse af disse regler, bortgiver skoleudvalget så mange 
fripladser (hele eller delvise), at skoleplanens bestemmelse sker fyldest. Disse 
fripladser gives kun for 1 skoleår ad gangen.

3.
Nedsættelsen af skolebetalingen er betinget af, at vedkommende elev følger 

nogenlunde med i undervisningen, og at han (hun) i alt fald viser flid og god 
opførsel. Hvis dette ikke er tilfældet, skal rektor, henholdsvis skoleinspektør, 
efter samråd med elevens lærere gøre indstilling til skoleudvalget, som da 
træffer den endelige afgørelse.

VIII Årsprøver, eksaminer og optagelsesprøve.
De mundtlige årsprøver på skolerne i 1953 blev holdt følgende data: Den 

18. juni på Søndermarksskolen, den 19. juni på Nørremarksskolen, den 19. 
og 20. juni på Slesvigsgades skole, den 22. og 23. juni på Købmagergades 
skole, den 24. og 25. juni på Egumvejens skole og den 26. og 27. juni på 
Treldevejens skole.
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I maj—juni afholdtes på Købmagergades skole mellemskole- og realeksamen 
Til realeksamen indstilledes 18 elever, der alle bestod med følgende resultater

2 elever bestod med gennemsnitskarakteren mg-|-
7 — — — mg
8 — — - — mg-H
1 elev — - — g-p

Til mellemskoleeksamen indstilledes 43 elever, der alle bestod med følgende
resultater:

1 elev bestod med gennemsnitskarakteren ug-4-
6 elever — - — mg+

18 — — — mg
16 — — - — mg-F-
2 - - - - g+

Optagelsesprøven 1953.
Prøven afholdtes den 22. og 23. april. Der havde meldt sig 245 ansøgere, 

heraf udgik 2 og resten søgte således: 93 til borgerskolen, 142 til gymnasiet 
og 8 søgte en af eksamensskolerne. Af de indstillede bestod 94 til borger
skolen og 63 til gymnasiet, medens 86 ikke bestod. Da tilgangen af elever 
til eksamensskolerne viste, at det var påkrævet med endnu en eksamensrække, 
indstillede skolekommissionen til byrådet, at der blev oprettet en række ved 
borgerskolen, og byrådet vedtog i sit møde den 11. maj 1953 at oprette en 
eksamensrække på Egumvejens skole. På grundlag af opgørelserne på skole
direktørens kontor blev de elever, der havde bestået og blev optaget i borger
skolen, fordelt mellem Egumvejens skole, der fik 31 elever, og Købmager
gades skole, der fik 63 elever. Fordelingen skete ud fra de adresser, der var 
anført på ansøgningsskemaerne, men for at sikre sig den rette fordeling, blev 
der tilsendt forældrene til de elever, der var optaget i borgerskolen, en med
delelse om, hvilken skole, deres barn var optaget i, men at eventuel bytning 
kunne finde sted; der var kun tale om 3, der ønskede at benytte sig af denne 
ordning.

Omstående skematiske optegnelse viser resultaterne vedrørende tilmeldelse 
m. m. ved de to eksamensafdelinger:

1. Borgerskolens eksamensklasser.

Fra skole Til
meldt

Ud
gået

Ikke 
bestået

Optaget i

B G
På prove Bestået

Købmagergades skole................. 37 0 17 2 18 0
Egumvejens skole........................ 35 o 18 0 17 0
Slesvigsgades skole..................... 18 o 11 0 7 0
Søndermarksskolen..................... 2 0 o o 2 0
Treide skole pr. Fredericia. . . ■ 1 0 0 0 1 0

I alt. . . 93 0 46 2 45 0
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2. Gymnasiets eksamensklasser.

Fra skole Til
meldt

Ud
gået

Ikke 
bestået

Optaget i

B G
På prøve Bestået

Købmagergades skole................ 18 0 5 0 5 5
Egumvejens skole...................... 27 1 16. 2 35 35
Slesvigsgades skole.................... 29 1 5 3 15 15
Treldevejens skole.................... 1 0 1 0 0 0
Nørremarkens skole.................. 1 0 0 0 0 0
Fredericia private Realskole . . . 4 0 3 0 1 1
Markholt-Olesens Realskole. . . . 1 0 1 0 0 0
Reformert skole........................ 3 0 2 0 1 1
Katolsk skole ............................. 1 0 0 0 1 1
Gauerslund skole pr. Børkop . . 3 0 2 0 1 1
Gelsted Kirkeskole pr. Gelsted. 1 0 1 0 0 0
Pj edsted skole............................. 2 0 0 0 2 2
Stoustrup skole pr. Fredericia. . 1 0 0 0 1 1
Strib skole.................................... 1 0 0 0 1
Taulov skole............................... 1 0 1 0 0 0

Ialt. . . 144 2 37 5 37 63

3. Borgerskolens eller gymnasiets eksamensklasser.

Fra skole Til
meldt

Ud
gået

Ikke 
bestået

Optaget i

B G
På prøve Bestået

Købmagergades skole................ 4 0 1 0 3 0
Egumvejens skole...................... 2 0 1 0 1 0
Slesvigsgades skole.................... 1 0 0 0 1 0
Treldevejens skole..................... 1 0 1 0 0 0

Ialt. . . 8 0 3 0 5 0

Samlet opgørelse over resultatet af optagelsesprøven.

Tilmeldt Udgået Ikke 
bestået

Optaget i

K E
G

På prøve Bestået På prøve Bestået

245 2 86 5 58 2 29 63
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IX Svømmeprøver og idrætsmærker.
a. Købmagergades skole.

Svømmeprøver:
Livrederprøve bestået af 13 elever (10 drenge og 3 piger)
Frisvømmerpr. — - 35 — (21 —• - 14 — )
Aim. svømmepr. — - 32 — (18 — - 14 — )

Idrætsmærker:
Guld med emalje bestået af 2 elever ( 2 drenge og 0 piger)
Sølv — — — - 5 — (5 — - 0 — )
Guld — - 21 — (17 — - 4 — )
Sølv — - 40 — (6 — - 34 — )
Bronze — - 73 — (26 — - 47 — )

b. Egumvejens skole.
Svømmeprøver:

Aim. svømmeprøve bestået af 31 elever (20 drenge og 11 piger)
Frisvømmerprøve — -12 — (9 — - 3 — )
Livredningsprøve — -9 — (8 — - 1 — )

Svømmeundervisning i sommerferien 1953.
I lighed med foregående år har der atter i år været arrangeret feriesvøm

ning for de skolesøgende børn, som ikke havde lejlighed til at komme ud pi 
ferie, i år havde man også givet de nyindmeldte førsteklasser ret til at deltage.

Undervisningen begyndte den 1. juli i strålende varmt sommervejr, hvilket 
gav sig udslag i masseindmeldelser de første dage. Efter en uges forløb blev 
vejret koldt og regnfuldt og mange børn udeblev helt fra undervisningen.

Svømmelærerinderne fru Møller Jensen og frk. Annelise Hansen ledede un
dervisningen, der efter skoleudvalgets bestemmelse var begrænset til den lilis 
frisvømmerprøve. Efter 3 ugers undervisning var fru Møller Jensen så uheldig 
at få brud på det ene ben og måtte indlægges på sygehuset, hvorefter frk. 
Hansen efter henstilling fra skoleudvalget alene overtog undervisningen.

Pigerne svømmede tirsdag, torsdag og lørdag på damebadeanstalten ved 
Kastellet og drengene mandag, onsdag og fredag på strømbadeanstalten efter 
følgende program:

Kl. 8—9: III og IV mellem og III og IV eksamensfri mellem.
Kl. 9—10: I og II mellem og I og II eksamensfri mellem.
Kl. 10—11: 3. og 4. klasse.
Kl. 11—12: 1. og 2. klasse.

Indmeldelser og mødetal var:
Piger Drenge:

ugen Vi—■ 7h; Indmeldt 218, mødt 465, ind meldt 198, mødt 342
— sh— lih: — 10, — 225, — 11, — 163
_ i5/7_2i/7. _ 11; — 176, — 6,-90
— —28/7: — 8, — 184, — 17, — 151
_ 29/7_4/8. _ 6> — 173, — 0, — 102
_ 5/8_H/8: — 3, — 165, — 0, — 121

Undervisningen sluttede den 11. august, og ved afslutningen havde 17 elever, 
1 dreng og 16 piger, bestået den lille frisvømmerprøve — 8 drenge og 2 i 
piger bestået 200 m svømning.
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X Skolehaverne.
Ved overlærer H. Nielung.

Skolehaverne er i sæsonen 1953 ligesom året forud blevet ledet udelukkende 
på frivilligt grundlag.

I skolehaverne vest for Egumvejens skole findes 100 elevhaver. 1 den øst
lige er den disponible jord i år blevet delt i 46 haver af omtrent samme 
størrelse som dem i den vestlige (1,10X6 m).

Arbejdet begyndte med 136 deltagere i haven mod vest. Børnene var delt 
i 4 hold og modtog undervisning 2X1 time ugentlig i tidsrummet fra kl. 16 
til 18. I den anden afdeling begyndte 50 deltagere, væsentligst større børn 
og sådanne, som på grund af byplads o. a. ikke har kunnet møde i efter
middagstimerne. Undervisningstiden lå da for disse elever fra kl. 18,30 til 
19,30 to gange om ugen.

