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Skolevivsencts tilsyn ou ledelse

a. skolekommissionen:
direktør A Mikkelsen, formand.
overlærer M. Jørgensen, næstformand.
byrådsmedlem frk. K. Aaberg.
drejer Knud Nielsen.
kommunebud J. Nielsen.

b. skoleudvalget:
direktør A. Mikkelsen, formand.
overlærer M. Jørgensen, næstformand.
byrådsmedlem frk. K. Aaberg.
aflæser Oscar Andersen.
læge Prior Larsen.

c. Thisted ungdomsskolenævn:
viceinspektør A. F. Antonsen, formand, valgt af fælleslærerrådet, 
lærer O. Frederiksen, leder af skolen, - - —
maskinmester Mortensen, valgt af byrådet.
aflæser Oscar Andersen, -
frk. K. Aaberg, valgt af skolekommissionen.
kommunebud J. Nielsen, - - —
snedkermester E. Jensen, valgt af arbejdsgiverforeningen.
arbmd. Chr. Vandet Christensen, valgt af fællesorganisationen, 
fru Inge Frandsen, valgt af ungdomsskolenævnet,
fru Nehl Antonsen, - - —
frk. Rigmor Schelle, - - —
stadsskoleinspektør Aage Jørgensen, - -

d. leder af det samlede skolevæsen:
stadsskoleinspektør Aage Jørgensen, 
kontor på Thisted borgerskole, tlf. 458, 
træffetid: alle skoledage kl. 11,00—12,00.

e. leder af Thisted gymnasium:
rektor Gunner Rosholm,
kontor på Thisted gymnasium, tlf. 656, 
træffetid: alle skoledage kl. 11,15—12,00.

f. lærerrådenes formænd:
Thisted borgerskole: overlærer P. Høegh Nielsen.
Thisted gymnasium: adjunkt Orla Petersen.
fælleslærerrådet: overlærer P. Høegh Nielsen.
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Skolebygningerne

1. skolen i Skolegade, der rummer grundskolen, den eksamensfri 
mellemskole og skolen for særundervisningen.

2. skolen på Munkevej, der rummer eksamensmellemskolen, real
klasserne og gymnasieklasserne.

Såvel i gymnasiet som i borgerskolen gør lokalemangel sig 
stadig gældende. Gymnasiet har brug for 1 gymnastiksal og 6 
andre undervisningslokaler. Borgerskolen mangler 1 gymnastik
sal og 6 andre undervisningslokaler. Der er da også projekteret 
fortsat skolebyggeri både i forbindelse med gymnasiet og bor
gerskolen.

Oversigt over <Ie undervisningspligtig« og skolesøgende 
elevers fordeling 31. december 1052

fra Thisted kommune fra andre kommuner
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d. P. d. P- d. p. d. p. d. p. d. p. d. P-
borgerskolen 36 42 476 474 10 10 0 0 0 0 0 0 522 526 1048

gymnasiet 0 0 54 54 79 72 0 0 30 27 50 42 213 195 408

36 42 530 528 89 82 0 0 30 27 50 42 735 721 1456
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Elevantallet 31. decbr 1951 og 31. derbr. 195 ii

1403 1456 + 53

skole 31. dec. 51 31. dec. 52

borgerskolen 1 993
i

1048 + 55
1

gymnasiet. . 410 408 I -i- 2

Eleverne« fordeling1 i klasserne

klassetrin antal klasser i skoleåret 
1952-53

elevernes fordeling pr. 31. dec.
1952

borgersk. gymnasiet ialt borgersk. gymnasiet ialt

1. klasse 7 0 7 210 0 210

2. klasse 7 0 7 191 0 191

3. klasse 6 0 6 158 0 158

4. klasse 8 0 8 180 0 180

5. klasse 7 0 7 135 0 135

1. fm. 3 0 3 90 0 90

2. fm. 3 0 3 66 0 66

3. fm. 1 0 1 18 0 18

1. em. 0 3 3 0 83 83

2. em. 0 3 3 0 74 74

3. em. 0 3 3 0 68 68

4. em. 0 3 3 0 73 73

realklasse 0 2 2 0 42 42

1. ns. 0 1 1 0 17 17

1. m. 0 1 1 0 16 16

2. ns. 0 1 1 0 10 10

2. m. 0 1 1 0 13 13

3. ns. 0 1 1 0 5 5

3. m. 0 1 1 0 7 7

42 20 62 1048 408 1456
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Kleverne« forsømmelser

a. undervisningsdagenes antal er 238, og der opnåedes 233.
b. samtlige elevers forsømmelser og en sammenligning med det 

foregaaende år.

skoler
klasse

kvotient
forsømmelse: antal dage

ialt
sygdom anden lovlig 

grund uden lovl. gr.

1951 1952 1951 1952 1951 1952 195) 1952 1951 1952

borgerskolen 28,2 28,7 7745 10734 418 524 152 129 8315 11388

gymnasiet. . 20,5 20,4 2401 3361 89 49 1 6 2491 3416

rndervisnmgrspligieii m. ni.

Skoleåret er løbende fra 1. august til 31. juli. Undervisnings
pligten indtræder 1. august for de børn, der på dette tidspunkt er 
fyldt 7 år; den ophører med udgangen af et skoleår for de børn, 
der på dette tidspunkt er fyldt 14 år eller fylder 14 år inden 1. 
november og har søgt skolen gennem 7 år. Skolen tilråder, at og
så de børn, der fylder 7 år i perioden 1. august—31. oktober, ind
meldes. Udskrivning af skolen finder kun sted ved skoleårets slut
ning, hvilket i realiteten vil sige ved sommerferiens begyndelse d. 
25. juni.

Overgang' af elever iil eksamensmenemskolen

Grundskolen er 5-årig, og overgangen til eksamensmellemskolen 
finder derfor sted fra 5. klasse.

I 1953 blev der i 1. eksamensmellemskoleklasse optaget 28 dr. 
og 29 pg. eller 42,5 % af 5. klassernes elever.

Skolef and plejen

Denne, der påbegyndtes i 1. klasserne 1940, udføres af byens 
tandlæger: E. Balieu, F. Dybeck, Svend Kloster og E. Nordentoft 
Nielsen.

Behandlingen består af plombering, rodbehandling, udtrækning 
og tandrensning og foretages på tandlægernes klinikker to gange 
årligt. Valg af tandlæge er overladt hjemmene.

Af 1. klassernes 208 elever indmeldt.es 205 til behandling; i 
årets løb er endvidere tilmeldt 23 tilflyttede elever.

Første års behandling omfattede 211 elever, og der foretoges 
504 fyldninger, 42 rodbehandlinger, 3 rensninger, 45 udtræknin
ger, 16 andre behandlinger og 8 øjeblikkelige behandlinger, ialt 
618 behandlinger.

indmeldt.es
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Følgende års behandlinger omfattede 1068 elever med 2711 
fyldninger, 97 rodbehandlinger, 20 rensninger, 255 udtrækninger, 
80 andre behandlinger og 44 øjeblikkelige behandlinger, ialt 3207 
behandlinger.

Udgifterne for 1952—53 var 26190,63 Kr.

Skolelsvsrevirksom heden

I løbet af skoleåret er 1447 elever blevet undersøgt, og heraf 
henvistes 126 til at søge egen læge. Der fandtes dog ingen nye 
alvorlige sygdomme.

Ved tuberkuloseundersøgelse af elever og skolens samlede per
sonale fandtes ingen tilfælde af tuberkulose. Alle elever, som ikke 
reagerede på tuberkulin, blev tilbudt B—C. G-Vaccine; men for 
en del elever i første klasse nedlagde forældrene desværre forbud 
mod vaccination. 99 elever er ikke vaccineret mod difteritis. — 
Det må i høj grad beklages, hvis dette er tegn på, at der blandt 
forældrene er ved at udvikles en modvilje mod, at deres børn vac
cineres.

Ved undersøgelsen af eleverne i de første klasser var næsten 
altid den ene af barnets forældre til stede, og dette er af uvurder
lig betydning for skolelægearbejdet.

ELSE HOLM, skolelæge.

Skolehaverne

Arbejdet i skolehaverne er frivilligt i grundklasserne og i den 
eksamensfri mellemskole og finder sted uden for skoletiden 1 time 
2 gange ugentlig. 170 elever fra 4.—8. klasserne har deltaget.

Ledere af arbejdet er lærerne C. E. Hansen, Søndergård Poulsen 
og V. K. Berg.

Kolonihaveforbundets Thistedkreds skænkede som sædvanligt 
præmier til de 30 elever, der havde de mest velholdte haver. Præ
mierne bestod i en bog eller en kompotske.

