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KOMMUNALE
SKOLEVÆSEN

ÅRSBERETNING
1933—34



THISTED
KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKOLEÅRET 1953-54
Fra 1. august 1953 til 31. juli 1954

Ved stadsskoleinspektør

AAGE JØRGENSEN

THISTED AMTS TIDENDES BOGTRYKKERI
1954



Skolevæsenets tilsyn og ledelse
a. skolekommissionen (til 31. marts):

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

skolekommissionen (fra 1. april):
direktør Ravn Klausen, formand, 
overlærer M. Jørgensen, næstformand, 
arkitekt J. F. Iversen.
måleraflæser Oskar Andersen, 
sognepræst Erich Jessen.

b. skoleudvalget (til 31. marts): 
direktør A. Mikkelsen, formand, 
overlærer M. Jørgensen, næstformand, 
byrådsmedlem frk. K. Aaberg.
måleraflæser Oscar Andersen, 
læge Prior Larsen.

skoleudvalget (fra 1. april):
direktør Ravn Klavsen, formand, 
overlærer M. Jørgensen, næstformand, 
arkitekt J. F. Iversen.
måleraflæser Oscar Andersen.
malermester Ove Petersen.

c. Thisted ungdomsskolenævn (til 31. august):
viceinspektør A. F. Antonsen, formand, valgt af fælleslærerrådet, 
lærer O. Frederiksen, leder af skolen, valgt af fælleslærerrådet, 
maskinmester Mortensen, valgt af byrådet.
måleraflæser Oscar Andersen, valgt af byrådet.
frk. K. Aaberg, valgt af skolekommissionen.
kommunebud J. Nielsen, valgt af skolekommissionen.
snedkermester E. Jensen, valgt af arbejdsgiverforeningen, 
arbmd. Chr. Vandet Christensen, valgt af fællesorganisationen, 
fru Inge Frandsen, valgt af ungdomsskolenævnet.
fru Nehl Antonsen, valgt af ungdomsskolenævnet.
frk. Rigmor Schelle, valgt af ungdomsskolenævnet.
stadsskoleinspektør Aage Jørgensen, valgt af ungdomsskolenævnet.
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Thisted ungdomsskolenævn (fra 1. september):
stadsskoleinspektør Aage Jørgensen, formand, valgt af byrådet.
lærer O. Frederiksen, ungdomsskolens leder, valgt af byrådet.
arkitekt J. F. Iversen, valgt inden for byrådet.
måleraflæser Oscar Andersen, valgt inden for byrådet.
lærerinde frk. Rigmor Schelle, valgt af fælleslærerrådet.
blikkenslagerm. N. Skaarup, valgt af arbejdsgiverforeningen.
arbmd. Chr. Vandet Christensen, valgt af Dansk arbejdsmandsforbund.
rektor Gunner Rosholm, valgt af byrådet.
forpagter Harald Dahm, valgt af byrådet.
journalist J. Miltersen, valgt af byrådet.
vævemester Erik Poulsen, valgt af byrådet.

ungdomsnævnets udvalg vedr. fritidsforanstaltninger:
stadsskoleinspektør Aage Jørgensen.
arkitekt J. F. Iversen.
lærer O. Frederiksen.
måleraflæser Oscar Andersen.
journalist J. Mil tersen.
vævemester Erik Poulsen.

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. lærerraadenes formænd:
Thisted borgerskole: overlærer P. Høegh Nielsen.
Thisted gymnasium: adjunkt Orla Petersen.
fælleslærerrådet: overlærer P. Høegh Nielsen.



5

Skolebygningerne
1. skolen i Skolegade, der rummer grundskolen, den eksamensfri mellem

skole og skolen for særundervisningen.

2. skolen på Munkevej, der rummer eksamensmellemskolen, realklasserne 
og gymnasieklasserne.

Oversigt over skolernes lokaler 31. juli 1954

dende. Gymnasiet har brug for 1 gymnastiksal og 6 andre undervisnings
lokaler. Borgerskolen mangler 1 gymnastiksal og 7 andre undervisnings
lokaler. Der er da også projekteret fortsat skolebyggeri både i forbindelse 
med gymnasiet og borgerskolen.

Oversigt over de undervisningspligtige og skolesøgende elevers 
fordeling 31. december 1953

skole
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d. p. d. p. d. p. d. p. d. p. d. p. d. p.

borgerskolen 32 36 488 491 12 23 0 0 1 1 0 0 533 551 1084

gymnasiet 0 0 61 59 76 75 0 0 40 37 51 51 228 222 450

32 36 549 550 88 98 0 0 41 38 51 51 761 773 1534
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Elevantallet 31. decbr. 1952 og 31. decbr. 1953

skole 31. dec. 52 131. dec. 53 
i

borgerskolen 1048 1084 + 36

gymnasiet 408 450 + 42

1456 1534 + 78

Elevernes fordeling i klasserne

klassetrin antal klasser i skoleåret 
1953-54

elevernes fordeling pr. 31. dec.
1953

borgersk. gymnasiet ialt borgersk. gymnasiet ialt

1. klasse 6 0 6 182 0 182
2. klasse 8 0 8 203 0 203
3. klasse 7 0 7 188 0 188

4. klasse 6 0 6 147 0 147

5. klasse 8 0 8 179 0 179
1. fm. 4 0 4 84 0 84
2. fm. 3 0 3 72 0 72
3. fm. 1 0 1 29 0 29
1. em. 0 4 4 0 101 101
2. em. 0 3 3 0 86 86

3. em. 0 3 3 0 70 70
4. em. 0 3 3 0 64 64
realklasse 0 2 2 0 40 40

1. ns. 0 1 1 0 10 10
1. m. 0 1 1 0 13 13

2. ns. 0 1 ' 1 0 17 17
2. m. 0 1 1 0 15 15
3. ns. 0 1 1 0 16 16
3. m. 0 1 1 0 18 18

43 21 64 1084 450 1534
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Elevernes forsømmelser
a. undervisningsdagenes antal er 238, og der opnåedes 233.
b. samtlige elevers forsømmelser og en sammenligning med det fore- 

gaaende år.

skoler klasse- 
kvotient

forsømmelse: antal dage
ialt

sygdom anden lovlig 
grund uden lovl. gr.

1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953

borgerskolen 28,7 27,5 10734 8310 524 625 129 111 11387 9046

gymnasiet 20,4 21,4 3361 2720 49 237 6 4 3416 2961

Undervisningspligten m. m.
Skoleåret er løbende fra 1. august til 31. juli. Undervisningspligten ind

træder 1. august for de børn, der på dette tidspunkt er fyldt 7 år; den op
hører 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 også de børn, der fylder 7 år i perioden 1. august— 
31. oktober, indmeldes. Udskrivning af skolen finder kun sted ved skole
årets slutning, hvilket i realiteten vil sige ved sommerferiens begyndelse 
d. 25. juni.

Overgang af elever til eksamensmellemskolen
Grundskolen er 5-årig, og overgangen til eksamensmellemskolen finder 

derfor sted fra 5. klasse.
I 1954 blev der i 1. eksamensmellemskoleklasse optaget 50 dr. og 35 pg. 

eller 47,5 % af 5. klassernes elever.