Børnene var dels fra Egumvejens skole, dels fra Købmagergades og Sles
vigsgades skoler; derimod var der ingen fra den nye Treldevejens skole. I 
forståelse med skoleinspektør Aidt blev der ingen indbydelse om deltagelse 
sendt til denne skole, da skolehavens kapacitet efterhånden er blevet for lille 
i forhold til det store børnetal i skolerne, og da man nærer håb om senere 
at få en skolehave knyttet til Treldevejens skole.

På grund af dette misforhold mellem skolehavernes størrelse og det sam
lede børnetal i skolerne, indsendtes der i oktober 1952 en ansøgning til skole
udvalget om indretning af en skolehave ved Treldevejens skole.

Fælleslærerrådet er endvidere gået ind for een ved den skole, som er under 
opførelse på Skjoldborgvej.

Skoleudvalget udtrykte i sit svar velvilje for sagen, men anbefalede at vente 
endnu en tid på grund af øjeblikkets store skoleudgifter.

D. Særlige opgaver.

1. Skolelægevirksomheden.
Skolelæge: Overlæge E. Gjessing. 

Skolesundhedsplejersker: Fru O. Poulsen-Vad og fru E. Jonason.

Beretning om virksomheden i skoleåret 1952—53.
I alt er der i skoleårets løb blevet undersøgt 2879 skolebørn. For så vidt 

der hos børnene har kunnet påvises sygdomme eller legemsfejl, der ikke alle
rede havde været under lægebehandling, er børnene blevet henvist til deres 
læge.

Børnenes forældre i 1. til 4. klasserne er blevet indbudt til at overvære 
undersøgelsen af børnene, og i 1. klasserne har 94 °/o af forældrene efterkommet 
indbydelsen. Desuden kunne alle forældrene få lejlighed til at tale med skole
lægen om deres børns helbredstilstand, når de henvendte sig til skolesundheds
plejerskerne derom.

Fru dr. M. L. Dichmeiss har virket som skolepsykiater og har undersøgt 
de børn, der har vist særlige adfærdsforstyrrelser.

I årets løb er der optrådt nogle få poliotilfælde blandt skolebørnene, kun 
1 tilfælde har givet lammelser; desuden har der været småepidemier af mæs
linger og i foråret en del influenzatilfælde.
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Børnenes helbreds- og ernæringstilstand har været tilfredsstillende, men det 
store antal børn, der er henvist for uhensigtsmæssig levevis og vitaminmangel 
viser, at der stadig er en del forældre, der kraftigt må erindres om de al
mindelige sundhedsregler for børn med sund kost, renlighed, frisk luft og 
ikke for sen sengetid, og at der om vinteren i mørketiden skal gives børnene 
et dagligt tilskud af levertranpræparater og om foråret et tilskud af C-vita- 
miner.

Alt for mange af børnene i 1. klasserne er ikke blevet vaccineret mod 
difteri inden de kommer i skolen, i dette år var det 18 °/o. Denne vaccina
tion, der skulle være afsluttet i lh2 års alderen, beskytter såvel mod difteritis 
som mod stivkrampe. Arsagen til, at børnene ikke er blevet vaccineret, er 
som regel den, at de heller ikke er blevet forebyggende helbredsundersøgt hos 
deres læge, hvilket alle børn burde være.

De mange tilfælde af utøj i håret, i alt 78, der er blevet påvist hos bør
nene, er for størstedelen optrådt lige efter sommerferien, hvilket sandsynliggør, 
at børnene er blevet smittet i sommerlejre, hvorfor det tilrådes forældrene 
nøje at efterse børnenes hår, når de kommer fra en sommerlejr.

Ved undersøgelsen af børnene i 1. klasserne fandtes 40 °/o helt fri for syg
domme og legemsfejl, hos de øvrige 60 % fandtes nedenstående sygdomme 
og legemsfejl, der dog ikke alle foranledigede henvisning til lægen:

Sygdomme Drenge Piger Ialt

Dårlig almentilstand........................................................... 33 39 72
Blodmangel............................................................................ 10 7 17
Holdningsfejl........................................................................ 5 6 11
Fod- og knogledeformiteter............................................... 31 27 58
Næse- og svælgsygdomme............................................... 8 15 . 23
Øjensygdomme og synssvaghed......................................... 10 7 17
Hjertesygdom....................................................................... 1 0 1
Ufrivillig vandladning.......................................................... 24 13 37
Nervøse sygdomme............................................................. 17 23 40
Hudsygdomme...................................................................... 11 9 20
Asthma.................................................................................. 6 2 8
Andre allergiske sygdomme............................................... 2 1 3
Fedme.................................................................................... 3 1 4
Talefejl.................................................................................. 4 1 5
Andre sygdomme................................................................. 5 3 8
Kryptorchisme (hos drenge)............................................... 10 10

Ved undersøgelsen af børnene fra 2. klasserne til realklassen fandtes der 
hos 28,6 °/o af børnene nedennævnte sygdomme og legemsfejl, der foranledi
gede henvisning til lægen:

Sygdomme Drenge Piger Ialt

For ringe vægtforøgelse — dårlig udvikling................... 47 30 77
IJhensigtsmæssig levevis — vitaminmangel........................ 64 69 113
Fedme.................................................................................... 11 9 20
Blodmangel................... ............................................................ 13 7 20
Holdningsfejl........................................................................... 3 8 11
Foddeformiteter................................................................... 21 30 51
Næse- og svælgsygdomme................................................. 29 23 52
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Sygdomme Drenge Piger Ialt

Øjensygdomme og synssvaghed......................................... 19 32 51
Øresygdomme og tunghørighed......................................... 10 7 17
Dyslexi...................... ........................................................... 1 3 4
Asthma.................................................................................. 4 1 5
Andre allergiske sygdomme............................................... 0 3 3
Hjertesygdomme.................................................................. 2 1 3
Mave- og tarmsygdomme................................................... 1 1 2
Ufrivillig vandladning......................................................... 0 4 4
Nervøse sygdomme............................................................. 30 35 65
Hudsygdomme...................................................................... 12 13 25
T alpfpjl........................... ... ............................... 2 3 5
Til undersøgelse for tuberkulose....................................... 5 4 9
Andre sygdomme................................................................ 15 15 30
Ikke difrerivaccinerede 3 gang......................................... 44 28 72
Ikke kokoppevaccinerede................................................... 8 4 12

Undersøgelse af farvesynet hos børnene fra 5. klasserne til realklassen viste 
lidelse af dette hos 6,6 °/o af drengene og 2,5 % af pigerne.

Ved tuberkuloseundersøgelsen af børnene reagerede positivt på tuberkulin
prøve:

Klasser Efter infektion Efter 
calmettevaccination

I 1. ........ 0,6 o/o .................... 54,1 °/o
- 2. ........ 0,4 .......... 78,4
- 3. — ............ ........ 3,6 .................... 62.4 -
- 4. — ............ ........ 2,6 .................... 35.8 -
- 5. — ............ ........ 4,9 .................... 30,5 -
- 6. — ............ ........ 9 .................... 35,9 -
- 7. — ............ ........ 6,8 .................... 68 -
- 8. — ............ ........ 8,8 .................... 89,3 -
- 9. — ............ ........ 4 .................... 94 -
- 10. — ............ ........ 5,2 - .................... 94,7 -

Alle børnene i 7. klasserne samt i IV eksamensskoleklasse og i realklassen 
er undersøgt på tuberkulosestationen. Der fandtes intet latent tilfælde af tu
berkulose. Der er blevet tilbudt calmettevaccination til de tuberkulinnegativt 
reagerende børn og 99,1 % af børnene er blevet vaccineret. 9 børn er i 
årets løb slået om fra negativ til positiv tuberkulinreaktion, men ingen af 
børnene er indlagt på tuberkulosesanatorium.

Skolesundhedsplejerskerne har ialt behandlet 593 børn for forskellige små- 
lidelser og aflagt 92 besøg i hjem.

2. Skoletandkliniken.
Klinikchef: Tandlæge fru Astrid Nielsen. 

Børnetandlæge: Tandlæge frk. Inger Margrethe Rasmussen.
Klinikfrøkner: Frk. Lis Hansen, frk. Birgit Lykkeby Hansen (fratrådt 31/i 1953), og 

frk. Kirsten Dupont (tiltrådt '/s 1953).

Kliniken har været åben på alle skoledage for såvel tilsagte børn som 
børn med tandpine. Normalt skulle børnenes tænder efterses hvert halve år, 
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men desværre er der i lighed med tidligere år gået 8 å 9 måneder imellem 
hvert eftersyn. Efter sommerferien ansættes endnu en tandlæge og samtidigt 
får elever fra de private skoler adgang til skoletandplejen.

Oversigt over virksomheden i året fra Vs 1952 til 3lh 1953.
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1. års behandling . . . . 537 43 — 494 788 1069 6 191 19 98 74 372 0 4 4
Fortsat behandling af 
børn, der i tidligere år 
har været under syste
matisk behandling. . . . 2469 — — 2469 5109 271 77 1219 287 70 450 2929 57 96 118

Tilsammen. . . 3006 43 — 2963 5897 1341 83 1410 3C6 168 524 3301 57 100 122

8 operationer, 7 kroner, 1 protese.

3. Ordblindeundervisnins.O
a. Købmagergades skole.

Ved. kommunelærer Axel E. Jensen.