Foruden kolonihaveforbundet har nedenstaaende givet penge til 
det smukke formål:

Andelsmejeriet, Landmandsbankens Thisted-afdeling, mejeriet 
Pasteur, installatør Bjerre Christensen, manufakturhandlerne P. 
Jensen, Sondergaard. Langgaard og Arne Smith, Thisted Amts 
Tidende, Engelsk Beklædningsmagasin, isenkræmmer Johs. Ager
holm, Thisted Amtsavis, isenkræmmer Otto Jensen, Odense Æg
forretning, A/S P. O. Poulsen, Kulkompagniet, Sørensens kulhan
del, Chr. Sørensens tømmerhandel, Thisted ægeksport, fællesbage
riet, afholdshotellet, Thisted bryghus, skotøjsforretningen Grube, 
Thisted uldspinderi, brødrene Jensens stenhuggeri, støbegodsfor
handler Aage Kjær, Thisted Social-Demokrat, sparekassen for Thi
sted amt, fodtøjsmagasinet City, vognmand Jensen, viceinspektør 
P. L. Hald, Thisted dampmølle, herremagasinet Monopol, Ballebys 
boghandel, Sørensens herremagasin.
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Skolebespisningen

„Foreningen til skolebørns bespisning“ består af det kommunale 
lærerpersonale og stiftedes den 16. oktbr. 1934 af borgerskolens 
lærerpersonale. Viceinspektør Antonsen er formand.

I bespisningen deltog 271 skolesøgende børn daglig i 130 dage i 
novbr.—april. Udgifterne androg 61,47 øre pr. portion (2 retter 
varm mad).

Thisted kommunale skolers bornesparekasse

Børnesparekassen stiftedes af lærerpersonalet ved borgerskolen 
den 28. oktober 1915, og de første indskud modtoges den 22. maj 
1916.

I 1917 udvidedes sparevirksomheden til at omfatte også den da
værende mellem- og realskole. Nu foregår opsparing kun i borger
skolen og gymnasiets to yngste klasser.

1916—21 :
1921—26:

Indskud kr. 38537.12
- 42199.06

1926—31 : - 36382.64
1931—36: - 34233.84
1936—41 : - 31974.77
1941 -46: - 95024.40
1946-51: — - 77804.88
1951 52: — - 15998.42
1952 -53: — - 16291.80

Uddrag kr. 14206.24
- 44929.63
- 41283.98
- 45469.53 
- 39971.63
- 54486.06 
- 107404.25 
- 22882.57
- 10945.80

I 1952—53 udbetaltes 146 konti, medens 196 nye oprettedes, så 
året sluttede med 909 konti, hvorpå ialt indestod kr. 66.294,54. I 
rente tilskreves sparerne kr. 2385,05. Renten var 4'/o '%.

62,4 % af eleverne i de kommunale skoler var sparere.
Formand: viceinspektør Antonsen. Hovedkasserer: viceinspektør 

A. Bangsgaard. Revisorer: redaktør Brunsgaard og bankfuldmæg
tig F. Secher.

Ferierejser

Der er tildelt eleverne 843 feriebilletter til frirejser med stats- 
og privatbaner. 176 benyttedes af gymnasiet, 536 af borgerskolen, 
ialt 712.

Livrerpersonalet 1. aujjiisl 1053

skole fødselsår eksamen ansat her tjenestealder 
stadsskoleinspektør:

1. Aage Jørgensen................ b 1896 1919 % 38 38

rektor:
2. Gunner Roshohn.............. g 1908 1937 ’/< 47 ’/< 47
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viceinspektører:
3. A. Bangsgaard .................. b 1885 1906 72 12 74 43
4. A. F. Antonsen................ b 1886 1912 % 16 74 43
5. A. C. Frederiksen........... g 1888 1909 11 /1 18 74 43

lektorer:
6. frk. E. Hvid....................... g 1912 1938 Vi 48 1 ! ,8 48
7. T. Refn.................................. g 1913 1938 74 48 77 48
8. J.- Kjær................................... g 1905 1929 7» 47 1 ’ , 8 48
9. H. P. S. Krogh.................. g 1908 1932 1 / /« 48 7# 49

overlærere:
10. frk. A. Kabell..................... b 1895 1916 1 .8 19 74 43
11. J. M. Jørgensen................ g 1893 1914 1 / /10 19 74 43
12. P. Høegh Nielsen ........... b 1891 1914 I 'i 4 20 74 43
13. fru R. E. Jørgensen .... g 1891 1914 1 i 5 21 74 43
14. S. Chr. Madsen................ g 1889 1913 I ' /101 ?

28 74 43
15. fru K. Mikkelsen.............. b 1895 1917 20 1 > ! 9 44
16. A. Hove-Nielsen................ b 1898 1919 1 • 21 1 ' . 1 46
17. H. P. Nielsen..................... b 1898 1920 1 • 24 1 : , 1 47
18. frk. I. Steensig.................. b 1900 1921 11 25 1 ' : 4 48
19. frk. I. Kappel..................... b 1898 1925 1 • /11 26 i ■ . 8 48
20. A. F. Bagger..................... b 1909 1931 1 19 32 1 • , 8 49

del fastansatte lærerpersonale:
21. 0. Frederiksen.................. g 1895 1917 1 ■ ,3 21 1 .• 10 19
22. P. Skov................................ g 1900 1922 1 . 10 23 7Go 24
23. frk. Asta Friis..................... b 1894 1917 1 . 9 50 11i 8 30
24. E. Steensgaard Gade.... b 1905 1929 31 ' 1 48 1 .. 9 32
25. frk. R. Schelle.................. b 1909 1931 1 ' 8 37 1 r 35
26. fru E. K. Hansen.............. b 1907 1930 1 • 45 1 ’ n 35
27. P. Bunk Pedersen........... b 1909 1930 1 33 i - : 7 35
28. frk. S. Gjødesen................ b 1910 1931 1 !. 8 34 7'i 36
29. frk. R. Kjeldgaard............ b 1910 1931 1 ■ 9 36 77 36
30. V. Hansen............................ b 1908 1930 1 / 34 1 ■ 9 36
31. frk. E. Petersen................ b 1915 1937 1 / 45 1 ' , 8 40
32. frk. K. Beck....................... g 1916 1939 1; 40 1 / . 3 42
33. A. S. Grøn.......................... g 1916 1939 1 / .'8 41 77 42
34. E. A. Sønderg. Poulsen . . b 1918 1940 1 / 2 45 710 42
35. frk. Sophie Korsgaard. . . b 1916 1941 7s 52 7'io 43
36. fru Hove-Nielsen.............. b 1902 1924 47 11 ,'l 43
37. V. K. Berg......................... b 1917 1940 7'10 45 1 ’ : 10 43
38. Aa. Elming*....................... g 1919 1943 1/s 47 i 8 45
39. H. E. Jensen ..................... g 1914 1942 710 45 1' .'3 46
40. K. T. L. Lindskog*......... <J 1920 1943 1' ;8 49 1 I1 8 46
4). C. E. Hansen..................... b 1921 1944 1 / 46 1 / 11 46
42. K. W. B. Jensen.............. b 1919 1944 'K 49 Vi 2 46
43. fru K. Grøn......................... b 1917 1939 1' 50 710 46
44. frk. A. E. Tousgaard.... b 1917 1945 11i 9 50 7i 48
45. H. Chr. Nielsen* .............. g 1915 1942 F« 47 11_ 48
46. O. Pedersen*....................... g 1918 1945 7» 47 11" 48
47. frk. F. 0. Madsen*......... g 1911 1946 ’/« 47 1 ; 8 49
48. Frants 0. N. Madsen . . . b 1924 1947 1' i 2 50 77 49
49. H. P. Christiansen*......... g 1919 1946 1 1» 49 712 49
50. Henry Seedorff*................ g 1920 1948 7» 49 50
51. frk. Anna Hviid................ b 1925 1949 7S 51 lh 51
52. Poul L. Nedergaard......... b 1923 1949 7» 50 77 51
53. Svend O. Bach.................. b 1927 1949 7. 50 7n 51
54. frk. Sigrid Poulsen............ b 1918 1951 ’/s 51 77 53
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Følgende har i årets løb virket som vikarer:
1. cand. mag. frk. Inge Hunilum ... g
2. seminarieelev Frk. Bente Ubbesen b
3. seminarieelev frk. Emma Louise 

Østergaard...................................... b

55. Preben Visby Sørensen. . b 1930 1952 1 /
8 52

56. frk. Else Helsing*............ g 1916 1949 1 i 3 53
57. Ib Stærkjær Hansen......... b 1930 1953 1 