Skoletandplejen
Denne, der påbegyndtes i 1. klasserne 1940, udføres af byens tandlæger: 

F. Dybeck, Svend Kloster og E. Nordentoft Nielsen.
Behandlingen består af plombering, rodbehandling, udtrækning og tand

rensning og foretages på tandlægernes klinikker to gange årligt. Valg af 
tandlæge er overladt hjemmene.

Af 1. klassernes 181 elever indmeldtes 180 til behandling; i årets løb er 
endvidere tilmeldt 4 tilflyttede elever.

Første års behandling omfattede 170 elever, og der foretoges 592 fyld
ninger, 35 rodbehandlinger, 1 rensning, 184 udtrækninger, 25 andre be
handlinger og 6 øjeblikkelige behandlinger, ialt 703 behandlinger.

Følgende års behandlinger omfattede 1011 elever , med 2759 fyldninger, 
90 rodbehandlinger, 75 rensninger, 651 udtrækninger, 84 andre behandlin
ger og 46 øjeblikkelige behandlinger, ialt 3705 behandlinger.

Udgifterne for 1953—54 var 30964,10 kr.
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Skolelægevirksomheden
I Løbet af skoleåret er 1043 elever på borgerskolen og 407 paa gymna

siet blevet undersøgt, og heraf henvistes 98 fra borgerskolen og 28 fra 
gymnasiet til at søge egen læge p. gr. af lettere sygdomstilfælde.

Ved tuberkuloseundersøgelse af alle elever og af skolernes samlede per
sonale fandtes intet tilfælde af tuberkuløs sygdom. Alle elever, som ikke 
reagerede på tuberkulinprøven, blev tilbudt calmettevaccination, og kun 
et lille mindretal afslog dette tilbud.

Igen i år har forældrene i stor udstrækning vist skolelægevirksomheden 
den interesse at være til stede ved undersøgelsen af deres børn, hvilket er 
af stor betydning for arbejdets værdi.

Else Kjær, skolelæge.

Skolehaverne.
Arbejdet i skolehaverne er frivilligt i grundklasseme og i den eksa

mensfri mellemskole og finder sted uden for skoletiden 1 time 2 gange 
ugentlig. 180 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 elever, der havde de mest velholdte haver. Præmie, en kompotske, 
tildeltes 36 elever.

Foruden kolonihaveforbundet har nedenstående ydet bidrag til det 
smukke formål:

Andelsmejeriet, Landmandsbankens Thisted-afdeling, mejeriet Pasteur, 
installatør Bjerre Christensen, manufakturhandlerne P. Jensen, Sonder
gaard, Langgaard og Arne Smith, Thisted Amts Tidende, Engelsk Beklæd
ningsmagasin, isenkræmmer Jolis. Agerholm, Thisted Amtsavis, isen
kræmmer Otto Jensen, Odense Ægforretning, A/S P. O. Poulsen, Kulkom
pagniet, Sørensens kulhandel, Chr. Sørensens tømmerhandel, Thisted æg
eksport, fællesbageriet, afholdshotellet, Thisted bryghus, skotøjsforretnin
gen Grube, Thisted uldspinderi, brødrene Jensens stenhuggeri, støbegods
forhandler Aage Kjær, Thisted Social-Demokrat, sparekassen for Thisted 
amt, fodtøjsmagasinet City, vognmand Jensen, viceinspektør P. L. Hald, 
Thisted dampmølle, herremagasinet Monopol, Ballebys boghandel, Søren
sens herremagasin.

Skolebespisningen
„Foreningen til skolebørns bespisning“ består af det kommunale lærer

personale og stiftedes den 16. oktbr. 1934 af borgerskolens lærerpersonale. 
Viceinspektør Antonsen er formand.

I bespisningen deltog 301 skolesøgende børn daglig i 135 dage i novbr.— 
april. Udgifterne androg 64,39 øre pr. portion (2 retter varm mad).
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Thisted komm, skolers børnesparekasse
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 daværende 

mellem- og realskole. Nu foregår opsparing kun i borgerskolen og gymna
siets yngste klasse.

1916—21: Indskud kr. 38537.12 Uddrag kr. 14206.24
1921—26: — - 42199.06 — - 44929.63
1926—31: — - 36382.64 — - 41283.98
1931—36: — - 34233.84 — - 45469.53
1936—41: — - 31974.77 — - 39971.63
1941—46: — - 95024.40 — - 54486.06
1946—51: — - 77804.88 — - 107404.25
1951—52: — - 15998.42 — - 22882.57
1952—53: — - 16291.80 — - 10945.80
1953—54: — - 18246.98 — - 30839.88

I 1953—54 udbetaltes 248 konti, medens 175 nye oprettedes, så året slut
tede med 836 konti, hvorpå ialt indestod kr. 56374,13. I rente tilskreves 
sparerne kr. 2672.49. Renten var 4% %.

54,5 % af eleverne i de kommunale skoler var sparere.
Formand: viceinspektør Antonsen. Hovedkasserer: viceinspektør 

A. Bangsgaard. Revisorer: redaktør Brunsgaard og bankfuldmægtig 
F. Secher.

Ferierejser
Der er tildelt eleverne 867 feriebilletter til frirejser med stats- og privat

baner. 175 benyttedes af gymnasiet, 549 af borgerskolen, ialt 724.

Lærerpersonalet 1. august 1954

stadsskoleinspektør:
skole fødselsår eksamen ansat her tjenestealder

1. Aage Jørgensen ...........  
rektor:

b 1896 1919 V4 38 V4 38

2. Gunner Rosholm.........
viceinspektører:

g 1908 1937 V4 47 V4 47

3. A. Bangsgaard ........... b 1885 1906 Va 12 V4 43
4. A. F. Antonsen .......... b 1886 1912 V4 16 V4 43
5. A. C. Frederiksen ......

lektorer:
g, 1888 1909 18 i/4 43

6. frk. E. Hvid ................ g 1912 1938 48 Vs 48
7. J. Kjær ........................... g 1905 1929 Vs 47 Vs 48
8. H. P. S. Krogh .............. g .. 1908

overlærere og lærere med overlærerløn
1932 Vs 48 Vo 49

9. frk. A. Kabell .............. . b 1895 1916 Vs 19 V4 43
10. J. M. Jørgensen .......... • g 1893 1914 Vio 19 V4 43
11. P. Høegh Nielsen ...... b 1891 1914 V4 20 i/4 43
12. fru R. E. Jørgensen .. • g . 1891 1914 Vs 21 i/4 43
13. S. Chr. Madsen .......... g . 1889 1913 Vio 28 V4 43
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14. fru K. Mikkelsen ....... b 1895 1917 Vs 20 Vs 44
15. A. Hove-Nielsen ........... b 1898 1919 V2 21 V1 46
16. H. P. Nielsen ................ b 1898 1920 Vs 24 Vi 47
17. frk. I. Steensig ............ b 1900 1921 Vil 25 V1 48
18. frk. I. Kappel ................ b 1898 1925 Vil 26 Vs 48
19. A. F. Bagger ................ b 1909 1931 Vs 32 Vs 49
20. E. Steensgaard Gade ... b 1905 1929 V1 48 Vs 54
21. O. Frederiksen ............. g 1895 1917 Vs 21 V10 19
22. P. Skov ........................... g 1900 1922 V10 23 V10 24