I skoleåret 1952-53 har 24 elever fået ordblindeundervisning, heraf 15 
drenge og 9 piger. I årets løb er udskrevet 5, 1 er udmeldt til sanatorium 
og 1 er bortvist.

15 elever er til det kommende skoleår anmeldt til prøve for ordblindhed.

b. Slesvigsgades skole.
Ved kommunelærer Carl Uhre.

I skoleåret 1952-53 har 7 elever, 5 drenge og 2 piger, fået ordblinde
undervisning. På venteliste står 6 elever. Der har været læst 4 ugentlige timer.

c. Treldevejens skole.
Ved overlærer frk. Agnes Larsen.

I skoleåret 1952-53 var der afsat 8 ugentlige timer til ordblindeundervjs- 
ning. Der er undervist 10 drenge og 2 piger hele året f 2 drenge i 8 må
neder, deraf har 9 elever ved efterprøve vist normal læse- og stavefærdighed 
og 5 viste retardering. Gradueret fremgang pr. elev kan ikke angives, ca 
eleverne blev antaget til undervisningen efter skønsmæssige prøver.

Resultater af standardiserede læseprøver (under henvisning til ovenstående 
er efterprøver for elever, der fik ordblindeundervisning i 1952-53, og forprøver 
(antagelsesprøver) slået sammen):
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4. Intelligensmålinger.
a. Købmagergades og Slesvigsgades skoler.

Ved overlærer N. A. Ankjxr.

Antal skolebørn prøvet i 1952—53:
Købmagergades skole........... 91
Slesvigsgades skole................. 100

Ialt 191

Resultatet af intelligensmålingerne fremgår af følgende:

Intelligenskvotient i områderne:
Ialt

60—70 70—80 80—90 90—100 100—110 110—120 over 120

Elever . . . 2 8 18 40 47 48 28 191

Børnene er prøvet i følgende klasser:

1............................. 111
2............................. 21
3............................. 3
4............................. 29

I f. ml............... 24
II f. ml............... 2

III f. ml...............  1
191

Af disse børn er 142 tillige prøvet med progressive matriksprøver og kom 
ved fordeling i følgende grupper (gruppe 1 er den bedste):

Gruppe 1. . .
— 2. . .
— 3. . .
— 4. . .
— 5. . .

8 børn
33 —
35 —
35 —
31 —

142 børn

Blandt de 191 prøvede børn fandtes neurotiske tegn som stærkt neglebid, 
mindreværdsfølelse, urolig optræden, pralen o. 1. hos ikke mindre end 46 børn, 
og 3 fandtes »skoleumodne«.

b. Egumvejens skole.
Ved skoleinspektør Th. Bøgelund.

Intelligenskvotient i områderne:
Elever ialt

60—70 70-80 80—90 90—100 100—110 over 110

Elever................ 0 2 9 10 13 10 44

c. Treldevejens skole.
Ved overlærer frk. Agnes Larsen.

Til intelligensmålinger var der i 1952—53 afsat 3 ugentlige timer, og der 
blev i skoleåret prøvet 48 elever fra følgende klasser:
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1................... 17 elever
2................... 8 —
3................... 16 —
4.................. 7 —

Ialt 48 elever 

og for disse elevers vedkommende viste prøven:

Intelligenskvotient i områderne:
Elever ialt

60—70 70—80 80—90 90—100 100—110 110—120

Elever................ 1 3 5 21 15 3 48

d. Slesvigsgades skole.
Ved kommunelærerinde frk. Anna Hegelund.

Der er i skoleårets løb prøvet 68 elever fra følgende klasser:
1............... 31 elever
2.............. 0 —
3............... 11 —
4............... 8 —
I f. ml.. . . . 18 —

Ialt. . . 68 elever
og prøverne gav følgende resultat:

Intelligenskvotient i områderne:
Elever ialt

60—70 70—80 80—90 90—100 100—110 over 110

Elever ................ 0 2 5 8 20 33 68

5. Børnene og færdselen.
Ved politikommissær A. C. Rasmussen.

Når der skal siges et par ord om børnene og færdselen, så må det straks 
siges klart og tydeligt, at det selvfølgelig først og fremmest er forældrenes 
pligt at lære deres børn færdselsreglerne og sørge for, at børnene retter sig 
derefter. Børnene bør kende færdselsreglerne inden de skal påbegynde deres 
skolegang.

Der skal ydes forældrene støtte i deres bestræbelser for at sikre deres børn 
i trafikken, og her har blandt andet skolen sin store opgave, hvilket også ind
skærpes i undervisningsministeriets cirkulære af 1952. Skolerne giver landet 
over børnene færdselsundervisning, dels gennem klasselærerne og dels i sam
arbejde med politiet. Efter politimesterens bestemmelser finder der også her 
et sådant samarbejde sted, og politimesteren har til varetagelsen af dette ar
bejde og samarbejdet med justitsministeriets udvalg for større færdselssikkerhed 
udpeget politikommissær A. C. Rasmussen.

Der består således et særdeles godt samarbejde mellem politiet og skole
myndighederne, og politiet assisterer almindeligvis i september måned ved 
færdselsundervisning i byens skoler. Undervisningen gives almindeligvis af 
klasselæreren, men politiet yder i hvert enkelt tilfælde assistance, når der fra 
skolen fremsættes ønske herom.

Udover den undervisning, der gives børnene i skolerne, propaganderes der 
på mange andre måder for større færdselssikkerhed, og herunder må forældrene 
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forstå deres store ansvar, navnlig må der ikke slappes af på kravene om agt
pågivenhed og forsigtighed. Det må ligeledes jævnligt påses, at børnenes cykler 
er i orden, og her kan skolerne og politiet ligeledes samarbejde, idet skole
lærerne jævnlig kan foretage kontroleftersyn af skolebørnenes cykler.

Politimesteren har nedsat et lokalt udvalg for større færdselssikkerhed i 
Fredericia, og i dette udvalg er foruden politiet tillige byens styrelse, skole
myndighederne ved skoledirektøren og rektor Lund, garnisonen, motorfor
handlerne og kørelærerne samt den lokale repræsentant for justitsministeriets 
udvalg for større færdselssikkerhed repræsenteret. Politimesteren er repræsen
teret i udvalget ved politikommissæren.

Som propaganda blev der iøvrigt i juni måned afholdt et »Ungdommens 
færdselsshow« på Axeltorvet. Færdselsshowet tilhører justitsministeriets udvalg 
for større færdselssikkerhed, og det udlånes herfra til de byer, som ønsker at 
afholde showet. Arrangementet ordnes af politiet i nøje samarbejde med skole
myndighederne og byens styrelse. Det er udelukkende skolebørn, som skal 
være aktører i showet. Børnene skal være trafikanter, dels gående og dels 
kørende, endvidere skal en større dreng optræde som færdselsbetjent. Der 
skal naturligvis også til et sådant show være en klovn, men også denne op
gave udføres af en større dreng.

Med foranstående er der i korte træk givet en oversigt for, hvad der fra 
skolernes og det offentliges side gøres for at skabe større sikkerhed blandt 
børnene i trafikken, men det må ikke forties, at skal arbejdet bære nogen 
frugt, må de voksne og navnlig herunder forældrene yde deres bistand og 
støtte. Det skulle ikke være nødvendigt at give nogen særlig begrundelse 
herfor, idet arbejdet jo netop gøres for at redde så mange børn som muligt 
fra lidelse og lemlæstelse i den daglige trafik. Heri har vi alle et personligt 
ansvar.

6. Skolesparekassen.
Skolesparekassen administreres af følgende:

Købmagergades skole: kommunelærer Axel E. Jensen.
Egumvejens skole : overlærer Enoch Olsen.
Slesvigsgades skole : kommunelærerinde frk. Else Gammeltoft.
Treldevejens skole : kommunelærer Erik Jepsen.

Revisionen af sparekassen udførtes af følgende:
Købmagergades skole: kommunelærer Sv. A. Hedegaard.
Egumvejens skole : kommunelærer Rich. Jørgensen.
Slesvigsgades skole : kommunelærerinde fru Inger Jacobsen.
Treldevejens skole : kommunelærerinde frk. Asta Amdisen Møller.

Den 31. juli 1953 var sparernes antal og det samlede indestående således: 
Købmagergades skole: 749 sparere med ialt kr. 33063,86
Egumvejens skole : 697 — - 24942,41
Slesvigsgades skole : 279 — - 8265,10
Treldevejens skole : 361 — - 9451,75

Ialt 2086 sparere med ialt kr. 75723,13

7. Ferierejser.
Til skolesøgende børn i Fredericia kommune blev der i sommerferien 1953 

udstedt 1691 billetter til 281 stationsbyer, det er en stigning på 324 billetter 
fra det foregående år. I sommerferien var 2100 elever tildelt billetter (799 
hele og 1301 halve), der fordelte sig over 293 stationer.
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Feriebilletterne gav adgang til fri rejse såvel med statsbanerne som med 
privatbanerne samt til færgeruterne Esbjerg—Nordby Fanø, samtlige Sydfyen- 
ske Dampskibsselskabs ruter og Bornholms Dampskibsselskab af 1866 og Øst- 
bornholms Dampskibsselskabs ruter København—Bornholm, men ikke til rute
biler og private skibsruter udover de nævnte. Kommunen udreder 10 °/0 af 
udgiften.