:8 53
58. frk. A. M. Krarup Johan

nessen ........................ b 1929 1952 ]
> 8 53

59. Helge Nielsen*................... g 1913 1940 1
8 53

60. Olav Skovgård Olsen* .. O’ 1919 1946 1 ■ 
.'8 53

* adjunkt

timelærere(-inder):
61. kantor J. K. Fredskild . . b 1885 1907 07

ledige embeder: 
62-63. 2 faste embeder.........  
64-66. 3 timelærerembeder . .

g 
b

Forandringer i la-rerpersonalei 1052-53
1. januar 53: adjunkt B. Lauge Sørensen ansat ved Birkerød 

statsskole.
1. marts 53: lærerinde i Odense frk. Else Helsing ansat som 

adjunktaspirant.
1. marts 53: lærer S. Wulffsberg Andersen ansat som første

lærer ved Havnsø skole.
1. april 53: timelærerinde frk. Karen Ødum ansat ved Viborg 

skolevæsen.
1. maj 53: aspirant Johs. Rasmussen ansat som lærer ved 

Fjellerup skole.
31. juli 53: lærerinde frk. Bodil Jensen ansat i Vordingborg.
31. juli 53: overlærer frk. Louise M. Steensgaard afskediget 

med pension.
1. august 53: aspirant frk. Sigrid Poulsen fast ansat.
1. august 53: timelærer Preben Visbj' Sørensen ansat 

som aspirant.
1. august 53: seminarist Ib Stærkjær Hansen ansat som aspirant.
1. august 53: seminarist frk. Anne Marie Krarup Johannessen 

ansat som aspirant.
1. august 53: cand. mag. Helge Nielsen ansat som adjunkt

aspirant.
1. august 53: cand. mag., højskolelærer i Ry Olav Skovgård 

Olsen ansat som adjunktaspirant.

Kursus og lignende

Flere lærere og lærerinder har deltaget i kortere kursus, og på 
borgerskolen har D.L.F.s amtskreds afholdt mange udmærkede in
struktionskursus.
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$sikoieboi'iisii<iveksling med venskabsbyemc
Sidste år var der udveksling af skoleborn med Uddevalla i Sve

rige; i år blev det med Skien i Norge. Vi havde også båbet på ud
veksling med Uddevalla denne gang, men det lykkedes ikke. Det 
har altid været svært at ordne en udveksling, men for fremtiden 
skulle det blive lettere, idet det på firestadsmødet i Skien i år 
blev vedtaget at vælge en kontaktmand på hver skole i venskabs
byerne, så vi allerede ved forhandlingens begyndelse har et grund
lag at bygge på.

Denne sommers udveksling begyndte d. 29. juni, da 9 jenter og 
8 gutter med lærer Einar Krogstad, Skien, som leder påbegyndte 
rejsen fra Skien med Thisted som mål. De kom godt hertil og blev 
fordelt blandt de børn, der i den følgende uge skulle til Skien, 12 
elever fra gymnasiet og 16 fra borgerskolens 6. klasser.

Under besøget var vi på ture til „Øland“, Vildsund og Hanst
holm, og ellers viste værterne dem rundt i byen! det var vist 
navnlig søbadet, der var tillokkende, idet det var i den sidste uge 
af varmebølgen.

Det er spændende at have besøg af en gæst fra Norge; men end
nu mere spændende er det selv at komme ud, og da dagen oprandt, 
da vore 14 drenge og 14 piger skulle følge gæsterne hjem, var 
spændingen på sit højeste; det var den 6. juli; blæsten havde taget 
til, og da vi nåede Frederikshavn, hvor vi skulle overnatte, var vi 
klare over, at vi godt kunne komme til at lære „Peter Wessel“ at 
kende på en måde, som vi hidtil kun havde hørt tale om — det slog 
også til; bagefter kan det være meget morsomt at tænke på, men 
vi havde visse vanskeligheder med at forklare børnene, at det på 
nuværende tidspunkt ikke kunne lade sig gøre at få billeten lavet 
om, så vi kunne komme gennem Sverige hjem.

Efter aftale med lederen fra Skien var der 28 danske mod kun 
17 norske børn med i udvekslingen; det skal udlignes senere; men 
da der kun stod 17 hjem i Skien til at modtage os, var der sendt 
bud til forskellige af byens borgere, om de ville tage en dansk 
dreng eller pige, og det resulterede i, at børnene blev modtaget 
med åbne arme af værter, der simpelthen var bange for, at de ikke 
skulle få en gæst — en enkelt vært måtte da også gå skuffet 
hjem.

Nu mødte vi den norske gæstfrihed; børnene mødte den ho.s de
res værtsfolk; frk. Else Heising, der var leder fra gymnasiet, og 
jeg mødte den rundt om i hjemmene, overalt var der venlighed og 
imødekommenhed. Vi var på tur til den kommunale badestrand ved 
Röra; vi var på langtur til Liefjeld — en tur, vi sent vil glemme, 
dels fordi vi lærte de norske veje med deres hårnålesving at kende, 
dels fordi vi oplevede at komme i højden, 700 m over havet; den 
tynde luft, udsigten og svimmelheden gjorde et stærkt indtryk; 
nogle børn boede i fjeldhytter, andre kørte ud i bil; nogle var på 
sejltur op gennem sluserne — altsammen var det nyt og oplevel
sesrigt.
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Hjemturen d. 13. og og 14. juli gik fint, vejret var godt, og „Peter 
Wessel“ opførte sig pænt. Alle var vi enige om, at den tur var — 
for at bruge et forslidt norsk udtryk, der i lang tid kan hænge en 
dansker i ørerne — den tur var „alle tiders“.

E. SØNDERGÅRD POULSEN.

Udgifter til skoleva»«enet 1953—53
borgerskolen gymnasiet

Lærerlønninger, statens tilskud fradraget 174985 82 73759 63
Bidrag til skolefonden................................... 43969 46 0 00
Lønninger og pensioner til skolebetjente 27408 25 18108 32
De faste ejendomme..................................... 95385 37 45088 47
Inventar og materiel....................................... 15150 18 12116 52
Skolehaver.......................................................... 2899 85 146 67
Brændsel, belysning og vandafgift............ 33077 50 28193 36
Rengøring og rengøringsmidler................ 41493 04 27853 35
Forsikringsudgifter.......................................... 544 03 657 87
Kontorholdsudgifter......................................... 2611 11 3817 38
Undervisningsmidler....................................... 36489 69 22061 64
Tilskud til bogsamlinger.............................. 1146 80 1932 63
Hygiejniske foranstaltninger....................... 32890 81 10209 80
Diverse udgifter.............................................. 5820 64 4752 96

Ialt. . 513872 55 248698 96

Fragår:
Skolepenge og andre indtægter................ 0 00 25994 40

Udgift ialt. . 513872 55 222704 56

Kommunens udgift pr. barn..............................
borgerskolen

490 34
gymnasiet

545 84
Når renter og afskrivning ikke medreg-

nes, bliver kommunens udgifter:
til skolevæsenet 423600 90 175459 16

pr. elev.............. 404 19 430 05
Mellemkommunal refusion fradraget. . . . 304 04 401 35



B < > R €1EI; S K O E E \ 
ved viceinspektør A. Bangsgaard

Skoleåret begyndte med 38 lærere til 42 klasser i 36 klassevæ
relser, 1 gymnastiksal og fornødne særfagslokaler, men i november 
toges den i forrige skoleår påbegyndte bygning i brug. Den inde
holder en gymnastiksal, lægeværelser, værelse til intelligens- og 
læseprøver samt spiselokale. Mødetiden for 1. klasserne blev sat 
til kl. 11, hvorved vandreklasser næsten helt har kunnet undgås.

Fra begyndelsen af det ny skoleår vil igen en nybygning være 
færdig og kan tages i brug. Den vil rumme sløjdsal, skolekøkken 
og 3 klasseværelser, hvoraf det ene bliver indrettet til 2 kontorer, 
men erstattes af et klasseværelse, der hidtil har været benyttet af 
læsehold, som til gengæld får rådighed over to mindre lokaler, der 
tidligere blev benyttet som kontorer. — I den „lille skole“, der 
fremtidig skal benyttes af 1. og 2. klasserne, er hovedindgangen 
flyttet om til vestsiden, og ud for denne er anlagt en skolegård 
specielt for disse klasser, der her vil kunne boltre sig uden ind
blanding af de større kammerater.