det fastansatte lærerpersonale:
23. frk. Asta Friis ........... b 1894 1917 Vs 50 Vs 30
24. frk. R. Schelle................ b 1909 1931 Vs 37 Vs 35
25. fru E. K. Hansen ....... b 1907 1930 Vs 45 V1 35
26. P. Bunk Pedersen ....... b 1909 1930 33 V? 35
27. frk. S. Gjødesen ........... b 1910 1931 Vs 34 V1 36
28. frk. R. Kjeldgaard ....... b 1910 1931 Vs 36 Vi 36
29. V. Hansen ...................... b 1908 1930 Vis 34 Vs 36
30. frk. E. Petersen ........... b 1915 1937 Vs 45 Vs 40
31. frk. K. Beck................... g 1916 1939 Vio 40 Vs 42
32. A. S. Grøn .................... g 1916 1939 Vs 41 Vs 42
33. E. A. Sønderg. Poulsen b 1918 1940 Vs 45 V10 42
34. frk. Sophie Korsgaard b 1916 1941 Vs 52 V10 43
35. fru Hove-Nielsen ......... b 1902 1924 Vs 47 V1 43
36. V. K. Berg ...................... b 1917 1940 V10 45 V10 43
37.
38.

g 1919 1943 Vs
V10

47 Vs
Vs

45
H. E. Jensen ................ g 1914 1942 45 46

39. K. T. L. Lindskog* ..... g 1920 1943 Vs 49 Vs 46
40. C. E. Hansen ................ b 1921 1944 Vs 46 Vil 46
41. K. W. B. Jensen ........... b 1919 1944 V1 49 V12 45
42. fru K. Grøn .................... b 1917 1939 Vi 50 V12 46
43. frk. A. E. Tousgaard ... b 1917 1945 Vs 50 V1 48
44 H. Chr. Nielsen* ......... O' 1915 1942 1 8 

Vs
47 Vi

Vil
Vs

48
45 O. Pedersen* ................ g 1918 1945 47 48
46. frk. F. O. Madsen* ....... g 1911 1946 Vs 47 49
47. Frants O. N. Madsen ... b 1924 1947 50 Vs 49
48. H. P. Christiansen* .... g 1919 1946 Vs 49 V12 49
49. Henry Seedorff* .......... g 1920 1948 Vs

Vs
49 Vs 50

50. Olav Skovgaard Olsen* g 1919 1946 53 V12 50
51. frk Anna Hviid ........... b 1925 1949 Vs 51 Vi 51
52. Poul L. Nedergaard ... b 1923 1949 V'9 50 Vs 51
53. Svend O. Bach ............... b 1927 1949 Vs 50 Vil 51
54. frk. Sigrid Poulsen ..... b 1918 1951 Vs 51 Vs 53
55. Preben Visby Sørensen b 1930 1952 1'8 52
56. frk. Else Helsing* ....... g 1916 1949 Vs 53
57. Ib Stærkjær Hansen ... b 1930 1953 Vs 53
58. frk. A. M. Krarup Jo

hannessen ........................ b 1929 1952 Vs 53
59. Helge Nielsen* .............. g 1913 1940 Vs 53
60. Ejv. Helge Andersen* g 1924 1954 Vs 54
61 Sv. Aa. Larsen* ........... g 1923 1950 Vq 54
62. frk. Dorthe Dalsg. Han-

sen* ................................... g 1928 1954 Vs
Vs

54
63. Henning Sørensen ....... b 1927 1951 54
64. frk. Else Hansen .......... b 1933 1954 Vs 54

timelærere:
65. kantor J. K. Fredskild b 1885 1907 22/s 07
66. fru G. Jessen ................ b 1911 1932 Vs 54

ledige Embeder:
67-69. 3 faste embeder.
70. 1 timelærerembede.
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Forandringer i lærerpersonalet 1953-54
1. august 53: adjunktaspirant Olav Skovgaard Olsen fast ansat.

15. september 53: lektor T. Refn ansat som lektor ved Christianshavns 
gymnasium.

1. august 54: cand. mag. Ejvind Helge Andersen ansat som adjunkt
aspirant.

1. august 54: lærer E. Steensgaard Gade ansat som overlærer.
1. august 54: cand. mag. Dorthe Dalsgaard Hansen ansat som adjunkt

aspirant.
1. august 54: seminarist frk. Else Hansen ansat som aspirant.
1. august 54: fru Gerda Jessen ansat som timelærerinde.
1. august 54: cand. mag. Sv. Aa. Larsen ansat som adjunktaspirant.
1. august 54: aspirant Preben Visby Sørensen fast ansat.
1. august 54: lærer Henning Sørensen ansat som aspirant.

Følgende har i årets løb virket som vikarer:
1. lærerinde fru Gerda Jessen ....... b
2. cand. mag. frk. Harsberg ........... g
3. lærerinde fru Bodil Jensen .......... g
4. lærerinde frk Garnæs-Hansen ... b
5. fru H. Andersen............................... b
6. student hr. K. Johannessen ....... b
7. lærer hr. E. Christensen............... b

Kursus og lignende
Flere lærere har deltaget i kortere Kursus og i amtslærerkredsens års

kursus i dansk, og på borgerskolen har været afholdt en række udmær
kede instruktionskursus.

Skolebørnsudveksling med venskabsbyerne
I lighed med tidligere år var der også i år arrangeret udveksling mellem 

et hold skolebørn fra Norge eller Sverige og et hold fra skolerne i Thisted. 
Denne gang blev det udveksling med Thisteds norske venskabsby Skien. 
Som sædvanlig stod foreningen „Norden“ for arrangementet.

Med nogle timers forsinkelse ankom d. 1. juli 11 små nordmænd under 
ledelse af lektor Helge Wilmann. Under stor spænding blev børnene fordelt 
til deres danske værtsfolk, hos hvem de tilbragte en uge. De danske børn 
tog sig med stor iver af deres norske gæster og foretog på egen hånd 
små udflugter i omegnen. Af fælles arrangementer kan nævnes et besøg 
på Thisted Andelssvineslagteri samt en bustur til Rosvang og Hanstholm, 
hvor fyret blev forevist. Ellers blev vægten lagt på det frie samvær.

D. 7. juli oprandt den store dag, da vi sammen med vore norske venner 
afrejste til Skien. Sørejsen foregik med „Peter Wessel“, som for en gangs 
skyld opførte sig pænt. Sjældent vil man opleve en så smuk sejltur, som 
vor sørejse til Norge var. — Vel ankommen til Skien blev vi med stor
slået norsk gæstfrihed indkvarteret, storslået, fordi vi var 17 børn og 2 
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ledere (frk. Jette Jacobsen som leder for pigerne) mod Skiens 11 børn og 
1 leder. Der skulle således findes nogle flere hjem, som ville tage en 
dansker for en uge. Men så gæstfri som nordmændene er, kunne det let 
ordnes. Også her blev børnene overladt til deres værter. Dog må ikke 
glemmes den pragtfulde sejltur til Lunde, hvor vi efter sigende passerede 
17 sluser og blev hævet 3—4 meter, hver gang en sluse blev åbnet. Det 
var en oplevelse at se den norske natur fra søsiden. Museet i Skien så vi 
en dag, og en anden dag var vi ude på „Skotfossbruk“, en papirfabrik, 
hvor vi fulgte processen fra det rå træ til avispapiret.