Udskrivning af feriebilletter og fordeling til samtlige skoler fandt sted på 
skoledirektørens kontor. Skolerne fik tildelt følgende antal billetter:

Købmagergades skole 
Egumvejens skole 
Slesvigsgades skole 
Treldevejens skole 
Søndermarksskolen 
Nørremarksskolen 
Gymnasiet
Fredericia private Realskole 
Markholt-Olesens Realskole 
Katolsk skole 
Reformert skole

251 hele 274 halve = 525
161 — 377 — = 538
25 — 202 — = 227

3 — 286 — = 289
15 — 38 — = 53
9 — 27 — = 36

171 — 1 _ = 172
45 — 30 — = 75

106 — 30 — = 136
5 — 21 — = 26
8 — 15 — = 23

Ialt 799 hele 1301 halve = 2100

8. Fredericia kommunes skolebespisning 1952—53.
Bespisningen er foregået i Købmagergades og Egumvejens skoler i tiden 

fra 6. november 1952 til 30. april 1953 — og i Treldevejens skole fra 2 2. 
januar til 30. april 1953. (Ialt 127 bespisningsdage).

Der uddeltes 82443 portioner varm mad. For de fleste dage bestod hver 
middag af 2 retter.

Den samlede udgift var kr. 63649,10, hvilket udgør 77,2 øre pr. middags
portion.

Bespisningen fordelte sig med følgende antal børn pr. måned:
November md. 1952: 20 dage 10721 børn. Gennemsnitlig 536 pr. dag.
December 1952: 18 — 9264 — — 515 - -
Januar 1953: 22 — 13101 — — 595 - -
Februar 1953: 23 — 16989 — — 739 - -
Marts 1953: 24 — 18104 — — 754 - -
April 1953: 20 — 14264 — — 713 - -

127 dage 82443 børn.
Ialt uddelt 82443 middagsportioner.
Gennemsnitlig deltaget ca. 649 børn pr. dag.
Skolebespisningen bestyres af det sociale udvalg og administreres af social

kontoret.
Selve bespisningen, varekøb og madtilberedning ledes af byrådsmedlem, 

fru D. Thoning, som assisteres af lønnede medhjælpere ved køkkenarbejdet 
og et antal interesserede damer, der frivilligt og ulønnet deltager i servering 
af maden.

9. Lejrskoleophold og andre længere rejser.
a. Købmagergades skole.

I dagene 29. august til 6. september 1952 var 8. klasse i lejrskole.
Vandrehjemmet i Rudbøl var denne gang det faste opholdssted, hvorfra der blev foretaget 

ture ud i den særprægede omegn. Holdet bestod af 13 drenge og 16 piger under ledelse af over
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lærerne fru G. Hovgaard Nielsen og Gustav Hofdahl. Som i tidligere år studeredes marsken, digerne, 
pumpestationer, vadehavet m. m., men man nåede videre omkring i år, idet også dele af Øst- 
slesvig var taget med på programmet. Der aflagdes besøg, ikke blot ved samtlige grænseovergange, 
men også Graasten slot, Dybbøl banke og Sønderborg slot samt den nye Idrætshøjskole blev be
set. Blandt det nye i dette år var også et besøg på Deccastationerne i Hjerpsted og ved olie
boringerne i Abild. De 8 dage blev en både udbytterig og uforglemmelig oplevelse for alle del
tagerne.

b 1. Egumvejens skole.
Eleverne i klasse 7s besøgte i dagene den 28. til 31. maj 1953 København under ledelse af 

kommunelærer Kaj Andersen og deres klasselærer, overlærer fru M. Hastrup.
Under opholdet boede deltagerne i den store villa på Strandvejen, der er købt af Foreningen 

for provinsbørns ferieophold i København, og med en udmærket fører derfra anvendtes de fire 
dage til at lære mange af de værdier at kende, der kan glæde og interessere store skolebørn.

b 2. Egumvejens skole.
Fra 3.—14. juni var hele 8. kl., ialt 25 elever, på 12 dages rejse i Vesteuropa under over

lærer Reichstein Larsens ledelse. Turen gik først til Frieslands gamle byer Groningen og Leeuwar- 
den i Nordholland, videre over den 30 km lange Zuidersø-dæmning til det berømte ostemarked 
i Alkmaar og de idylliske fiskerlejer Volendam og Monikedam, hvor befolkningen stadig bærer 
de gamle dragter. I Amsterdam besøgtes Rembrandts hus, museet, slottet, ghettoen, kanalerne m. m. 
og der foretoges en sejltur i kæmpehavnen. Over de berømte blomstermarker, hvor enkelte par
tier endnu stod i flor, kørtes til Frantz Hals by Haarlem, til Rembrandts fødeby Leiden og vide
re til regeringsbyen Haag og det internationale badested Scheveningen. Også Delft og Rotterdam 
besøgtes, før Hollands-rejsen sluttede ved oversvømmelsesområderne i landets sydvestlige del, Wal- 
cheren, hvor de gamle dragter også bæres endnu.

I Belgien, hvor holdet forst boede i Antwerpen, senere i det sydligste kuldistrikt ved Mons, 
oplevede eleverne en del imponerende kirkefester med kæmpeprocessioner, hvoraf en enkelt tog 
45 min. for at vandre forbi. I Antwerpen besøgtes katedralen, bl. a. for at se Rubens kolossal
malerier, og senere gennemvandredes Rubens pragthjem og park, ligesom man naturligvis ikke 
forsømte et besøg i verdenshavnen med den gamle danske vikingeborg. Herfra fortsattes gennem 
den vældige tunnel under Scheldefloden til den gamle kulturby Gent, hvis historiske borge, kir
ker og klostre besøgtes. Fra Gent kørtes til Brüssel, hvor skillelinien mellem flamsk og fransk 
sprog trækkes midt gennem byen. Børnene var vel i denne kæmpeby mest interesserede i det 
gamle torv med de vidunderlige bygningsværker, som regnes for nogle af arkitekturens største 
skatte. Og endelig fik holdet også et indtryk af det hårdt arbejdende Belgien, idet kuldistriktet, 
som landet bygger størstedelen af sin velstand på, gennemkørtes. Man boede i bjergene umiddel
bart udenfor minebyen Mons.

Turen gennem Frankrigs nordøstdel gik først til Reims, hvor den imponerende katedral, Fran
krigs kongers kroningskirke og et af gotikkens største mesterværker, besøgtes både ved aften og 
ved dag, ligesom der her dvæledes ved minderne om Jeanne d’Arc. Reims er landskabet Cham
pagnes hovedby, og det var naturligt at skaffe børnene adgang til verdensfirmaet Pommerys 18 
km lange underjordiske lagre i selve skifergrunden, hvor 8 millioner flasker champagne konstant 
opbevares. I Nordfrankrig besøgtes senere 1. verdenkrigs største valplads ved Verdun — og det 
greb stærkt hele holdet at stå på højderne ved fort Douomont og stirre over de næsten endeløse 
flader med tusinder og atter tusinder af små hvide kors eller besøge »Benhusets« tavse haller, 
hvor rudernes farvede glas kastede et dystert skær over de lange rækker af stenkister med knog
lerester. Ligeledes besøgtes i Frankrig egnene omkring Metz og hele landskabet Lorraines ejendom
melige natur og stræbsomme befolkning, hvis gårde og dyrkningsmetoder studeredes.

I fyrstendømmet Luxembourg besøgte eleverne de store jernværker i syd, mens smelteovnenes 
flammer kastede deres skær over det afsvedne land — men mest interesserede var de vel i den 
ejendommelig hovedstad, hvis imponerende broer snart sås i aftenens illumination, snart i dagens 
solskin ■— og det var sikkert mange, som tabte deres hjerte til dette skønne lilleputrige.

Færden gennem Tyskland bød imidlertid også rig afveksling: Først fulgtes den idylliske Mosel- 
dal med dens stille strømmende vand, dens okseforspand og gamle byer — men mest imponeret 
var børnene, da Mosel og Rhinen mødtes i Koblenz, og da de fik lov at bo på den imponerende 
fæstning Ehrenbreitstein, der ligger næsten lodret over Rhinen og hvorfra der, når mørket sæn
ker sig, er et fabelbillede af tusinder af lys, af flodernes spejlende vand og af de hundreder af 
fartøjer, som døgnet igennem benytter disse vandveje. Også den følgende dags kørsel langs Rhi
nen med dens stolte borge og idylliske slotte var betagende — og naturligvis måtte en sejlads 
prøves og en tur med tandhjulsbanen til en af røverborgene opleves, før man gav sig tilfreds. I 
Køln knejser domkirken stadig, og herfra kørtes til det vældige industridistrikt i Ruhr med inte
ressante besøg i Duisborg, Essen, Solingen m. v. — men så ebbede det langsomt ud: I den 
smukke gamle rottefængerby Hameln krydsede holdet sit spor fra bjergturen sidste år — og da 
der sluttedes ved farveglødende springvands dans til orkestret på blomsterudstillingen i Hamburg 
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en sen aften, tog eleverne afsked med det Europa, söm de herefter på egne rejser må søge gen
synet med.

Gennem hele skoleåret arbejdede klassen med individuelle opgaver indenfor rejsens rammer — 
geografiske, historiske, erhvervsmæssige og kunsthistoriske — således at hver elev på forhånd var 
orienteret. Under turen krævedes ligeledes ført en detailleret dagbog — og gennem hele skoe- 
året sparede eleverne selv sammen til denne tredie rejse, og kravet var, at beløbet skulle skaffes 
gennem eget arbejde. Og det gennemførtes.