Det store problem i året 1952—53 har — imod sædvane — ikke 
været lokalesituationen, men det forsøgsarbejde, der var indledet 
med 1. fm., et arbejde, vi alle var stærkt optagne af, og som også 
havde vakt stor interesse hos forældrekredsen, der ved forældre
møder forud var gjort bekendt med planerne, en interesse, der
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Interiør fra hørnebespisningslokalet

igennem skoleåret har givet sig udslag i form af hjælp til bør
nenes hjemmearbejde. I februar måned blev der med god tilslut
ning holdt forældremøder for 1. fm. klasserne. Her blev årets ar
bejde drøftet, og mange forældre udtalte tilfredshed uden at møde 
modsigelse fra anden side, hvorefter arbejdsplanen for 2. fm. blev

De nye bygninger og skolegård for 1. og 2. klasserne
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fremlagt og planen for 3. fm. og en eventuel 2-årig praktisk real
klasse skitseret under stor opmærksomhed. Endelig henstilledes til 
forældrene sammen med lærerne at fordele eleverne til 2. fm. 
efter lyst og anlæg i de valgfri grupper; men forældrene anmo
dede lærerne om at fremkomme med forslag. Derefter udsendtes til 
forældrene en redegørelse for arbejdet inden for de valgfri fag
grupper og en meddelelse om, hvilken gruppe skolen kunne an
befale for det pågældende barn, men opfordredes til en drøftelse, 
hvis der var divergerende meninger hjem og skole imellem. Så 
godt som alle forældre bifaldt den afgørelse, skolen havde truf
fet, og resultatet af fordelingen til de valgfri grupper blev: 
håndværkergruppen 22, handels- og kontorgruppen 31 og den hus
lige gruppe 19. Til de frivillige fag meldte sig 21 til tysk og mate
matik, 12 til kv. husgerning og håndarbejde og 39 til udvidet læs
ning (litteraturhistorie og -prøver) og tegning.

Flere af lærerne havde været ængstelige for, at 3 timers ugent
lig træning i skr. dansk ville være utilstrækkeligt, selv om man 
havde grund til at regne med, at emneundervisningen indirekte 
ville øge timetallet i skriftlig behandling af modersmålet. Resul
tatet af den skriftlige årsprøve viste da også, at ængstelsen havde 
været ubegrundet, idet årets arbejde kvalitativt stod fuldt på 
højde med tidligere års. Når så dertil kommer, at eleverne i 1. fm. 
havde udvist en interesse for skolearbejdet, der lå udover, hvad 
tidligere har været tilfældet, føler vi os bestyrket i vor tro på, 
at vi gennem vort forsøg er nået frem til en undervisningsform, 
der passer for den eksamensfri mellemskoles elever, fordi de 
magter den, og den derfor interesserer dem. Vi er dog vel vidende, 
at der er mangt og meget, som vi belært af erfaringerne vil søge 
ændret; men det er os en stor glæde, at vi er blevet i stand til at 
kunne fortsætte vore forsøg, idet skolekommission og byråd har 
tiltrådt og undervisningsministeriet godkendt for skoleåret 1953— 
54 nedenstående

l iiikT^isiiiii^splaii for fin.
a. Obligatoriske fag, 25 ugentlige timer, dr. pg.

Skriftlig dansk................................................. 3 3
Regning............................................................ 4 4
Religion............................................................ 2 2
Gymnastik og idræt................................... 4 3
Sang................................................................... 1 1
Mundtlige fag................................................. 6 6
Fysik................................................................. 2 2
Haandarbejde................................................. 0 1
Engelsk............................................................ 3 3

b. Valgfri fag. 6 ugentlige timer.
1. Håndværkergruppe: 2. Huslige gruppe:
sløjd, materialelære samt kv. husgerning 4 
værkstedsbesøg 4 håndgerning 2
suppl. regning og bogf. 2

3. Handels-og kontorgruppe: 
maskinskrivning 2 
suppl. regning og bogf. 3 
tegning, dr. 1 
håndgerning, pg. 1
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c. Frivillige fag, 5 ugentlige timer.
tysk (3), matematik (2), sløjd (3), tegning (2), 
skolekøkken (3), håndgerning (2).

•36 ii$reniliK’e timer
dr- pg

Fagenes timetal for I. f. m.
dr- pg-

Kristendomskundskab. . 2 2
Skriftlig dansk................ 3 3
Historie..............................
Geografi............................ 7 7
Naturhistorie ..................
Mundtlig dansk..............
Skrivning ......................... 1 1
Regning............................ 6 6

Sang..................................... 1 1
Engelsk.................. '........... 5 5
Gymnastik............................ 4 3
Håndarbejde....................... 0 2
Sløjd..................................... 4 0
Husgerning......................... 0 3
Tegning................................ 1 1
Naturlære............................ 2 2

Kornene« fordeling' * l»la««erne

Klasse
1 aug. 1952 Middeltal for 

skoleåret Klasse
1. aug. 1952 Middeltal for 

skoleåretdr. PR- dr. PS-

3. fm. 9 9 16,8 3 A 14 16 29,5
2. fm. A 14 12 26,0 3 B 16 15 29,0
2. fm. B 11 15 26,5 3 C 16 14 30,0
2. fm. C 8 6 12,8 3 D 14 14 29,5
1. fm. A 16 15 30,0 3 E 13 16 27,4
1. fm. B 13 21 33,0 3 F 8 4 12,3
1. fm. C 12 14 25,0 2 A 14 15 28,5

5 A 11 13 24,3 2 B 16 15 30,2
5 B 10 12 21,1 2 C 17 15 31,7
5 C 13 11 23,9 2 D 18 13 30,1
5 D 12 11 23,4 2 E 16 14 28,4
5 E 7 14 21,3 2 F 15 16 28,5
5 F 8 4 H,1 2 G 2 9 12.3
5 G 6 6 10,6 1 A 15 15 28,9
4 A 14 12 25,3 1 B 14 18 31,6
4 B 18 10 27,4 1 C 15 16 31,0
4 C 12 11 23,0 1 D 15 15 30,0
4 D 14 14 28,0 1 E 14 16 29,4
4 E 12 15 25,3 1 F 14 15 29,1
4 F 10 14 23,3 1 G 14 17 28,8
4 G 8 5 12,8
4 H 9 5 14,0

Middeltallet for skolen har været 1041,1, for klasserne 24,8 (men 
27,3, hvis hjælpeklasserne ikke medregnes).

Ved skoleårets begyndelse 527 dr., 537 pg., ialt 1064 elever, ved 
skoleårets slutning 507 dr., 512 pg., ialt 1019 elever i 42 klasser.

Hjælpeklasser: 2. fm. C, 5. F, 5. G., 4. G, 4. H., 3. F. og 2 G.
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Klassernes og; fagenes ugentlige timetal i grundskolen

1. kl.

dr. I pg.

Kristendomskundskab

Dansk

Skrivning

Regning

Historie

Geografi

Naturhistorie. . .

Naturlære

Sang

Gymnastik

Håndarbejde

Sløjd

Tegning

20

3

4

2

2

20

7

2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl.

dr. PS- dr. Pg- dr. Pg- dr. pg-

2 2 2 2 2 2 3 3

8 8 9 9 7 7 9 9

3 3 3 3 2 2 2 2

5 5 6 6 6 6 6 6

)' 1 1 2 2 2 2
1

1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2

1 1

1 1 1 1 1 1 1

2 2 3 3 3 3 3 3

2 2 2 3

2 2 3

2 2 2 2 2

24 24 29 29 30 30 36 36

7

3

4

2

2 :

Desuden 1 ugentlig time til korsang med udvalgte elever fra 
4. og 5. klasserne. — Skolehave er frivillig for 4. og 5. kl., 2 
ugl. timer.

Ilesog paa biblioteket

I oktober og novbr. aflagde 5. klasserne ledsaget af klasse
lærerne besøg på børnebiblioteket og fik undervisning i brug af 
bibliotek og bøger.

Lærebøger tages i brug:

2. kl.: Salmebog (udtog).
3. - : Bibelhistorie (i årets sidste del), atlas og geografi.
4. - : Danmarkshistorie, naturhistorie, Balslevs lærebog,
5, - ; Naturlære.



Klassernes osr fagrenes ugrentli^e timetal i den 
eksamensfri mellemskol«“ (Se iøvrigt side 15 og 16)

-
1. fm. 1. fm. 2. fm. 2. fm. 3. fm.

sprogkl. sprogkl. sprogkl.

dr. pg. dr. pg. dr. pg- dr. pg- dr. pg.