Tiden i Skien gik alt for hurtigt, men vi måtte jo hjem igen. Denne 
gang var båden ikke så rolig, men alle — både søsyge og raske — vai' 
enige om, at et besøg i Norge vel nok er en søsyges kvaler værd.

PREBEN VISBY SØRENSEN.

Udgifter til skolevæsenet 1953-54 borgerskolen gymnasiet
Lærerlønninger, statens tilskud fradraget 185437 28 88930 63
Bidrag til skolefonden ................................. 51609 09 0 00
Lønninger og pensioner til skolebetjente 27184 61 18446 84
De faste ejendomme ....................................... 86525 82 66554 54
Skolehaver ...................................................... 2766 85 146 67
Skolelæge og sygepl. samt tandpleje....... 26135 71 8197 46
Inventar og materiel ..................................... 17703 37 17765 08
Undervisningsmidler ....................................... 37600 97 26535 11
Kontorholdsudgifter ..................................... 1876 71 4195 49
Brændsel, belysning og vandafgift ........... 41950 82 19110 77
Rengøring og rengøringsmidler ................ 45047 22 28304 71
Tilskud til bogsamlinger ............................ 1343 99 1411 12
Forsikringsudgifter ..................................... 643 57 365 76
Diverse udgifter ............................................. 6708 08 5051 18

Ialt....................532534 09 285015 36
Fragår: 

Skolepenge og andre indtægter ................333 40 29610 30

Udgifter ialt 532200 69 255405 06

borgerskolen gymnasiet
Kommunens udgift; pr. elev .................... 492 79 567 57
Renter og afskrivning ikke medregnet er 

kommunens udgift til skolevæsenet... 445674 87 188850 52
pr. elev .............................................................. 412 66 419 67
Mellemkommunal refusion fradraget pr. 

elev .............................................................. 340 19 347 20

Tilskud fra fælleskommunal udligningsfond for 1953—54 = 110880 00



BORGERSKOLEN
ved viceinspektør A. Bangsgaard

Skoleåret begyndte med 40 lærere til 43 klasser, og til rådighed var 39 
klasseværelser samt lokaler til særfag, idet den sidste nybygning, mellem
bygningen, da blev taget i brug. Den rummer 2 kontorer, 2 klasseværelser 
og lokaler til sløjd og kv. husgerning. Undervisningen i det sidste fag er 
hidtil foregået i den tidligere østre borgerskole, der i 1947 blev overdraget 
gymnasiet.

(gymnastiksal, mellembygning og skolegård for 1. og 2. klasserne
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Skolekøkkenet åbnedes for forældre og andre interesserede d. 18. septbr. 
i tilslutning til „husholdningsugen“, og i den følgende uge blev det taget 
i brug. Der var stor glæde såvel blandt lærere som elever over at have 
fået lokaler på egen skole.

Laborator tekøkkenet
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Skolekøkkenet består af et laboratoriekøkken, beregnet til enkeltmands
undervisning, og- et familiekøkken, hvor undervisningen drives som familie
arbejde med tilknyttet forevisning. Ved siden af dette køkken findes et lille 
elektrisk køkken med spisekrog, hvor eleverne efter tur arbejder selv
stændigt. Desuden er der spisekamre for børneskolen, ungdomsskolen og 
aftenskolen samt et fælles vaske- og strygerum.

Straks ved skoleårets begyndelse blev den ny sløjdsal taget i brug, og et 
stort savn var herved afhjulpet. Desværre må den gamle mørke og utids
svarende sløjdsal stadig benyttes, idet sløjdtimernes antal i tidens løb er 
steget så meget, at ca. 10 ugentlige timer træsløjd foruden metalsløjd ikke 
kan besørges i den ny sal.

Det ny sløjdlokale er beliggende i mellembygningens stueetag'e. Det er 
11 m X 6 m, det tilstødende materlalerum 5 m X 6 m, lokalet er lyst og 
venligt, og det er moderne indrettet med 32 sløjdbænke i tre kolonner. Des
uden er der 6 værktøjsskabe med jalousilukke, gasbord, bejtsebord og 
elektrisk slibesten. Den kunstige belysning er særdeles god og velplaceret, 
og lydisoleringen virker tilfredsstillende. I materialerummet er der faste 
skabe fra gulv til loft til opbevaring af elevarbejder. Træet er anbragt 
på stålrørsstativer midt i lokalet.

Det var arbejdslystne og forventningsfulde drenge, der efter sommer
ferien overtog sløjdsalen, og de blev ikke skuffede.

Sløjdsalen
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Lokalespørgsmålet kan dog ikke endnu siges at være løst fuldt tilfreds
stillende, idet vi for 1954—55 vil mangle 6—7 klasseværelser, lokaler til 
håndarbejde og tegning samt en gymnastiksal. Gymnastiktimerne vil i 
det kommende år være nedskåret med ca. %, særlig for de yngste klassers 
vedkommende.

Mødetiden for 1. klasserne har været sat til kl. 12 med undervisning til 
kl. 15, hvorved man så godt som helt har undgået vandreklassei-, men til 
gengæld forlænget skoledagen med 1 time.

Den almindelige lærermangel har medført, at det har været umuligt at 
skaffe lærerkræfter til 83 ugl. timer, der er besørget dels af en fast vikar, 
24 tim., dels som overtimer af det faste lærerpersonale.

Forsøgsarbejdet i den eksamensfri mellemskole er fortsat til stor til
fredshed for alle parter. At skolen lykkeligt har undgået selv den svageste 
antydning af disciplinkrise skyldes uden tvivl i væsentlig grad forsøgs
arbejdets undervisningsform, der knytter forældre, børn og lærere sammen 
i et nøje interessefællesskab. Et bevis herpå tør vi også se i den kendsger
ning, at vore 3 2. fm. klasser saa godt som uændrede rykker op i 3 3. fm., 
skønt eleverne med ganske enkelte undtagelser er over den skolepligtige 
alder.

Undervisningsministeriet har fornyet godkendelsen af undervisningspla
nen for 2. fm., ligesom det har godkendt den af skolekommission og byråd 
vedtagne undervisningsplan for 3. fm. for 1954-55.

Ved et lærerrådsmøde kort efter skoleårets begyndelse vedtoges at købe 
en stumfilmgengiver til brug ved skolens undervisning. Gengiveren blev 
købt med saa meget ekstraudstyr, at den også er velegnet til brug i gym
nastiksalen. Foreløbig er den placeret i skolelæsestuen, men målet må 
være ad åre at få et særligt filmslokale. Da ikke så få lærere manglede 
certifikat til betjening af apparatet, afholdtes der efter aftale med Statens 
Filmcentral kursus med en af skolens lærere som instruktør. — Skolen har 
tegnet abonnement hos S. F. C., og den praktiske side af sagen er ordnet 
på den måde, at en lærer har tilsyn med apparatet, sørger for fremskaf
felse af film efter kollegernes ønsker, returnerer dem og organiserer be
nyttelsen af filmslokalet.