Som sædvanlig søgtes ikke støtte af offentlige midler til rejsen

c. Slesvigsgades skole. |
Fra 6. til 13. juni 1953 var Iv (28 elever) på lejrskole ved Juelsminde under ledelse af koiin- 

munelærer Torben Jacobsen og kommunelærerinde fru Inger Jacobsen. Fru Jacobsen trådte i stec et 
for kommunelærerinde fru Kirsten Larsen, der var sygemeldt. Eleverne løste fortrinsvis opgaver af 
naturhistorisk art.

Skoleudvalget havde i forvejen tilbudt at betale helt eller delvis for elever, der ikke selv kunne 
skaffe pengene. Det blev nødvendigt at benytte sig af tilbudet for to elevers vedkommende, mens 
resten af deltagerne ordnede betalingen selv.

10. Skolernes observatorium.
Ved overlærer Enoch Olsen.

Arthur Nielsens observatorium i Sjællandsgade, som kommunen har overtaget efter hans død 
og stillet til rådighed for byens skoler, har i det forløbne skoleår været besøgt af de ældste kl is
ser både fra de private skoler og fra kommunens skoler, gymnasiet indbefattet.

Vejrliget var en stor del af sæsonen ugunstigt, men de gode aftener er så vidt muligt udnyttede.
Månen har måttet fremvise sine interessante og smukke bjergformationer adskillige gange. 

Blandt andre himmelobjekter er iagttaget Solen med sine pletter, Venus med sit faseskifte, Jupi
ter med sine fire store måner, Saturn med sin ring og sin store måne, Orionstågen samt forskel
lige dobbeltstjerner og stjernegrupper.

Forevisningen har været ledsaget af forklaringer, til tider støttet af tegninger til at anskuelig
gøre de voldsomme størrelsesforhold i verdensrummet.

11. Skoleidrætsstævne. i
I dette skoleår har der ikke været afholdt noget idrætsstævne. I

E. Legater og fripladser.
a. Julelegater.

Der blev uddelt 8 legatportioner å 25,00 kr. Uddelingen fandt sted den 17/ia 1952 på skole
direktørens kontor.

b. Konfirmationslegater.
Ved konfirmationen i efteråret 1952 havde der meldt sig 11 ansøgere til legatuddelingen, 

heraf fik 8 ansøgere hver en portion å 25,00 kr., og ved konfirmationen i foråret 1953 havde 
der meldt sig 28 ansøgere, heraf fik 16 tildelt hver en legatportion å 25,00 kr. Uddelingen fandt 
sted på byens rådhus henholdsvis den I8/s 1952 og 2% 1953.

c. Halve kommunale fripladser ved de private realskoler. I
Der var 4 ledige fripladser ved Fredericia private Realskole, som blev søgt af 5. Ved Mark- 

holt-Olesens Realskole var der 4 ledige fripladser, der blev søgt af 4.
Besættelserne af fripladserne fandt sted i et skoleudvalgsmøde den 24. juni 1953.

F. Fundne sager.
a. Købmagergades skole.

Ved kommunelærer Sv. Aa. Hedegaard.
På »glemmehylden« er der hver dag i skoleårets løb indleveret ting, der er blevet glemt på 

skolen.
Eleverne har hver dag kl. 11 haft adgang til at efterse, om deres mistede ting skulle være ir d- 

leveret. To gange i årets løb har samtlige ikke afhentede effekter været udstillet i et større lok; le, 
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ophængt eller anbragt særlig overskueligt, og eleverne er gennem en forudgående bekendtgørelse 
i samtlige klasser blevet kraftigt opfordret til at efterse, om de skulle have sager liggende på 
»glemmehylden«. Ikke desto mindre er der endnu tilbage ved skoleårets udløb en del frakker, 
jakker, huer og et meget stort antal vanter og halstørklæder, ca. 25 læderpenalhuse, en del gym
nastiktøj samt en mængde småting.

Tøjet vil blive skænket til en velgørende institution.

b. Egumvejens skole.
Ved kommunelærer Aage Albrechtsen.

Der er i årets løb indleveret et lignende antal glemte ting som sidste år. Børnene har i år 
været flinkere til at afhente de glemte sager, også flere forældre har henvendt sig på depotet; 
men alligevel er der ved skoleårets slutning for mange uafhentede huer, tørklæder og vanter tilbage.

Som sædvanlig vil disse ting blive givet til Frelsens Hær.

c. Treldevejens skole.
Ved kommunelærer Alfred Karlskov.

Skolen har i dette skoleår ikke haft noget egentligt depot for fundne sager, men fra det nye 
skoleår vil der blive opstillet et skab med glasruder på den ene trappeopgang, så børnene, når de 
går forbi, kan se, hvad der ligger på »glemmehylden«.

I begyndelsen af skoleåret blev de glemte ting vist frem i aulaen efter morgensangen, men da 
ikke alle klasser mødte om morgenen, viste det sig, at denne ordning var mindre heldig. Efter 
den tid kunne de børn, der savnede noget, få de glemte ting at se i 11-frikvarteret

Tre gange i årets løb — sidste gang ved skoleårets slutning — er de uafhentede ting blevet 
lagt frem, og alle børn har haft lejlighed til at se på dem. Alligevel er der en del tilbage, dog 
mest småting, f. eks. vanter, lommetørklæder, kamme, penneskafter o. 1., som vil blive skænket 
til Frelsens Hær.

G. Overordentlige foranstaltninger,
a. Skoleinspektørernes ugentlige timetal.

Den 10. oktober 1952 meddelte undervisningsministeriet byrådet, til under
retning for skolekommissionen, at det bifaldt, at det ugentlige timetal for 
skoleinspektørerne ved Fredericia kommunale skolevæsen nedsættes således: 

Skoleinspektøren ved Købmagergades skole fra 18 til 12 timer
— - Egumvejens skole - 18-15 —
— - Slesvigsgades skole - 24 - 20 —
— - Treldevejens skole - 18-15 —

og bemyndigede byrådet til at give kommunens skoleplan påtegning om den 
herved godkendte ændring.

b. Instruks for pedellerne ved de kommunale skoler i Fredericia.
Den 14. november 1952 underskrev skoleudvalget en instruks for pedel

lerne, der var blevet godkendt i et byrådsmøde den 3. november 1952:

1.
Pedellen ansættes af byrådet. Pedellen er kommunal tjenestemand. Aflønningen sker i henhold 

til kommunens lønre'gulativ. Fast ansættelse opnås først efter et års prøvetid, men der gives fuld 
løn i dette år.

2.
Pedellens foresatte er skolelederen, skoledirektøren og skoleudvalget.

3.
Pedellen fører tilsyn med renholdelsen af alle skolens lokaler, og den nødvendige medhjælp 

til dette skal godkendes af skoleudvalget, samt sørger for renholdelse af inventar, trappegange, lof
ter og kælderrum m. m. i overensstemmelse med den gældende vedtægt.

Pedellen fører tilsyn med, at vinduespolering bliver foretaget, men selve pudsningen sker på 
skoleudvalgets foranledning.

Hovedrengøring af hele skolen foretages i sommerferien. Hvor der ferniseres eller olieres gulve 
finder dette sted også i juleferien.



40

Pedellen sørger for skolens opvarmning og foranlediger, at brændsel fremskaffes i god tid.
Pedellen forestår badningen af drengene, og badningen af pigerne forestås af en badeassistent, 

der antages efter aftale mellem skoleudvalg og pedel. Ved Købmagergades skole er det pedelldn 
ved denne skole, der forestår badningen ved hele skolen, så dette er pedellen ved Dalegades skole 
uvedkommende. Betaling for dette er beregnet med en grundløn af 6,00 kr. pr. dag + honorar
tillæg, som det til enhver tid er gældende. Badeassistenterne aflønnes efter de for rengøringsper
sonalet gældende satser.

5.
Pedellen skal renholde skolegården og den nærmest skolen tilhørende gadestrækning udejn 

for skolen.
Under sneforhold skal han før skoletid sørge for, at sneen er skuffet til side ved indgangen 

til skolen og på gårdens fortove samt sørge for grusning i glat føre. Bortkørsel af sne sker derimod 
på kommunal foranstaltning.

Græsplæner, rabatter og tilplantede partier, der tilhører skolen, holder han i orden og fri fø: 
henkastet papir og andet affald.

6.
Pedellen skal se efter, at døre og vinduer i skolens bygninger er forsvarlig lukket om aftenen. 

Ligeledes skal han sørge for, at unødvendigt lys ude som inde slukkes. I det hele må det være 
ham magtpåliggende, at skolen er præget af orden og renlighed overalt.

7.
Han skal sørge for, at skolens håndklæder bliver vasket og rullet, og skifte så ofte, det skøn

nes nødvendigt.
8.

Pedellen modtager med velvilje henvendelser fra børns, forældres og lærerpersonalets side.

9.
Hvis pedellen opdager mangler ved bygningen eller inventar, melder han det til skolens ledeir. 

Han skal udføre budtjeneste for skolen.
Pedellens middag er mellem kl. 12 og 14, dog kan han tilkaldes, hvis forholdene gør det 

nødvendigt.
10.