Kristendomskundskab.............. 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1

Dansk ................ 7 7 8 ! 8 7 7 8 8 6 6

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

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

Historie.............. 2 2 2 2 2 2 2 2

Geografi............ 2 2 2 2 2 2 2 2 *1 1

Naturhistorie................................ 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1

Naturlære..................................... 2 1 2 1 2 2 2

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

Tysk .............................................. 3 3 3 3

Engelsk.......................................... 4 4

Gymnastik................................... 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3

Håndarbejde................................ 2 2 3 3 3

Sløjd .............................................. 3 3 3 3 3

Husgerning ................................ 3 3 4 4 4

Tegning......................................... 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1

36 1 36 36 1 36 36 36 36 36 30 1 30

Desuden 1 ugentlig time til korsang med udvalgte elever. — 
1 3. fm. indgår 1 ugl. time i historie i timetallet for dansk, og 
skrivetimen anvendes til maskinskrivning.

Skolehave er frivillig, 2 ugl. timer.

Ija-rerbojjer tages i brug-;

1. fm.: Verdenshistorie, lærebog i kv. husgerning, tyskbog i sprogkl.
2. - : Kirkehistorie.
3. - : Engelskbog.
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Klassernes fadenes naen<lig:e timetal 
i lija^pcklasserne

2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 1. fin. 2. fm.

dr. pg. dr. pg. dr. pg. dr. pg. dr. pg. dr. ' pg.

Kristendomskundskab 2 2 2 22 2 2 2 2 2

Læsefag 2 2 311 3 3 3 4 4 4 4

Dansk 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 8

Ski ivning 2 2 2 2 22 2 2 2 2

Regning 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6 6

Sang

Tegning 2 •: 2 2 22 22 2 2 2

Sløjd 2 2 4 4322 3

Håndarbejde 4444

Husgerning 443 3 3 3

Gymnastik 2 ! 43 4 43 3 3 42 22

24 ! 24 27 27 30 31 33 34 36 36 36 36

Desuden 1 ugl. time i korsang med udvalgte elever fra 4. 
gruudskolekl. — 2 fm.

Skolehave er frivillig fra 4. gruudskolekl., 2 ugl. timer.

Særundervisning

Skolens første hjælpeklasse oprettedes ved skoleårets begyn
delse 1942. Der har i år været 7 hjælpeklasser med 84 elever, 46 
dr. og 38 pg., 8,1 % af borgerskolens elever.

1946 optoges undervisning af læseretarderede elever. I år ei
der undervist 27 dr. og 17 pg. fordelt på 11 hold ä 4 ugl. timer.

Undervisningen er forestået af lærerinderne frk. Kappel, fru 
Mikelsen og frk. Sehelle, der alle har fået autorisation som ord
bi indepædagoger.

Intelligensmålinger og læseprøver foretages af overlærer frk. 
T. S t e e n s i g.



Afgang ved skolepligtens ophør i juli 1953:

dr.

3. fm

pg- ialt

2. fm. L 1. fin

Pg- ialt 1

ialt

dr. Pg- 1 'alt dr. Pg- ialt

0 0 j 0 30 30 60 : 3 4 7 : 33 34 67

Af nævnte 67 fortsætter 11 drenge og 21 piger skolegangen.

Afgang til eksamensmellemskolen i juli 1953:
Fra 5. klasserne 22 dr. 25 pg., fra 1. fm. kl. 6 dr. 4 pg., ialt 57 elever, 
eller 42,5 0 „ af 5. klassernes elever.

Oversigt over opflytningen i juli 1953:

Klassetrin'
Antal kl. 

før op- j
Børneantal efter 
ovenn. afgang

Heraf blev 
oversiddere

Oversiddere 
i pCt.

1
Antal kl. 
efter op-

flytning ।
dr. Pg- ialt dr. pg- ialt dr. pg- ialt , flytning

1. 7 96 108 204 0 0 0 0,0 0,0 0,0 6
2. 7 94 90 184 2 0 2 2,1 0,0 1,1 8
3. 6 79 77 156 5 0 5 6,3 0,0 3,2 7
4. 8 94 82 176 0 0 0 0,0 0,0 0,0 6
5. 7 43 44 87 1 0 1 2,3 0,0 1,2 8
6. 3 31 38 ' 69 0 0 0 0,0 : 0,0 0,0 i 4
7. 3 ' 1 2 3 0 0 0 0,0 ; 0,0 0,0 3
8. 1 0 0 - 0 0 0 0 0,0 0,0 

i
0,0 i 1

1.—8. 1 42 i 438 441 879 8 0 8 1,8 0,0 0,9 43

O
versigt over opflytninger m

. in.
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3. fm. klasse

1. august optoges 10 drenge og 9 piger, der alle havde gennem
gået 7. klasse og var over undervisningspligtig alder. I årets løb 
udmeldtes 1 dreng og 1 pige til lærepladser, og 1 dreng udmeldtes, 
så klassen ved skoleårets slutning bestod af 8 drenge og 8 piger.

Foruden manuelle fag er der givet undervisning i følgende fag
grupper :

Sproggruppen (10 timer):
Dansk (6 timer) har omfattet diktat, genfortælling, re
feratstil, fristil, analyse, litteratur og skriftlig behandling 
af afsnit fra den nyere historie og samfundslæren samt 
bogopgaver.
Engelsk (4 timer) efter Taylor og Lerche: Basic en
gelsk for folkeskolen, suppleret med samtaleøvelser. 
Mundtlig og skriftlig oversættelse fra dansk til engelsk.

Naturfaggruppen (3 timer):
1 time ugentlig er anvendt til behandling af hjem
stavnens natur- og erhvervsforhold m. v. 
samt emner fra s u n d h e d sl æ r e n, væsentlig skrift
ligt.
2 timer ugentlig er der med drengene gennemgået emner 
fra dagliglivets naturlære og kemi ved for
søg, hvortil en del af apparaterne er fremstillet af ele
verne.

Hegning og bogføring (6 timer):
Opgaverne i regning har foruden talbehandling omfattet 
procent, flader og rummål m. m.
I bogføring er indøvet opstilling af kassebog samt gen
nemgået en lettere opgave i kolonnebogføring.

Maskinskrivning (1 time).

Ved undervisningen har der med undtagelse af engelsk ikke væ
ret anvendt egentlige lærebøger eller lektielæsning, men eleverne 
har under lærernes vejledning i stor udstrækning benyttet pas
sende håndbøger, ordbøger og kort til skriftlige udarbejdelser, der 
så vidt muligt er illustreret med billeder, tegninger og grafiske 
fremstillinger.

Ved årets slutning får hver elev et skriftligt vidnesbyrd.

8. klasses skoleforsømmelser: sygdom 1,0 %, med lovlig grund 
0,0 %, uden lovlig grund 1,5 %.

Tilskud fra skolefonden for 1952—53 1600 kr.
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Elevernes skoleforsonimelse (angivet i pCt.)

Aar Sygdom Med lovlig 
grund

Uden lovlig 
grund

1940 .... 4,96 0,18 0,04
1941 . . . . 4,95 0,20 0,08
1942 . . . . 4,75 0,36 0,12
1943 . . . . 4,24 0,31 0,14
1944 . . . . 5,41 0,38 0,20
1945 . . . . 3,85 0,52 0,11
1946 .... 4,30 0,48 0,10
1947 ... . 3,81 0,31 0,16
1948 .... 3,96 0,26 0,20
1949.... 4,18 0,22 0,17
1950 .... 4,13 0,31 0,10
1951 .... 3,57 0,19 0,07
1952 .... .................. 4,41 0,22 0,05

Skolens .samlinger

Lærerbogsamlingen består af 856 bind.
Børnebogsamlingen er filial af bibloteket for Thisted by og amt 

og tæller 1345 bind. Der er foretaget 1696 udlån, 142 fagi. og 1554 
litt, til 272 elever.

De naturhistoriske og fysiske samlinger er forøget med enkelte 
genstande.

Skolens righoldige lysbilledsamling har kun i mindre omfang 
kunnet udnyttes, fordi lysbilledværelset har været anvendt som 
klasseværelse. Til gengæld er båndfilmsapparatet blevet stærkt 
benyttet i klasserne.

Ca. 100 af skoleradioens udsendelser er blevet aflyttet, væsent
lig af de ældre klasser.

Skolen« legater

Assessor, overlærer Christensens præmielegat, fundats af 7. jan. 
1875, uddeltes den 24. juni i 36 portioner å 4 kr. til de elever, der 
„ved særlig flid og sædelighed have udmærket sig“.

Ane Marie Jensens mindelegat, oprettet af læge N. Math. Jensen 
og hustru, fundats af 1. september 1902, stort 2000 kr. Renten skal 
af lærerforsamlingen anvendes til „formål, der kan bidrage til at 
gøre skolens arbejde mere frugtbringende for eleverne“.

Der er i 1952—53 intet anvendt af legatets midler. Kassebehold
ning 30. septbr. 1953 kr. 500,33.