Skolen har med stor tilfredshed konstateret, at indførelsen af film i un
dervisningen i høj grad er medvirkende til at gøre stoffet levende og in
teressebetonet for eleverne, hvorfor apparatet da også er blevet flittigt 
og fornuftigt benyttet, hvilket vil fremgå af nedenstående statistik, der 
omfatter ca. 1 år:

Antal frem- filmens benyttelse på de for
viste film: skellige klassetrin:

Historie ................ 1 1. kl. 17 gange
Naturhistorie ..... 7 2. - 34 —
Geografi ................ 10 3. - 59 —
Gymnastik ........... 1 4. - 65 —
Underholdning .... 2 5. - 96 —
Diverse ................. 2 1. fm. 60 —

2. - 49 —
3. - 21 —
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Børnenes fordeling i klasserne

Klasse
1. aug. 1953 Middeltal for 

skoleåret Klasse
1. aug. 1953 Middeltal for 

skoleåretdr. pe- dr. pg-

3. fm. 10 21 28,2 3 A 15 14 29,3
2. fm. A 11 12 23,8 3 B 15 14 29,3
2. fm. B 12 16 27,1 3C 17 14 30,7
2. fm. C 10 13 21,8 3 D 16 13 29,1
1. fm. A 12 11 22,7 3 E 16 12 28,5
1. fm. B 8 16 24,8 3 F 15 13 28,8
1. fm. C 11 12 23,5 3G 2 10 12,3
1. fm. D 11 2 12,7 2 A 12 14 25,6

5 A 12 11 23,8 2 B 12 18 28,3
5 B 17 10 27,0 2C 14 14 27,8
5 C 12 12 24,5 2 D 15 15 30,0
5 D 13 14 27,3 2 E 13 16 28,8
5 E 12 13 25,0 2 F 12 16 28,1
5 F 11 13 24 7 2G 14 13 27,0
5 G 7 5 12,0 2H 5 3 8,0
5 H 9 5 14,0 1 A 15 14 30,3
4 A 12 16 26,6 1 B 14 15 27,8
4 B 13 13 25,5 1 C 16 15 30,0
4 C 15 14 28,4 1 D 13 16 30,1
4 D 13 15 27,1 1 E 13 19 30,9
4 E 10 15 24,8 1 F 17 14 31,3
4 F 9 4 12,5 ■' 1 1

Middeltallet for skolen har været 1078,8, for klasserne 25,1 (men 27,2, 
hvis hjælpeklasserne ikke medregnes).
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Ved skoleårets begyndelse 538 dr., 554 pg., ialt 1092 elever, ved skole
årets slutning 528 dr., 539 pg., ialt 1067 elever i 43 klasser.

Hjælpeklasser: 1. fm. D., 5. G., 5. H., 4. F., 3. G. og 2. H.

Fagenes timetal for 1. fm., 36 ugentlige timer.
dr Pg- dr. pg.

Kristendomskundskab ... 2 2
Skriftlig dansk ................ 3 3
Historie ............................
Geografi .............................. I ?
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

Undervisningsplan for 2. fm.

a. Obligatoriske fag, 25 ugl. 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 ugl. timer
1. Håndværkergruppe: 2. Huslig gruppe: 
sløjd, materialelære kv. Husgerning 4 
samt værkstedsbesøg 4 håndgerning 2 
suppl. regning og 
bogføring 2

3. Handels- og kontor
gruppe: 
maskinskrivning 2 
suppl. regning og bogf. 3 
tegning, dr. 1 
håndgerning, pg. 1

b. Frivillige fag, 5 ugl. timer 
tysk (3), matematik (2), sløjd (3), tegning (2), 
skolekøkken (3), håndgerning (2), suppl. læsning (2).

Undervisningsplan for 3. fm.
a. Obligatoriske fag, 22 ugl. timer 

dr. pg.
Skr. dansk ............................ 3 3
Regning ................................ 4 4
Religion ................................. 1 1
Mundtlige fag .................... 6 6
Fysik ..................................... 1 0
Engelsk ................................. 4 4
Gymnastik og idræt ....... 3 3
Håndarbejde .................... 0 1
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b. Valgfri fag
1. Håndværkergruppe,
8 ugl. timer:
sløjd, materialelære
værkstedsbesøg 5
suppl. regning og bogf. 2
tegning 1

2. Huslige gruppe, 
8 ugl. timer: 
kv. husgerning 4 
håndarbejde 2 
suppl. regning 2

3. Handels- og kontor- 
gruppe, 9 ugl. timer:
maskinskrivn. ..2 2

suppl. regn ... 2 2
bogføring ........... 1 1
Sløjd .................... 3 0
tegning ................ 1 0
kv. husgern......... 0 4

c. Frivillige fag, 5 ugl. timer
tysk (3), tegning (3), matematik (2), suppl. læsning (2).

Klasssernes og fagenes ugentlige timetal i grundskolen

1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl.
dr. pg- dr. pg- dr. pg- dr. pg- dr. pg-

Kristendomskundskab .......... '*/2 4/a 2 2 2 2 2 2 3 3

Dansk................ 7 7 8 8 9 9 7 7 9 9

Skrivning.......... 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

Regning.............. 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6

Historie.............. l, 1 1 2 2 2 2

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

Naturhistorie ... 1 1 1 1 2 2

Naturlære.......... 1 1

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

Gymnastik.............................. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

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

Sløjd ....................................... 2 2 2 2 3

Tegning..................................... 2 2 2 2 2

20 20 24 24 29 29 30 30 36 36

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.

Besøg på biblioteket
I januar og februar aflagde 5. klasserne ledsaget af klasselærerne 

besøg på børnebiblioteket og fik undervisning i brug af bibliotek og 
bøger.
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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 og fagenes ugenti. timetal i den eksamensfri mellemskole
(Se iøvrigt side 18 og 19).

Desuden 1 ugentlig time til korsang med udvalgte elever. — 13. fm. 
indgår 1 ugl. time i historie i timetallet for dansk, og skrivetimen an
vendes til maskinskrivning.

Skolehave er frivillig, 2 ugl. timer.
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Lærerbøger tages i brug:
1. fm.: Verdenshistorie, lærebog i kv. husgerning, engelskbog.
2. - : Kirkehistorie, tyskbog.
3. - : Engelskbog.

Klassernes og fagenes ugentlige timetal i hjælpeklasserne

Kristendomskundskab

Læsefag

Dansk

Skrivning

Regning

Sang

Tegning

Sløjd

Håndarbejde

Husgerning

Gymnastik

dr.

2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 1. fm.
dr. pg. dr. pg- dr. pg- dr. pg- dr. pg-

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 3 3 3 3 4 4

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2P° 
1 

’
6 6 6 6 6

* 1 ° - æ 6 6

1 1 2 2

1 -
2 2 2 2

2 2 2 2 3 3 4

4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2 3 3 3 3 4 4

24 24 27 27 30 31 33 34 36 36

2

4

8

6

2

4

4

4

36

2. fm.

Pg-

36

2

4

8

6

2

4

4

4

Desuden 1 ugl. time i korsang med udvalgte elever fra 4. grund- 
skolekl.

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

Særundervisning
Skolens første hjælpeklasse oprettedes ved skoleårets begyndelse 1942. 

Der har i år været 7 hjælpeklasser med 72 elever, 43 dr. og 29 pg., 6,6 % 
af borgerskolens elever.

1946 optoges undervisning af læseretarderede elever. I år er der 
undervist 32 dr. og 15 pg. fordelt paa 11 hold ä 4 ugl. timer.

Undervisningen er forestået af lærerinderne frk. Kappel, fru Mikkel
sen og frk. Schelle, der alle har autorisation som ordblindepædagoger.