Pedellen har pligt til — mod betaling af de pågældende — at gøre lokalerne rene for Han
delsskole, Aftenskole, foreninger m. m. og at sørge for, at der om aftenen hersker ro og orden 
på skolen.

Finder pedellen anledning til klager over foreninger, der benytter skolens lokaler, rettes disæ 
til skoleudvalgets formand.

Aflønningen for aftenarbejdet er ifølge overenskomst.

. H. . _ ;
Pedellen har ret til at have lørdag eftermiddag fri fra skoletidens ophør samt til en ugentlig 

fridag — i almindelighed søndagen — og 3 ugers ferie, der fortrinsvis gives i skolens sommerferie.
Pedellen skal dog være på skolen, mens større reparationsarbejder i sommerferien foretages, Og 

disse bør lægges først på sommerferien, så pedellen også kan få sin ferie.

12.
I tilfælde af sygdom eller andet forfald må pedellen sørge for, at stedfortræderen tilkaldes. 

Pedellen har fri vikar under sygdom i henhold til kommunens tjenestemandsvedtægt.

13.
Hvor skolernes størrelsesforhold taler derfor, gives der efter aftale med skoleudvalget pedellerne 

adgang til medhjælp.
14.

Pladsen kan fra begge sider opsiges med 3 måneders varsel. j
løvrigt kan henvises til den for Fredericia kommune gældende tjenestemandsvedtægt.

c. Treldevejens skole.
Skolen er nu på det nærmeste færdig og er klar til fuld belægning ved det nye skoleårs be

gyndelse.
De første drøftelser om Treldevejens skole begyndte i foråret 1947, derefter gik det langsomt 

fremad, inden fundamentet blev støbt, men den 4. juli 1950 blev grundstenen nedlagt, midt under 
byens 300 års jubilæum, med taler af skoleudvalgets og skolekommissionens formand, togfører 
J. P. Andersen, arkitekt Beck, bankchef Todahl fra den norske venskabsby Kristianssund. Derefter 
skete der hurtig fremgang med byggeriet og den 7. november 1951 kunne man holde rejsegilde. 
Skolen er bygget med Kalton-etageadskillelser, og for at hjælpe på varme- og lydisoleringen er 
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der indstøbt måtter med fibermateriale under den øverste betonbelægning. I klasser og på gange 
består loftet af lyddæmpende tremmer, der bevirker, at man fuldstændig undgår den rungende 
klang, som ellers forefindes i de fleste betonhuse. Der er medgået 54 km trælister til dette arbejde, 
men den akustiske virkning er også forbløffende. Klasseværelserne er udstyret med grønne tavler, 
hvorved forstyrrende reflekser ikke forekommer: til belysning er anvendt lysstofrør, anbragt således, 
at lyset falder fra den rigtige side, og vinduerne er store vipperuder, der åbnes med et enkelt 
greb og selv vipper op i balance. Et ventilationssystem under hver vindue sørger for luftfornyelse 
uden generende træk. Hver klasse vil få højttalerinstallation til brug ved skoleradioudsendelser. 
I gangene er der vaskekummer foruden særlige drikkekummer og uden for hvert klasseværelse er 
der desuden et lille skab med nummererede rum, beregnet til børnenes madpakker, mælkeflasker o. 1.

Skolens ringning foregår automatisk. Der er elektriske ure på skolen, og disse dirigeres fra et 
centralur på skoleinspektørens kontor, der samtidig har forbindelse til ringesystemet, således at der 
ringes automatisk, når tiden er inde. Systemet er sådant indrettet, at der også om lørdagen, hvor 
timeplanen er anderledes, ringes automatisk. Samtidig lukkes der automatisk op for vandet i drik
kekummerne, når der ringes ud til frikvarter, medens der lige så automatisk lukkes, når der rin
ges ind igen.

Som det centrale midtpunkt i skolen er der en stor aula, der adskilles fra trapper og gange 
med glasdøre. Hele den ene endevæg er et stort glasparti af råglasruder, der måler 6X8 m. Over 
indgangen til skolen er anbragt en glasrude med Fredericia byvåben. Om aulaen kan det i helhed 
siges, at den er uden pragtudsmykning af nogen art, men balkonen kantes af et smukt udført 
rækværk.

Foruden den store skolegård — der måler ca. 4200 mF], hvortil der er brugt ca. 12000 fli
ser, og er byens største — får eleverne to boldbaner, der er anlagt mellem skolen og Nymarks
vej, den ene til fodbold og den anden til håndbold. Tillige får skolen rådighed over F. B.s træ
ningsbane ved Treldevej i skoletiden.

Skolen er projekteret til at koste 3 mill, kr., men siden denne beregning blev lagt er bl. a. 
lønningen steget så stærkt, at byggeudgiften vil komme op på ca. 3 '/a mill, kr., og denne stigning 
er der fra håndværksmestrenes side taget forbehold overfor.

Den 12. august 1952 rykkede ca. 480 børn ind som de første elever på skolen, det var 4 
klasser fra hver af trinene 1., 2., 3., og 4. klasse. Dette skete ved en mindre festlighed, idet det 
bl. a. var børn fra Købmagergades og Egumvejens skoler, der skulle overflyttes. På Købmagerga
des skole tog skoleinspektør Pedersen afsked med børnene, som derpå med skoleinspektør Aidt og 
med musik i spidsen marcherede til Egumvejens skole; her tog skoleinspektør Bøgelund afsked 
med børnene derfra, og herfra marcherede alle børnene med musikken i spidsen til Treldevejens 
skole. Efter at der var taget opstilling i skolegården, hejstes Dannebrog på skolen, mens man 
sang Flagsangen, derefter samledes alle børnene og forældre samt gæster i aulaen, hvor skoleud
valgets formand bød velkommen. Der blev holdt taler af borgmesteren, skolekommissionens for
mand og skoledirektøren samt skoleinspektør Aidt, der bød alle børn hjertelig velkommen til 
skolen, og udtrykte ønsket om, at der måtte komme et godt samarbejde med forældrene og hå
bede, at det måtte blive en god dansk og en god kristen skole. Højtideligheden sluttede med en 
smuk sang til skolen, der var forfattet af skoleudvalgets formand.

d. Nyt skolebyggeri på Søndermarken (ved Skjoldborgvej).
Det stigende børnetal i Søndermarkskvarteret som følge af, at flere og flere bygger villaer 

og større ejendomme, har givet anledning til mange drøftelser i skoleudvalgs- og skolekommissions
møder om at få bygget endnu en skole.

Den -Ms 1952 blev det på et møde mellem skoleudvalget og skolekommissionens formand 
samt skoledirektøren vedtaget, at arkitekt Billund skulle udarbejde en skitse af den påtænkte skole
bygning.

Den 27. oktober 1952 afholdt skolekommissionen møde og behandlede forslag og tegninger 
til skolebyggeriet, der omfattede en hovedfløj og to andre fløje med 10 klasseværelser samt i 
hovedfløjen tillige 3 særlokaler, et bespisningslokale og et mindre lærerværelse og kontor. Det 
blev vedtaget at fremsende projektet til byrådet, der i sit møde den 3. november 1952 vedtog 
at sende det til ministeriets godkendelse. Udgiften blev anslået til ca. 1,3 mill. kr. I slutningen 
af november 1952 var skoleudvalget i København for at forhandle med boligministeriet om tilladelse 
til at sætte første etape af byggeriet i gang, og i december 1952 forelå tilladelsen. Den første 
licitation, der vedrørte kloakarbejde, jordarbejde med planering, betonstøbning og jernbetonarbejde, 
murerarbejde og elektrisk installation, blev afholdt den 20. januar 1953, og den 26. januar på
begyndtes det egentlige arbejde med afsætning af grund, og kort tid efter kloakarbejdet og andet 
jordarbejde. I begyndelsen af marts 1953 påbegyndtes støbningen af fundamenter og kælderyder
mure samt murene til klasselokaler m. m., og derefter begyndte arbejdet med dæk over lokalerne.

Ved skoleårets slutning viste byggeriet en stabil fremgang, således at der skal være god grund 
til at tro, at den del af skolen, der er beregnet til at blive færdig til skoleåret 1954-55, vil være 
klar i rette tid til at modtage de første børn.
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H. Skolernes dagbøger.
a. Købmagergades skoles notater.

9-i6/8 fy en pj tur tjl Bornholm og København med besøg i Sverige. Turen var meget vel
lykket. Den blev ledet af kommunelærer Gunnar Bertelsen.

21/s Udflugt med de store elever til Sønderborg og Dybbøl.
2ø/s-°/9 Lejrskole for IV n i Rudbøl under ledelse af overlærerne fru G. Hovgaard Nielsen og 

Gustav Hofdahl.
% En 7. klasse sælger kræftmærker.
6A> Børnehjælpsdag med march fra de fire skoler gennem byen og en fornøjelig fodbold

kamp på stadion som afslutning (lærere og lærerinder fra de forskellige skoler kæmpede 
mod hinanden). Skolen solgte 3000 mærkater i forbindelse med børnehjælpsdagen.

17/o En 7. klasse solgte Høstblomsten. '
3/io Kontorchef Munthe af Morgenstierne fra »Dansk Skibsadoption« aflagde besøg og holdt 

foredrag for de større elever over emner i tilknytning til dansk skibsfart.
1 °/i i 450 elever overværede en filmsforevisning i Bio ved Jørgen Bitsch, der fremviste sin 

sidste optagelse fra Afrika »Tværs gennem Afrika«.
2C-28/u Forældredage i 1. klasserne. Mange forældre efterkom indbydelsen til at overvære en 

eller flere timer i deres børns klasse.
5/i2 Nogle 6. og 7. klasser solgte Julestjernen.