C. Nielsons legat, stort kr. 847,00, stiftet 1939 af fabrikant C. 
Nielson, East Molesey, England, f. i Thisted 1863 og elev i Thisted 
borgerskole til 1875.

Legatsummen er pr. 30. septbr. 1953 kr. 1469,25. Legatet er end
nu ikke trådt i virksomhed.
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Af skolens dayboy

13. august: Skoleåret begynder med samlet skoletid fra kl. 8 
til 14.

20.—25. oktober: Efterårsferie.
4. november: Børnebespisningen, der tidligere er foregået på 

Droning Louises børneasyl, begynder i de nye lokaler på 
skolen.

9. november: Skolehavearbejdet afsluttet med præmieuddeling til 
flittige elever i skolehaven. 170 elever havde deltaget, og af 
disse modtog 30 præmier bestående dels af kompotskeer, dels 
af bøger. Præmierne var skænket af Kolonihaveforbundets 
Thistedkreds samt af lokale institutioner og enkeltpersoner.

15. november: Den ny gymnastiksal og lægeværelserne tages 
i brug.

17. november: Månedslov.
18. december: Som led i indsamlingen til ,.Grønlandshjælpen“ op

førte elever mod en mindre entré en julekomedie. Herved 
indkom 185 kr., der bragte skolens indsamling op på 
708,54 kr.

19. og 20. december: Julefester. Skolesangkoret under kantor 
Fredskilds ledelse sang julesalmer og -sange, skoleinspektøren 
talte, og der opførtes en julekomedie.

22. december—3. januar: Juleferie.
10. februar: Forældremøde for 5. klasserne med god tilslutning. 

Skoleinspektøren gjorde rede for den ny undervisningsplan for 
den eksamensfri mellemskole. Flere forældre gav udtryk for 
tilslutning til planen.

25. februar: Forældremøde for 1. fm. Mange forældre deltog. Efter 
at skoleinspektøren havde forelagt den ny undervisningsplan 
for 2. fm. og skitseret plan for 3. fm. samt en eventuel 2-årig 
praktisk realskole, havde flere forældre ordet for tilslutning.

25. marts: Forældremøde for 1. klasserne. Elever fra disse klasser 
opførte forskellige små optrin. Derefter havde forældrene lej
lighed til sammen med lærerne at drøfte børnenes standpunkt.

25. og 30. marts: Optagelsesprøve til eksamensmellemskolen.
26. marts: Indmeldelse til 1. klasserne.
1 .—7. April: Påskeferie.
23.—26. maj: Pinseferie.

2. juni: 4., 5., 1. fm. og 3. fm. klasserne på udflugt til Aalborg.
2.—6. juni: 2. fm. klasserne ledsaget af lærerinderne frk. Hvid 

og frk. Tousgaard og lærerne Berg og Madsen.
6. juni: 1.—3. klasserne på udflugt til Sjørring volde.

8.—10. juni: Skr. årsprøve for 3.—7. klasserne.
18. juni: „Forældredag“ for 1. og 2. klasserne. Overordentlig 

mange forældre overværede undervisningen.
19.—20. juni: Mundtlig årsprøve i dansk, regning og fremmede 

sprog for 3.—7. klasserne.
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24. juni: Afslutning i den ny gymnastiksal. Skoleinspektøren gav 
forskellige oplysninger vedrørende det forløbne og det kom
mende skoleår, talte til forældrene og eleverne, væsentlig til 
de elever, der går ud i det praktiske eller overgår til eksa
mensmellemskolen, samt uddelte præmier for flid og god op
førsel til elever i 6. og 7. klasserne. Til slut modtog eleverne 
deres karakterbøger eller vidnesbyrd, og der blev givet som
merferie til den 12. august.



G VM W AS I ET 
ved rektor Gunner Rosholm

Thisted gymnasium

er en fortsættelse af Thisted kommunale mellem- 
og realskole, der 1. april 1947 gik over til gym- 
nasieordningen -- stadig som en kommunal in
stitution.

Gymnasiet omfatter en fireårig mellemskole, 
der forbereder til mellemskoleeksamen, en etårig 
realklasse, der forbereder til realeksamen, og et 
treårigt gymnasium, der forbereder til nysproglig 
og matematisk-naturvidenskabelig studentereksa
men.
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Studentereksamen 1 953

Der indstilledes 12 elever, der bestod med følgende resultater:

Nysproglig linie:
Erik Holm Andersen .................................... g + 12,48
Anne-Lise Auby ............................................. mg- 13,37
Birgit Kilsgaard ............................................ mg-? 13,16
Børge Visby Sørensen ................................. mg 13,76
Karen Sørensen .............................................. mg-s- 13,03

Matematisk-naturvidenskabelig linie:
Henning Hansen ........................................... g 12,32
Anders Vilhelm Kristensen ........................ mg 14,12
Karen Bro Mikkelsen .................................. mg-s- 13,12
Gerda Klit Nielsen ........................................ mg 14,02
Evan Overgaard ............................................. mg+ 14,29
Knud Jørgen Stentoft ................................. mg 13,95
Poul Højberg Vestergaard ......................... mg 13,69

Kraleksaiiien 9 953

Der indstilledes 42 elever, der bestod med følgende resultater:

R a:
Ellinor Rysgaard Christensen ................. mg-e 13,18
Karen Dissing ................................................ mg+ 14,23
Elsabeth Maria Dragsbæk ......................... mg 14,01
Knud Eriksen ................................................. g+ 12,73
Birgit Frost .................................................... mg + 14,43
Lars Smed Gregersen .................................. mg h 13,51
Esther Bonnerup Hansen ........................... mg-:- 13,02
Kirsten Jensen ............................................... g+ 12,59
Ulla Schou Jensen ......................................... mg 14,06
Vitta Marie Nordentoft Jensen ............... mg-H 13,52
Jørn Larsen .................................................... mg m 13,62
Poul Madsen ................................................... g+ 12,42
Edvin Namoosch ........................................... mg+ 14,25
Kristoffer Møller Nielsen .......................... g+ 12,88
Poul Dybdahl Nielsen ............................ ... mg 14,05
Walther Wendelbo Pedersen ....................... mg-e 13,07
Hinrich Olof Christian Petersen ............ mg 13,73
Kai Erik Pors ................................................. ug-:- 14,60
Birgit Tinggaard ........................................... g+ 12,63

R b:
Finn Andersen ...... ,....................................... mg+ 14,22
Hervig Bach ................................................... mge- 13,19
Knud Erik Christensen ................................ g+ 12,84
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Birthe Jensen ................................................. mg+ 14,34
Jonna Kjærgaard .......................................... mg-e 13,65
Jens Kristian Frøkjær Knudsen ............. mg 13,99
Anders Finn Kristensen ............................ mg 13,67
Bodil Irene Kristensen ............................... 13,53
Kaj Aage Landbo .......................................... ug-t- 14,59
Erik Jørn Mose .............................................. mg 13,87
Geert Foghmoes Neumann ......................... mg-H 13,30
Grete Nielsen ................................................. mg 14,00
Per Noes .......................................................... mg 13,96
Kirsten Ovesen Nygaard ............................ mg-e 13,12
Ellen Dalgaard Oddershede ...................... mg+ 14,21
Kirsten Palmer .............................................. mg-H 13,53
Tove Pedersen ................................................ mg— 13,33
Inge Poulsen ................................................... mg-r 13,06
Othilie Poulsen .............................................. g+ 12,49
Povl Skaalum .................................................. mgm- 13,02
Preben Mortensen Stausgaard ............... g 12,05
Axel Bach Villadsen ................................... mg-H 13,08
Grete Ostergaard Yde ................................. mg-g 13,54

Mellemskoleeksamen 1953.
Der indstilledes 73 elever, der alle bestod.

Legater og flidspræmier 1953.
Mælkepengelegatet, hvis midler hidrører fra mælkesalget på 

skolen, tildeltes
Børge Visby Sørensen, III s, 
Edvin Namoosch, r a.

med hver 80 kr.

Thisted Realskoles mindelegat tildeltes
Kai Erik Pors, r a,
Kaj Aage Landbo, r b,
Birthe Jensen, r b, 
Tove Pedersen, r b, 

med hver 25 kr.