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



22

Oversigt over opflytninger m. m.
Afgang ved skolepligtens ophør i juli 1954:

Afgang til eksamensmellemskolen i juli 1954:
Fra 5. klasserne 45 dr. 30 pg., fra 1. fm. 4 dr. 5 pg., fra 2. fm. 1 dr. 0 pg., 
ialt 85 elever, eller 47,5 % af 5. klassernes elever.

Oversigt over opflytningen i juli 1954:

Klasse
trin

Antal kl. 
før op
flytnin

gen

Børneantal efter 
ovenn. afgang

Heraf blev 
oversiddere

Oversiddere 
i pCt.

Antal kl. 
efter op
flytnin

gendr. pg. ialt dr. pg- ialt dr. pg- ialt 1

1. 6 87 90 177 0 0 0 0,0 0,0 0,0 6
2. 8 100 103 203 0 0 0 0,0 0,0 0,0 7
3. 7 102 90 192 2 0 2 2,0 0,0 1,0 8
4. 6 67 72 139 0 0 0 0,0 0,0 0,0 7
5. 8 50 54 104 0 0 0 00 0,0 0,0 6
6. 4 33 35 68 0 0 0 0,0 0,0 0,0 5
7. 3 4 8 12 0 0 0 0,0 0,0 0,0 4
8. 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 3

1.-8. 43 443 452 895 2 0 2 05 0,0 0,2 1 45

5. klasserne havde i juli efter afgangen til eksamensmellemskolen og 
efter udskrivningen ved skolepligtens ophør 104 elever, der opflyttedes i 
5 1. fm. klasser, hvoraf 2 er hjælpeklasser.

Svømmeprøver
I. Svømmeprøve ........... 8 dr. 13 pg.

II. Frisvømmerprøve .... 1 - 0 -
III. Livredningsprøve . 0 - 0
Prøverne er aflagt af ... 9 - 13 -
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3. fm. klasse
1. aug. optoges 10 drenge og 21 piger, der alle havde gennemgaaet 2. fm. 

klasse og med undtagelse af 1 dr. og 1 pg. var over undervisningspligtig 
alder. I årets løb udmeldtes 2 drenge og 4 piger til lærepladser, så klassen 
ved skoleårets slutning bestod af 8 drenge og 17 piger.

Foruden manuelle fag er der givet undervisning i følgende faggrupper:

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

Naturfaggruppen (3 timer):
1 time ugentlig er anvendt til behandling af hjemstavnens 
natur- og erhvervsforhold m. v. samt emner fra 
sundhedslæren, væsentlig skriftligt.
2 timer ugentlig er der med drengene gennemgået emner fra 
dagliglivets naturlære og kemi ved forsøg, hvortil 
en del af apparaterne er fremstillet af eleverne.

Regning og bogføring (6 timer):
Opgaverne i regning har foruden talbehandling omfattet pro
cent, flader og rummål m. m.
I bogføring er indøvet opstilling af kassebog samt gennemgået 
en lettere opgave i kolonnebogføring.

Maskinskrivning (1 time).

Ved undervisningen har der med undtagelse af engelsk ikke været an
vendt egentlige lærebøger eller lektielæsning, men eleverne har under læ
rernes vejledning i stor udstrækning benyttet passende håndbøger, ord
bøger 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.

3. fm. klasses skoleforsømmelser: sygdom 2,7 %, med lovlig grund 0,1, 
uden lovlig grund 0,0 %.

Tilskud fra skolefonden for 1953—54 1600 kr.
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Elevernes skoleforsømmelse (angivet i pCt.)

Aar Sygdom Med lovlig 
grund

Uden lovlig 
grund

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
1953 ............................................. 3,33 0,25 0,04

Skolens samlinger
Lærerbogsamlingen bestaar af 857 bind.
Børnebogsamlingen er filial af biblioteket for Thisted by og amt og tæl

ler 1233 bind. Der er foretaget 2987 udlån, 232 fagi. og 2757 litt, til 447 
elever.

Den naturhistoriske samling er kun forøget med enkelte genstande, hvor
imod den fysiske samling er stærkt udvidet, bl. a. ved indkøb af apparatur 
til elevforsøg.

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. 150 af skoleradioens udsendelser er blevet aflyttet, væsentlig af de 
ældre klasser.

Skolens legater
Assessor, overlærer Christensens præmielegat, fundats af 7. jan. 1875, 

uddeltes den 24. juni i 33 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 hu
stru, fundats af 1. september- 1902, stort 2000 kr. Renten skal af lærerfor
samlingen anvendes til „formål, der kan bidrage til at gøre skolens ar
bejde mere frugtbringende for eleverne“.

Der er i 1953—54 anvendt af legatets midler 497 kr. som tilskud til ind
køb af et smalfilmsapparat. Kassebeholdning 30. septbr. 1954 kr. 77,67.

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 var pr. 30. septbr. 1953 kr. 1469,25. Legatet var endnu ikke 
trådt i virksomhed, da legatstifteren var afgået ved døden, uden at der var 
oprettet fundats; men det havde været hans udtalte ønske, at legatets 
midler i lighed med Ane Marie Jensens mindelegat skulle medvirke til at 
gøre skolens arbejde mere frugtbringende for eleverne, hvorfor lærerrådet 
vedtog at anvende det indestående beløb til anskaffelse af et smalfilms
apparat.
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Af skolens dagbog
13. august: Skoleåret begynder, og den ny bygning med to klasseværelser, 

to kontorer, sløjdsal og skolekøkken tages i brug.
7. septbr.: Månedslov.

25 .—26. septbr.: Ordenspolitiet indøver færdselslære i praksis med 2.—8. 
klasserne i skolegården.

27 . septbr.: Skolens nybygninger forevises for forældre og andre interes
serede.

19 .—24. oktbr.: Efterårsferie.
8. novbr.: Uddeling af præmier for veldyrkede skolehaver.

23. novbr. Månedslov.

Fra lejrskolen på Bornholm (Hammershus Ruiner)

25. novbr.: Instruktion i formskrift ved overlærer Disa Christiansen, Kø
benhavn.

21. —22. decbr.: Julefester.
23. decbr.—5. jan.: Juleferie.

4. februar: Møde med forældre til eleverne i 1. fm. klasserne. Der var 
meget god tilslutning. Skoleinspektøren gjorde rede foi’ den ændrede 
undervisningsplan for 2. fm., og flere forældre havde ordet for at give 
udtryk for tilfredshed med undervisningsformen i den eksamensfri mel
lemskole.

8. febr.: Instruktion i historieundervisning ved øvelsesskoleleder Johs. 
Reif, Skårup.

11. febr.: Fridag i anledning af Kongens fødselsdag.
Møde med forældere til elevernee i 2. fm. Der var meget god tilslut
ning. Skoleinspektøren omtalte udførligt den ny undervisningsplan for 
3. fm., der vakte stor interesse.

24. febr.: Møde med forældre til eleverne i 5. klasserne. Omkr. 200 for
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ældre var mødt og påhørte skoleinspektørens redegørelse for under
visningsplanen for 1. fm.

10. marts: Indmeldelse af elever til 1. klasserne.
16. marts: Nationalmuseets provinsturne foreviser filmen „Fra jordhytte 

til glashus“ og fremviser dragter fra muhamedanske lande med elever 
fra skolen som mannequiner.