22/i2 Juleafslutning i 2 hold kl. 9 og kl. 10. Skolens kor og orkester fremførte en smuk 
julekantate med kommunelærer Bent Liengaard som dirigent. Den vil antagelig indgå 
som et fast led i skolens juleafslutninger. Årets svømmebeviser og idrætsmærker uddeltes.

21/i Skolen havde besøg af cand. mag. Lis Bakkander, der gav eleverne i realklassen et indblik 
i forsikringsvæsen, bl. a. i tilknytning til den sociale lovgivning.

4/a Et 27 mands skoleorkester fra Horsens gav koncert i gymnastiksalen for skolens større 
elever. En udmærket ide, som vi med glæde ser fortsat.

I3-14/2 Skolefesten. Der opførtes »Et vintereventyr« efter A. Chr. Westergaard’s »Et juleeventyr’'«, 
der er dramatiseret og er blevet til en lystig komedie i 5 akter. Den fik urpremiere 
på forfatterens gamle skole, og eleverne gav den en storartet opførelse. Lærerne Sigv. 
Holth og Gunnar Bertelsen havde på en fortjenstfuld måde forestået indstuderingen. 
Lærer Bent Liengaard sørgede for udfyldning af pauserne. Skolebal sluttede aftenerne, 
der helt igennem var vellykkede. Forestillingen blev gentaget to gange, hvor den ind
bragte 1469 kr. til skolebyggeri i Sydslesvig. Tilslutningen var overvældende.

2l/2 Et betydeligt antal større elever overværede Nationalmuseets filmsforevisning »Fra jord- 
hytte til glashus« med efterfølgende demonstration af orientalske dragter.

% Klasseforældreaften i I en og I eb under stor tilslutning. Først gav nogle af lærerne iet 
par korte lektioner med børnene, derefter kaffebord for forældrene, hvor skoleinspektøren 
talte. Derefter havde forældrene lejlighed til at drøfte deres børn med lærerne. I

% Erhvervsvejlederen havde et møde med de elever, som forlader skolen ved skoleårets slutning.
17/s Forældreaften for skolens 5. klasser. Efter et par korte lektioner i hver af de 4 klasser 

ved to af klassens lærere sendtes børnene hjem. Derefter var der orientering ved skole
inspektøren i anledning af den forestående optagelsesprøve. Til sidst havde forældrene 
lejlighed til at tale med deres børns lærere og få råd med hensyn til børnenes fremtidige 
skolegang.

26/3 Sang- og musikaften under ledelse af lærer Bent Liengaard. Tilslutningen var stor, og 
det righoldige program fik en udmærket udførelse af de mange medvirkende elever 
og den energiske dirigent.

18/4 IV n sælger Dybbølmærker. j
8-13/5 Skriftlig mellem- og realeksamen. |

27/s Mundtlig eksamen begynder.
,5/s Udflugt med 1. til 3. klasserne til Skyttehuset i Vejle.
18/6 Skolen deltager med 3 hold i det af politiet arrangerede »Ungdommens færdselsshow« 

på Axeltorv.
23_29/0 Realklassen foretager en tur til Bornholm som afslutning på sin skolegang under ledelse 

af overlærer J. J. Vetter og lærer Kaj Sommer.
3% Afslutning i den smukt pyntede gymnastiksal, hvor eksamensbeviser og flidspræmier 

uddeltes. Skoleinspektøren talte til eleverne.
2°_28/7 £)en nye realklasse på tur til Bornholm under ledelse af lærer Søren Andersen.
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b. Egumvejens skole.
'% K. A. Stephens fortæller for eleverne om Booker Washington m. v.
23/i Norsk rejselektor fru Bergljot Remen, Trondheim viste film og holdt foredrag for 7. og 

8. klasse om Lofotfiske, vintersport m. v. Let forståeligt og særdeles belærende.
17/2 Horsens skoleorkester gav koncert for 6. til 8. klasse. Instruktivt og godt. Stor lydhørhed.
'% Snestorm. Dog ca. 90% af eleverne i skole. Undervisningen sluttede kl. 14,10.
2 Vs Skolefest. Meget vellykket.
% 1. til 3. klasse udflugt til Skyttehuset i Vejle. Fin tur.

ll!/e 4. til 8. klasse udflugt til Ribe. Fin tur.

c. Slesvigsgades skole.
Vs Lærerne Jørgen Find Christensen og Ole Holt Jensen samt lærerinde fru Grete Vognsen 

ansættes ved skolen.
27/io-J Vn Lærer Carl Uhre deltaget i kursus for undervisning af ordblinde.

Vil Lærerinde frk. B. Birkeland ansættes ved skolen og lærerinde fru Grete Vognsen overflyttes 
til Købmagergades skole.

27/ii og 4/i2 Lærerinde frk. E. Gammeltoft deltager med et børnekor i julekoncerten i gymnasiets aula.
% Orkesterkoncert i gymnastiksalen af Horsens skoleorkester.
Vs Lærer C. Westen Pedersen forflyttes til Hvidovre.
Vo Lærerinde fru Ruth Bolding, Aabenraa, ansættes ved skolen.

s-13/o j v J lejrskole i Juelsminde under ledelse af lærer Torben Jacobsen og lærerinde fru 
Inger Jacobsen.

*% Skoleudflugt til Skibelund Krat, særdeles vellykket.
ls/s Skolen deltager i færdselsshow på Axeltorv.

d. Treldevejens skole.
Vs Overlærer Viggo Aidt blev ansat som skolens inspektør.

12/s Skolen tages i brug. Skolens elever, ca. 480, hentedes fra Købmagergades og Egumvejens 
skoler og gik med musik og flag til skolen, hvor skolens flag hejstes første gang, mens 
børn og voksne i skolegården sang »Der er ingenting, der maner«. I aulaen holdtes en 
højtidelighed for en indbudt kreds af skoleautoriteter og byråd m. fl. samt for børn, 
forældre og lærere med taler af skoleudvalgets formand, borgmesteren, skolekommissio
nens formand, skoledirektøren og skoleinspektør Aidt.

% Børnehjælpsdag med børneoptog gennem gaderne og en sportsfest på stadion.
12/it Aulaen tages i brug til morgensang.
13/12 Lærerværelset tages i brug.
22/i2 Julehøjtidelighed med tale af pastor Andersen-Mølgaard.

7/i Lærer Erik B.erg afløser lærer Hans Pedersen, der den 31/ia forlod skolen for at tiltræde 
embede på Statens kostskole for døve i Fredericia.

22/i Børnebespisningen begynder i de færdiggjorte kælderlokaler.
Horsens skoleorkester gav koncert i aulaen og demonstrerede de forskellige instrumenter 
for eleverne fra skolen samt for elever fra markskolerne.

to_ii/2 Indskrivning af børn til skoleåret 1953-54 (ca. 160).
3l/3 Besøg af skoledirektør Tolstad, Skien, Norge.
% Børnene hører ved morgensangen om 9. april 1940.

2,/r Valgdag. Skolen sluttede kl. 12.
5/s Højtidelighed ved morgensangen i anledning af befrielsesdagen den % 1945.

2% Grundslovsafstemning. Skolen havde fri.
% Skoleskovtur til Kongebrogaarden ved Middelfart.

12 og '% Skriftlig eksamen.
28 og 2 % Mundtlig eksamen.

3% Oprykning. Efter morgensangen koncert af et fløjteorkester, ledet af lærer L. P. Larsen. 
Karakterbøger uddeltes og skoleåret sluttede.
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I. Beretning om ungdoms- og aftenskolen i skoleåret 1952-53
a. Ungdomsskolen.

Forstander: Viceskoleinspektør H. Lauritzen.
Skolen begyndte den 15/o 1952 med 167 elever, 89 mandlige og 78 kvindelige, der forde. te 

i 9 klasser; dette var en fremgang i elevantal på 49 og en fremgang i klassetallet på 3 fra ie 
foregående år.

Af de indmeldte elever fuldførte 73 mandlige og 51 kvindelige undervisningen, ialt 124 elever 
hvilket gav en afgangsprocent på 25,7.

Forsømmelsesprocenten for samtlige elever blev 10,2.
De kvindelige elever undervistes i: 

Køkkengerning. 69 timer
Teori................................. 23 —
Boliglære..........................  23 —
Håndgerning.................. 23 —
Frie emner....................... 23 —

De mandlige elever undervistes i: 
Sløjd. 69 timer
Arbejdskundskab............ 46 —
Frie emner....................... 23 —

Ved skolen har undervist 3 lærerinder og 4 lærere.
Skolen fejrede i januar måned sit 10 års jubilæum med en fest i Egumvejens skoles gymria 

stiksale.
Udgiften pr. elev blev 159,35 kr.

b. Aftenskolen.

I skoleårets løb har der ialt været 2150 elever, der fordelte sig således:
Forstander: Kommunelærer Arnold Madsen.

Mænd: 818 Kvinder: 1332
18 år —• 18 til 21 år — 21 år 18 ar — 18 til 21 år — 21 år

29 43 746 65 93 1174
Mødte elevtimer. . . . 67052
Ikke mødt............ .. 26824
Ialt elevtimer .... .. 93876
Forsømmelsesprocent: 28,5.