Bogpræmier, skænket af byens boghandlere, den amerikanske 
ambassade, Institut für Auslandsbeziehungen, Det franske Insti
tut samt lærere ved skolen, tildeltes
Anne-Lise Auby, His (den amk. ambassades præmie), Erik Holm 
Andersen, III s (som præfektformand), Evan Overgaard, III m, An
ders Kristensen, III m, Lis Høyer, Ils, Gudrun Poulsen, Ils, Risa 
Foged, Ils, Rigmor Skaarup Christensen, lim, Thorvald Jensen, 
II m, Jørgen Mulvad, Is, Ellen Heegaard, Is, Tage Agerholm, I m, 
Birgit Frost, r a. Lars Smed Gregersen, r a, Per Noes, r b, Finn 
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Andersen, r b, Hans Jorgen Jørgensen, 4 a, Birthe Westh, 4 a, 
Enoch Høgholm Pedersen, 4 b, Aase Kilsgaard, 4 c, Peter Bjerg 
Poulsen, 4 c, Kirsten Frandsen, 3 a, Bodil Lund Olesen, 3 b, Aase 
Hansen, 3 c, Knud Erik Bækgaard, 2 a, Gunnar Kristensen, 2 b, 
Inger Margrethe Korsgaard Pedersen, 2 c, Aage Ringgaard, 1 a. 
Grethe Elkjær, 1 b, Inger Frøkjær, 1 c.

Overla^g-e Weeri Kspersen ojj huwtrus legat

Af dette legat er der uddelt 2 portioner å 700 kr. til stud. med. 
Edith Slavensky og stud. med. Niels Ole Møller Nielsen, 1 portion 
på 100 kr. til gymnasiast Risa Foged og 1 portion på 150 kr. til 
gymnasiast Jørgen Nissen.

Optagelsesprøve til 1 mellem
Ved optagelsesprøven til 1. mellem i marts 1953 blev der til den 

skriftlige prøve stillet følgende opgaver:

Dansk
Genfortælling.

(Overskriften opskrives på tavlen. Genfortællingen oplæses 2 
gange).

Lægefruens hund.
En lægefrue i London ejede en kostbar hund. Engang, da hun

den havde fået lov at løbe ud på gaden, forsvandt den sporløst. 
Men en måned efter fandt doktoren den i en hundehandlers for
retning. Hundehandleren påstod imidlertid, at hunden var hans, 
og at han havde ejet den et helt år. Da han ikke ville udlevere 
hunden, meldte doktoren sagen til politiet.

Nu fik hundehandleren ordre til at møde med hunden for dom
meren. Da manden kom ind i retssalen, førte han hunden med i en 
snor. Dommeren bad ham løse hunden, tage den op på armen og 
holde godt fast på den. Hundehandleren gjorde, som dommeren 
forlangte, og hunden fandt sig roligt deri. Derpå åbnede domme
ren en dør til et sideværelse, og derfra trådte doktoren og hans 
frue ind i salen. I samme øjeblik blev hunden helt ustyrlig; den 
rev sig løs fra hundehandleren og styrtede hen til fruen. Hunden 
sprang op og ned ad hende, slikkede hende og hylede af glæde. 
Hundehandleren søgte at kalde hunden til sig; dyret adlød ham 
ikke, men blev ved at kærtegne fruen.

Dommeren var nu klar over, at hunden tilhørte fruen, og hun 
fik lov at beholde den.

Diktat.
(Oplæses 1 gang i sammenhæng. Hver periode dikteres derpå

■2 gange, og alle tegn dikteres.)
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Hver morgen, / når børnene skynder sig i skole, / kommer en 
stor hund løbende / ovre fra den anden side / af gaden / og lægger 
sig / lige uden for skoleporten. / Den er ualmindelig smuk, / næ
sten helt gul af farve, / dog med hvidt bryst, / hvide poter I og 
en hvid plet i panden. / Den er langhåret; / også hårene i dens 
hale / er lange. / Dens ører er store / og hængende, / øjnene kloge 
og skinnede. / I begyndelsen var jeg lidt bange i for den. / Men 
en morgen / prøvede jeg at klappe den. / Så rejste den sig op / og 
begyndte at logre / med halen, / som om den ville vise mig, / at 
den var tilfreds. ! Fra den tid / kommer den altid springende / 
hen til mig, / når den ser mig / blandt de andre børn. / Om mid
dagen, / når vi går hjem, / ligger den endnu ved porten / og slik
ker solskin, / medens den venter / på de mange venner, / som den 
efterhånden har fået. / Vi omringer den / og kæler for den; / så 
rejser den sig op ! og ryster sig / og ser venligt på os. / Men hvis 
vi tager for hårdt / på den, / bliver den vred / og begynder at 
bjæffe. / Først når -alle børnene / er forsvundet, ! går den lang
somt bort, / som om den tænkte, / at nu var arbejdet endt / for 
denne dag.

1. 87,09 . 78.
2. 13,79 + 678 + 0,785 — 403,9.
3. Skriv 63008 g som kg og g.
4. Skriv 620 hl 2 1 som 1.
5. 17,86 : 38.
6 Find r7<; af 51 hl 6 1.
7. Hvor stor er omkredsen af en have, der er 29 m lang og 17 m 

fared ?
8. En frugthandler købte 60 kg appelsiner for 1,05 kr. pr. kg. 

Hvad gav han for appelsinerne? Han sælger % af appelsi
nerne for 1,80 kr. pr. kg og resten for 1,35 kr. pr. kg. Hvor me
get får han for appelsinerne? Hvor meget tjener han?

9. Per gik hjememfra kl. 7,46; han nåede Vildsund efter 2 timer 
og 18 minuters forløb. Hvad var klokken, da Per ankom til 
Vildsund ?

10. Købmanden købte 16 flasker vin hjem for i alt 48,64 kr. Hvad 
måtte mor betale for 4 flasker, når købmanden tjente 1 kr. pr. 
flaske ?

11. Oves far er i dag 48 år. Om 2 år er han dobbelt så gammel som 
Ove. Hvor gammel er Ove i dag?

12. En appelsin koster dobbelt så meget som et æble. 10 æbler og 
6 appelsiner koster 5,28 kr. Hvad koster 1 æble? 1 apppelsin.

13. Anna købte 6 knapper til sin frakke og betalte 85 øre pr. stk. 
Dagen efter byttede hun dem og købte 8 af en anden slags; 
hun måtte så betale 2,50 kr. mere. Hvad kostede de ny knapper 
pr. stk.?

14. Axel kan cykle 15 km pr. time, Peter kan cykle 20 km pr. time.
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En dag kører Axel af sted; efter at han har kørt 10 km, star
ter Peter. Hvor lang tid varer det, før Peter indhenter Axel, 
og hvor langt har de så kørt?

Elevforeninger

Den kristelige gymnasiastbevægelses
afdeling ved Thisted Gymnasium stiftedes 10. novbr. 1947. Der 

holdes møde ca. hver 14. dag, som regel hos lektor frk. Hvid, hvor 
der har været diskuteret moderne litteratur og -forskellige cen
trale emner i kristendommen. 8 gymnasiaster har deltaget i ef
terårslejren på Thybjerg.

Bevægelsens tillidsmand her ved skolen er Kristian Brund, III s.

Teutonerne.
Gymnasieforeningen er stiftet 23. Januar 1948 og omfater nu

værende og tidligere elever ved Thisted Gymnasium. Foreningen har 
til formål 1) ved afholdelse af foredrag og diskussioner at udvikle 
medlemmernes æstetiske interesse, humoristiske sans og oratori
ske evner, 2) ved afholdelse af møder og fester at styrke kamme
ratskabet.

Endvidere har Teutonerne deres egen afdeling „Teutonica“ i 
skolebladet „Uglegylp“.

Foreningens formand er Kåre Andersen, III m.

Skolebladet »L'glejrj lp«
Organ for Thisted Gymnasium.

Bladet startede 1. septbr. 1949; det udkommer 10 gange i løbet 
af skoleåret og optager artikler fra alle skolens elever. Gymnasie
foreningen „Teutonerne“ har i det forløbne skoleår ydet et fast 
tilskud til hvert nummer og har indvalgt et medlem i redaktionen. 
Desuden har foreningen haft en fast side i bladet med referater, 
meddelelser fra bestyrelsen o. lign.

Redaktør: Gerda Ringstrøm, Ils. Desuden i redaktionen: Dorrit 
Bjerre, Ils, Morten Folke, lim, Agner Olesen, II m, Poul Houe, 
II m.

Prsvfekter

Til hjælp ved ordenens opretholdelse på trapper og gange, ved 
fester på skolen o. lign, vælges hvert år et antal præfekter blandt 
eleverne i realklassen, II og III g. 4 præfekter vælges af rektor, 6 
af eleverne i r, II og III g.