29. marts: Fridag i anledning af Dronningens fødselsdag.
30. marts: Skriftlig prøve til optagelse i eksamensmellemskolen.

1. april: Mundtlig prøve til optagelse i eksamensmellemskolen.
2. april: Mentalhygiejnisk forening foreviser film for grundskolens 

klasser.
14.—20. april: Påskeferie.
28. april: Skolens forældrekreds indbudt til møde i gymnastiksalen ang. 

indstilling til byrådet om valg af et medlem til skolekommissionen. 
Mødet endte resultatløst, da der ikke ved forhandling kunne opnås 
enighed, men krævedes valg.

6. maj: Valget til skolekommisionen afholdes.
20.—26. maj: 1. fm. klasserne i lejrskole på Bornholm.
31. maj—2. juni: Skriftlig årsprøve.

8.—12. juni: 2. fm. klasserne på besøg i København.
9. juni: 1.—3. klasserne på udflugt til Sjørring.

11. juni: 4., 5., 1. fm. og 3. fm. klasserne på udflugt til Svinkløv.
18. juni: „Forældredag“ for 1. og' 2. klasserne, dei’ blev overværet af et 

overvældende stort antal forældre.
18. juni: Udstilling af elevernes håandarbejder, tegninger og sløjdarbejder.

Udstillingen

19. og 21. juni: Mundtlig årsprøve.
24. juni: Årsafslutning og præmieuddeling, hvorefter der blev givet som

merferie til 12. aug. incl.
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er en fortsættelse af Thisted kommunale mellem- og realskole, 
der 1. april 1947 gik over til gymnasieordningen ■—■ stadig 
som en kommunal institution.

Gymnasiet omfatter en fireårig mellemskole, der forbereder til 
mellemskoleeksamen, en etårig realklasse, der forbereder til 
realeksamen, og et treårigt gymnasium, der forbereder til ny
sproglig og matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen.
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EKSAMEN 1954
Studentereksamen

Der indstilledes 23 elever, der bestod med følgende resultater:

Nysproglig linie:
Risa Foged ................................................................... mg-j- 14,35
Lis Badsbjerg Høyer ................................................. mg 14,08
Jette Thagaard Jacobsen ......................................... mg?- 13,33
Bodil Stæhr Larsen...................................................... mg-? 13,23
Knud Brant Nielsen...................................................... mg-r 13,63
Gudrun Marianne Poulsen......................................... mg 13,70
Bodil Lise Smith .......................................................... mg 13,37
Ida Marie Svenstrup .................................................. mg-r 13,00
Hans Willumsen .......................................................... mg4- 13,65
Kristian Emil Brund ................................................. g 12,28

Matematisk-natur videnskabelig linie:
Finn Kurt Andersen .................................................. mg-? 13,30
Kåre Eigil Andersen ................................................. mg 14,03
Rigmor Skårup Christensen ................................. mg 13,68
Viggo Christiansen .................................................. mg 13,86
Jørgen Eklund .......................................................... mg 14,07
Markil Ebbe Gregers Gregersen ............................ mg 13,85
Erik Henningsen ...................................................... mg 13,93
Thorvald Frøkjær Jensen ......................................... mg-r 13,27
Ruth Brix Kjelgaard ................................................. g+ 12,76
Leif Kristensen .......................................................... mg-? 13,66
Anne-Cecilie Nors Monrad ..................................... mg? 13,40
Jørgen Nissen .............................................................. mg 13,88
Ejgil Luxhøj Præstgaard ......................................... mg+ 14,21

Realeksamen
Der indstilledes 40 elever, hvoraf 39 bestod med følgende resultater:

real a:
Grete Agerholm .......................................................... g 12,11
Lejf Nors Andersen ................................................. mg+ 14,23
Lis Damsgaard Andersen ......................................... mg? 13,01
Niels Christian Beyer ............................................. mg? 13,03
Ruth Elin Gade .......................................................... mg 13,70
Martinus Godiksen ...................................................... mg? 13,49
Inger Hartmann Handest ......................................... mg? 13,08
Flenny Nedergaard Hansen ..................................... mg? 13,42
Anni Grete Høgholm .................................................. g 12,01
Kamma Rægaard Jensen ......................................... mg 13,82
Lilian Frost Jensen...................................................... g+ 12,47
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Hans Jørgen Jørgensen ............................................. mg-r 13,29
Bente Larsen .............................................................. mg 13,94
Conny Birgit Nielsen ................................................. mg-h 13,61
Harry Lund Nielsen .................................................. mg-b 13,40
Ove Hupfeldt Nielsen ................................................. mg 13,92
Jens Peter Nørgaard .................................................. g+ 12,85
Hanne Hum Steensig ................................................. mg4- 13,20
Birte Westh .................................................................. mg+ 14,46

real b:
Elin Bak Aldershvile ................................................. mg 14,16
Inga Vang Christensen ............................................. mg 13,78
Jørgen Dolmer .............................................................. mg 13,95
Elmer Steensgård Gade ............................................. mg 13,80
Ellen Badsbjerg Høyer.............................................. mg 14,02
Alex Jensen .................................................................. g+ 12,95
Alex Jensen .................................................................. g+ 12,54
Birgit Højrup Jensen .................................................. mg 13,92
Kirsten Gade Jensen .................................................. mg 13,67
Gerda Rosenkrands Jepsen ..................................... mg- 13,55
Birthe Klovning Kristoffersen ................................ mg 13,97
Tage Oddershede Larsen ......................................... g+ 12,60
Kaja Lyhne .................................................................. mg 13,86
Chresten Nielsen .......................................................... mg-? 13,51
Hanne Elisabeth Nissen ........................................... mg4- 13,29
Ove Filtenborg Simonsen ......................................... g 12,18
Agnete Marie Sørensen ............................................. g+ 12,74
Finn Vammen Sørensen ............................................. mg 14,06
Eva Sand Thorhaug'e ............................................. mg 13,88
Gerda Østerbye .......................................................... mg 13,82

Mellemskoleeksamen
Til mellemskoleeksamen indstilledes 63 elever, der alle bestod.

Legater og flidspræmier 1954.
Mælkepengelegatet, hvis midler hidrører fra mælkesalget på skolen,

tildeltes

med hver 125 kr.

Lis Høyer, III s, 
Gerda Jepsen, rb,

100 kr. skænket af fabrikant S. Kabell til en flittig elev i realklassen,
tildeltes Lejf Nors Andersen, r a.

Thisted Realskoles mindelegat tildeltes 
Birte Westh, r a, 
Inger Handes t, r a, 
Elin Bak Aldershvile, r b, 
Eva Thorhauge, r b,

med hver 25 kr.
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Bogpræmier tildeltes

Gudrun Poulsen, III s, Risa Foged, III s, Ida Svenstrup, III s, Knud 
Brant Nielsen, Ills (som præfektformand), Eigil Præstgaard, III m, Mar
kil Gregersen, III m, Rigmor Skaarup Christensen, III m, Sonja Lynge, 
Ils, Kristen Jensen Hansen, II m, Anne Grete Bech, Is, Kirsten Hoff
meyer, I m, Ove Hupfeldt Nielsen, r a, Kaja Lyhne, r b, Egon Fuglsang, 4 a, 
Erik Vigsø Jensen, 4 a, Bodil Lund Olesen, 4 b.Aase Stærkjær Hansen, 4 c, 
Aase Rigmor Nielsen, 4 c, Paul Walløe Hansen, 3 a, Gunhild Gregersen, 
3 b, Niels Torsten Petersen, 3 c, Birte Stig’aard Pedersen, 2 a, Else Sejers
kilde Nielsen, 2 b, Ejvind Nielsen, 2 c, Margit Andersen, 1 a, Eivind Bonde- 
rup, 1 b, Jens Ole Olesen, 1 c, Helga Jacobsen, 1 d.