56 lærere har undervist.
Fagene fordeler sig således: 

Vinteren 1 hold historie. 40 timer
9 — samfundslære............... 358 —
3 — dansk........................... 92 —
5 — regning og matematik 217 —
2 — sundhedslære............... 78 —
3 — tysk............................. 102 —

16 — engelsk......................... 618 —
8 — andre sprog................. 320 —
2 — fysik............................. 80 —
1 — havebrug..................... 40 —
3 — husgerning................... 180 —

39 — håndgerning..................2014 —
6 — husflid......................... 396 —
3 — sløjd............................. 296 —
2 — bogføring..................... 78 —
4 — tegning og maling . . ■ 160 —
1 — musik........................... 90 —
3 — andre fag..................... 96 —

111 hold undervist i................ 5175 timer
Sommeren 2 — håndgerning.............. 42 —

113 hold undervist i................ 5217 timer
Da 1 time husgerning regnes for 1 '/a løntime, bliver løntimetallet 90 større. 
Løntimer ialt 1952/1953: 5307.
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Der har været undervist på Købmagergades skole, Dalegades skole, Egumvejens skole, Trelde
vejens skole, Slesvigsgades skole, Gymnasiet, Nørremarkskolen, Søndermarkshus, Ungdommens hus, 
Ungdomshjemmet og på »Fremad«. Ialt 11 forskellige steder.

Der har i vinter været en tilrejsende lærer.
Af nye fag kan nævnes spansk, tegning og maling, studiekredse i lejeloven, dagliglivets jura 

samt havebrug.
Vinteren sluttede med en god og velbesøgt udstilling søndag 19. april på Egumvejens skole.
I de sidste 3 skoleår har der været en ret stor tilgang, hvilket fremgår af følgende oversigt: 

I 1950-51 var der 1385 elever med 3340 læste timer, 75 hold, forsømm.procent 29,8, 43 lærere 
- 1951-52 - - 1707 — - 4050 — — 89 — — 28,2, 45 —
- 1952-53 - - 2150 — - 5217 — — 113 — — 28,5, 56 —

I. Skolevæsenets økonomi.

1.

Til belysning af skolevæsenets økonomi anføres her en sammendragning af 
Fredericia kommunes driftsregnskab for regnskabsåret 1952-53:

A. De kommunale skoler, incl. gymnasiet:
Lærerlønninger...................................................

Kr.

1683256

Øre

76

Kr. Øre

-H tilskud fra skolefond.................................. 1076091 52 607165 24
Bidrag til skolefonden...................................... 124183 96
Lønninger til pedeller....................................... 61978 91
Pensioner.............................................................. 24548 06 86526 97
De faste ejendomme: 

Udgifter........................................................ 223257 63
indtægter................................................... 12070 19 211187 44

Skolehaver............................................................ 2762 95
Inventar og materiel ......................................... 39678 55
Brændsel, belysning og vandforsyning........... 176358 44
Rengøring og rengøringsmidler..................... 113352 61
Forsikringsudgifter............................................. 8254 40
Kontorholdsudgifter........................................... 33052 87
Undervisningsmidler........................................... 125777 93
Tilskud til bogsamlinger.................................. 5499 02
Ungdoms- og aftenskoler................................ 89555 56 594292 33
Hygiejniske foranstaltninger:

Skolelæge og skolesundhedsplejersker ....
Skoletandklinik...............................................

37976
57580

35
63 95556 98

Diverse udgifter................................................. 23616 43
Ialt. . .

Fragår: 
Skolepenge................................................... 59948 85

1742529 35

Andre indtægter............................................. 8025 15 67974 00

Ialt udgifter vedr. det komm, skolevæsen . 1674555 35
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Af driftsudgifter vedr, det kommunale skolevæsen henføres:

—
Kr. Øre Kr. Øre

B. De private skoler:
1 Ordinært tilskud................................................. 10000 00
2. Andre tilskud...................................................... 9880 00 19880 CO
3. Tilskud til fripladser......................................... 103 50
4. Skolelæge og skolesundhedsplejersker........... 4242 90

Ialt. . . 24226 40

C. Fribefordring på jernbanen (ferierejser): !
10 °/o af billetprisen......................................... 4414 85

Rekapitulation:
A. De kommunale skoler, incl. gymnasiet......... 1674555 35
B De private skoler........................................................ 24226 40
C. Fribefordring (fællesudgift).............................. 4414 85

Skolevæsenets samlede udgifter ialt............. 1703196 60

under folkeskolen................. 1.475.171,65 kr. eller ca. 86 °/o
under gymnasiet................... 228.024,95 kr. eller ca. 14 °/o

Udgiften pr. elev for begge skoleafdelinger under eet udgjorde 523,90 kr. 
Herfra må dog trækkes udgifter til ungdoms- og aftenskoler, privatskoler jog 
andet, der ikke vedkommer de to skoleafdelinger, ialt ca. 148.882,00 kr., samt 
tilskud fra den mellemkommunale udligningsfond 243.285,00 kr.; herefter ud
gør kommunens nettoudgift til de to skoleafdelinger 1.311.029,60 kr. og ud
giften pr. elev bliver 403,27 kr.

Fradrager man yderligere udgiften til forrentning og afskrivning for såvel 
skolebygninger som skoleinventar — 131.279,74 kr. — bliver nettoudgiften 
1.179.749,86 kr. og udgiften pr. elev 362,89 kr.

Fredericia i september 1953.

AAGE NIELSEN

Carlo Gennersgaard.



INDHOLDSFORTEGNELSE

Mindeord................................................................................................................ 3
A. Skolevæsenets styrelse og tilsyn:

I Skolekommissionen.......................................................................................... 4
II Skoleudvalget.................................................................................................... 4
III Lærerrådenes formænd.................................................................................... 4
IV Skolelederne...................................................................................................... 4
V Skoledirektørens kontor.........................................   5

B. Oversigt over de undervisningspligtige børns fordeling................................... 5
C. Det kommunale skolevæsen:

I Skolebygningerne.............................................................................................. 6
II Eleverne:

a. Sammenlignende oversigt......................................................................... 6
b. Elevernes fordeling i klasserne................................................................ 8
c. Elevernes forsømmelser............................................................................. 8
d. Skolebøder................................................................................................. 9'
e. Ind- og udskrivning................................................................................. 9

III Skolekommissionens og skoleudvalgets møder............................................. 10
IV Lærerpersonalet:

a. Borgerskolen:
1. Forandringer i årets løb...................................................................... 10
2. Fortegnelse over lærerpersonalet......................................................... 11

b. Markskolernes lærerpersonale................................................................... 15
c. Gymnasiet:

1. Forandringer i årets løb..................................................................... 15
2. Fortegnelse over lærerpersonalet....................................................... 16

d. Lærerkræfters jubilæum ........................................................................... 17
V Pedellerne.......................................................................................................... 17

VI Virksomheden:
a. Borgerskolen:

1. Undervisningen ................................................................................... 18
A. Timeplan for almindelige klasser................................................. 18
B. Timeplan for hensynsklasser......................................................... 19
C. Timeplan for eksamensklasser....................................................... 19

b. Markskolerne:
1. Timeplan for Nørremarksskolen....................................................... 20
2. Timeplan for Søndermarksskolen....................................................... 20

c. Gymnasiets timeplan.................................................................................. 21
d. Ordensregler for borgerskolens elever..................................................... 22
e. Ordensregler for gymnasiets elever......................................................... 22

VH Skolebetaling...................................................................................................... 23
VIII Årsprøver, eksaminer og optagelsesprøve..................................................... 25

IX Svømmeprøver og idrætsmærker.................................................................... 28



X Skolehaverne...................................................................................................... 29
D. Særlige opgaver:

1. Skolelægevirksomheden........................................................................ 29
2. Skoletandklinikken................................................................................ 31
3. Ordblindeundervisning........................................................................ 32
4. Intelligensmålinger................................................................................ 33
5. Færdselsundervisning............................................................................ 34
6. Skolesparekassen.................................................................................... 35
7. Ferierejser.............................................................................................. 35
8. Skolebespisning...................................................................................... 36
9. Lejrskoleophold og andre, lange rejser............................................. 36

10. Skolens observatorium.......................................................................... 38
11. Skoleidrætsstævne.................................................................................. 38

E. Legater og fripladser:
a. Julelegater................................................................................................... 38
b. Konfirmationslegater................................................................................. 38
c. Halve fripladser......................................................................................... 38

F. Fundne sager:
a. Købmagergades skole................................................................................. 38
b. Egumvejens skole....................................................................................... 39
c. Treldevejens skole..................................................................................... 39

G. Overordentlige foranstaltninger:
a. Skoleinspektørernes ugentlige timetal........................................................ 39
b. Instruks for pedeller................................................................................. 39
c. Treldevejens skole..................................................................................... 40
d. Nyt skolebyggeri ved Skjoldborgvej......................................................... 41

H. Skolernes dagbøger:
a. Købmagergades skole.....................  42
b. Egumvejens skole....................................................................................... 43
c. Slesvigsgades skole..................................................................................... 43
d. Treldevejens skole..................................................................................... 43

I. Beretning om ungdoms- og aftenskolen:
a. Ungdomsskolen ......................................................................................... 44
b. Aftenskolen.................................................................................................. 44

J. Skolevæsenets økonomi.......................................................................................... 45