Skolepenge

For elever, hvis forældre bor i Thisted kommune, er undervis
ningen gratis i alle skolens afdelinger. For alle andre betales i 
mellemskolen 21,60 kr. om måneden, i realklassen og gymnasiet 



24,00 kr. om måneden i de 10 månedei- september—juni; i juli— 
august betales ingen skolepenge. Udmeldes en elev i løbet af skole
året, betales der skolepenge for den måned, i hvilken udmeldelsen 
finder sted, såfremt denne sker inden d. 15.; ved udmeldelse efter 
d. 15. betales der tillige for den følgende måned.

Eksamensafgift til staten (8 kr. for mellemskoleeksamen, 16 kr. 
for realeksamen og 24 kr. for studentereksamen) betales ligeledes 
kun af de udenbysboende; disse betaler tillige 12 kr. i eksamens
penge til kommunen, første gang de indstiller sig til en eksamen 
ved denne skole.
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Ilen kommunale aftenskole
leder: viceinspektør A. Bangsgaard

A. Husgerning
Kursus har været besøgt af 62 elever, hvoraf 12 mandlige, for

delt på 3 aftenhold.
Undervisningen begyndte 18. sept. og sluttede 6. marts. Hvert 

hold undervistes 3 timer 1 gang ugentlig, 2 hold 60 timer pr. hold, 
1 hold 48 timer, ialt 168 timer.

Forsømmelserne har udgjort 249 elevtimer af 3516 (7,1 %).

Udgifterne beløb sig til kr. 4263,12 fordelt på følgende poster:
Lærerlønninger .......................................... kr. 2518,40
Madvarer ..................................................... - 1627,22
Renholdelse ................................................. - 45,00
Undervisningsmidler, annoncer o. a. ... - 72,50

Heraf er refunderet af skolefonden kr. 1509,00, så udgiften for 
kommunen bliver kr. 2754,12 eller kr. 44,12 pr. elev.

Kommunen har endvidere betalt lys og gas samt stillet lokaler 
til rådighed.

Som lærere virkede kommunelærerinderne frk. R. Schelle, frk. 
E. Petersen og frk. K. Beck.
It. Ilaaiidarbejde

Kursus har været besøgt af 266 elever fordelt på 20 hold. — 
Undervisningen begyndte 17. sept. og sluttede 23. marts. Hvert 
hold undervistes 3 timer 1 gang ugentlig, ialt 30 timer pr. hold.

Forsømmelserne har udgjort 834 elevtimer af 8160 (10,2 %).

Udgifterne beløber sig til kr. 6520,90 fordelt på følgende poster:
Lærerlønninger ............................................ kr. 6050,00
Renholdelse ..................................................... - 293,00
Annoncer m. m............................................... - 177,90

Heraf er refunderet af skolefonden kr. 3647,00, hvorefter udgif
ten for kommunen bliver 2873,90 eller kr. 10,80 pr. elev.

Som lærere virkede fru K. Pedersen, frk. Ida Kjær og konsulent 
frk. Ruth Tudvad.
€L Engelsk

Kursus har været besøgt af 32 elever fordelt på 2 hold.
Undervisningen begyndte 24. sept. og sluttede 25. marts. Hvert 

hold undervistes 2 timer 1 gang ugentlig, henholdsvis 46 og 42 
timer.
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Forsømmelserne har udgjort 248 elevtimer af 1182 (20,9 %).

Udgifterne beløber sig til kr. 1110,50.
Lærerlønninger ..............................................
Renholdelse .....................................................
Annoncer m. m................................................

kr. 988,80
64,50
57,20

Heraf er refunderet af skolefonden kr. 542,00, så udgiften for 
kommunen bliver kr. 568,50 eller kr. 17,77 pr. elev.

Som lærere virkede kommunelærerne P. Nedergård og E. Søn
dergård Poulsen.

D. Navigation

Kursus har været besøgt af 19 elever.
Undervisningen begyndte 8. oktober og sluttede 17. marts. Der 

undervistes 3 timer 1 gang ugentlig, ialt 60 timer.

Forsømmelserne har udgjort 288 elevtimer af 1140 (25,3 %).

Udgifterne beløb sig til kr. 695,00.
Lønninger ......................................................... kr. 635,00
Renholdelse ..................................................... - 60,00

Heraf er refunderet af skolefonden kr. 367,00, så udgiften for 
kommunen bliver kr. 328,00 eller kr. 17,26 pr. elev.

Som lærer virkede inspektør ved skibstilsynet E. Hvidtfeldt Dyhr.

lien kommunale ungdomsskole
for ufaglærte II-17 årige

leder: lærer O. Frederiksen

Skolen begyndte 16 september. Elevantal: 31 mandlige og 29 
kvindelige elever, fordelt på 2 mandlige og 2 kvindelige hold. Hvert 
hold undervistes 2 aftener å 3 timer ugentlig. Skolen sluttede 18. 
marts — ialt 477 timer.

Der undervistes i fagene: Arbejdskundskab, husgerning (kun 
for piger), sløjd (kun for drenge), gymnastik og andre fag, her
under hygiejne m. m.

Flertallet af eleverne fulgte undervisningen med interesse, om
end med en del forsømmelser.
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Udgifterne beløb sig til kr. 8564,44, fordelt på følegnde poster!
Lærerlønninger ............................................. kr. 6370,00
Lærernes kursusophold ............................. - 0,00
Annoncer, reklame ...................................... - 186,08
Undervisningsmidler ................................. - 1394,29
Renholdelse ................................................... - 292,00
Andre udgifter ............................................. - 322,07

Skolefonden refunderede kr. 3343,90, så udgiften for kommunen 
bliver kr. 5220,54 eller kr. 87,01 pr. elev.

Som lærere virkede frk. Rigmor Schelle, frk. Inger Steensig, frk. 
Ellen Petersen, frk. Karen Beck, hr. P. Nedergård, hr. Vagn Olsen 
og hr. Preben Visby Sørensen.

Af skolens dagbog

23. september samledes eleverne til den første klubaften. Til be
styrelsen valgtes Hanne Hebsgård, Karen Andersen, Grete Hyl
dig, Karl Eliasson, Verner Larsen og Henry Jensen.
Klubbens møder foregik på 1. sal i pigeskolen hver anden tirs
dag aften og blev overværet af frk. Steensig og hr. Visby Sø
rensen.
Til underholdning fandtes bordtennis-, bob-, dam- og flere 
andre spil, illustrerede blade m. m.
Der blev solgt sodavand, kager og cigaretter en ubetydelighed 
over dagspris.
Klubbens samlede udg. var 536,70 kr., hvoraf staten refunde
rede 175,37 kr.

4. november: Klubben havde besøg af drejerm. Knud Nielsen, der 
underholdt en times tid med fornøjelige og spændende histo
rier.

6. november: Dansk vandrelaugs rejsesekretær Johansen fra 
Svendborg vandrehjem fremviste en smuk rejsefilm fra Italien 
ledsaget af et vel tilrettelagt foredrag.

20. november: Dr. Holm holdt foredrag for pigerne om seksual
hygiejne.

11. december: Juleafslutning.
Der serveredes chocolade og sodavand. O. Frederiksen for
talte om skolens gang, der i vinter var forløbet tilfredsstillen
de. Klubbens gennemsnitsbesøg lå lidt over 30. Hr. Anthonsen 
fortalte om skikke og varsler, der knyttede sig til jul og nytår. 
Vægter Otto Jørgensen fremviste sit imponerende marionet
teater. Julesalmer og -sange supplerede ovenstående.

21. januar: Drengeholdet har haft stort frafald — 3 på grund 
af læreplads, 2 bortrejst, 1 bortvist og 4 på grund af manglende 
interesse. De 2 drengehold slås sammen til 1.

3. februar havde klubben besøg af kriminalbetjentene Hald og 
Nielsen, der vistes en brandfilm ledsaget af foredrag, der fan
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gede børnenes interesse.
19. marts: Afslutningsfest.

Der serveredes chocolade til elever og kaffe til de voksne, 
d. v. s. medlemmer af ungdomsskolenævnet og lærerne. O. Fre
deriksen aflagde beretning. Der blev talt af nævnets formand 
og frk. Schelle. 3 små films fremvistes. Elevarbejder, for pi
gernes vedkommende syarbejder og for drengenes sløjdarbej
der, var genstand for megen beundring.

Følgende elever fik flidspræmier: Harry Mouritsen, Svend A. 
Christensen og Henning Oddershede. Der blev uddelt præ
mier til pigerne, da disse alle var 1. års elever.
Skolebetjent Vagn Olsen og lærer Nedergård, der i en år
række har virket i ungdomsskolen, forlader denne med udgan
gen af dette semester.
De har begge gjort et dygtigt arbejde her, har formået at 
skabe interesse og arbejdsglæde blandt eleverne. Skolen er 
dem megen tak skyldig.

O. Frederiksen.
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