Overlæge Geert Espersen og hustrus legat
Af dette legat er der uddelt 2 portioner å 700 kr. til stud. med. Edith 

Slavensky og stud. med. Niels Ole Møller' Nielsen og 2 portioner ä 125 kr. 
til gymnasiast Ellen Heegaard, III s, og gymnasiast Børge Sørensen, III m.

Karakterer
Ifl. kgl. anordning af 6. februar 1943 benyttes følgende karakterskala: 

ug = 15 points, ug4- = 14%, mg+ = 14y3, mg = 14, mg4- = 13%, 
g+ = 12%, g = 12, g- = 10%, tg+ = 9%, tg = 8, tg4- = 5%.
mdl+ = 2%, mdl = 0, slet = 4- 16.

Karakterernes værdi kan udtrykkes således:

J- det udmærkede.

™|+ } det afg;iort gode'

mg 4- det i det hele tilfredsstillende.

g+ det jævnt forsvarlige.

g' det jævne.

g 4- det jævnt tarvelige.

tg+ 1
tg I det ringe.
tg- J

mdl+ } det meSet dårlige.

slet det ganske uantagelige.

Til at bestå den højere almenskoles eksaminer kræves, at den pågæl
dende eksaminand skal have opnået et middeltal, såvel af årskarakterer 
som af eksamenskarakterer, af mindst 10,75 for mellemskoleeksamens, 
11,00 for realeksamens og 11,25 for studentereksamens vedkommende.
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Til beregningen af karakterbetegnelsen ug o. s. v. benyttes følgende 
tabel:

15,00—14,83 (begge medregnede) Ug
14,82—14,50 — Ug^
14,49—14,17 — mg+
14,16—13,67 — mg
13,66—13,00 — mg 4-
12,99—12,33 — g+
12,32—11,33 — g

For studentereksamen 11,32—11,25 — g-^
For realeksamen 11,32—11,00 — g-t-
For mellemskoleeksamen 11,32—10,75 — g-t-

Optagelse i skolen
For at blive optaget i 1. mellemskoleklasse må eleven bestå en optagel

sesprøve, hvis vigtigste krav iflg. kgl. anordning af 19. juni 1903 er:

1. Dansk, mundtlig. Der kræves af eleven sikker, flydende og forstandig 
oplæsning af et stykke læst prosa; desuden skal han (hun) prøves i oplæs
ning af et stykke ulæst fortællende prosa, som efter indhold og sprogform 
må antages at ligge indenfor hans alderstrins sædvanlige fatteevne, og 
vise nogenlunde sikkerhed deri. Efter oplæsningen må han, vejledet ved 
eksaminators spørgsmål, kunne genfortælle, hvad han har læst, og vise, at 
han forstår det. Han må kunne udenad nogle enkelte, væsentlig for
tællende digte og være i stand til at gøre rede for deres indhold samt i det 
hele vise, at han har forstået dem. Ved samtale på grundlag af det læste 
skal eksaminator tillige forvisse sig om, at eleven har øvelse i at finde 
hovedleddene i en sætning og i at kende de vigtigste ordklasser og deres 
bøjning.

Hvad angår fordringerne om grammatisk kundskab, må ministeriet 
bestemt indskærpe, at man ved at opstille dem på ingen som helst måde 
har villet opfordre til ved forberedelsen at drive, hvad man kalder gram- 
matikterperi; tværtimod må det indtrængende advare imod alt af den art. 
En noget dybere indgående grammatikundervisning i modersmålet hører 
først hjemme i mellemskolen, ja endda ikke på dennes første trin. Men da 
eleven jo allerede i mellemskolens begynderklasse skal modtage under
visning i et fremmedsprog, har man, for at denne kan fremmes, anset det 
for ganske nødvendigt, at han fra sin tidligere undervisning i modersmålet 
dertil medbringer en om endog blot elementær kundskab til sproglærens 
fornemste grundbegreber; og det kan vel heller ikke nægtes, at besiddelsen 
af en sådan kundskab også i ikke ringe grad kan hjælpe eleven til en 
fuld forståelse af hans læsning, hvorpå der skal lægges meget stor 
vægt, ligesom det heller ikke er muligt for ham at vinde ordentlig sikker
hed i retskrivningen uden den. Denne kundskab skal imidlertid aldeles 
ikke erhverves gennem nogen abstrakt grammatikundervisning, indrettet 
for sin egen skyld eller drevet i særlige timer eller timeafsnit; den skal 
helst vindes ganske jævnt lidt efter lidt, udelukkende gennem øvelse 
sammen med læsningen og ved samtale mellem lærer og elev, og den skal 
indskrænkes til, hvad der er strengt nødvendigt, for at de ovenfor på
pegede formål kan nås. Med hensyn til fordringerne i enkelthederne må 
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det bemærkes, at de ordklasser, eleven må have lært at kende på 
denne måde, i første række er: navneord, kendeord, tillægsord og udsagns
ord; dertil kommer så de lettest forståelige klasser af stedordene, nemlig 
de personlige, påpegende og ejestedordene, hvorimod de ubestemte stedord 
helt udelukkes, og de øvrige heller ikke skal kunne fordres. De andre 
ordklasser (biord, forholdsord osv.) opsættes til mellemskolens undervis
ning. Til et tilstrækkeligt kendskab til de nævnte ordklasser hører imid
lertid også et vist kendskab til deres bøjning: navneordenes køn og deres 
bøjning og grad osv. Af udsagnsordenes tidsbøjning må man dog ikke 
kræve andet end de usammensatte tidei' (både i handleform og i lideform); 
og for alle ordklassers vedkommende må man holde sig til den regelmæs
sige bøjning og ikke forlange undtagelser lært, allermindst i remseform. 
Eleven skal fremdeles vide, hvad en s æ t n i n g er, og være øvet i at kunne 
påpege sætninger; dertil kræves nødvendigt, at han også må kende og 
kunne finde en sætnings hovedled, i hvert fald altså o m s agn og 
grundled.

2. Dansk, skriftlig. Eleven må uden væsentlige fejl i retskrivningen 
kunne skrive et i omfang passende stykke, som dikteres langsomt for ham 
med angivelse af skilletegnene, og som ikke indeholder 
sjældne ord eller ordforbindelser. Fremdeles må han være nogenlunde 
indøvet i at kunne gengive i skrift et ham fortalt eller langsomt forelæst 
fortællende stykke, som ikke er synderlig langt, og hvis sætningsbygning 
og indhold er letfatteligt.

3. Regning. Prøven skal være både skriftlig og mundtlig. Eleven må 
kunne den lille tabel med sikkerhed og have færdighed i at løse 
opgaver i de fire regningsarter med benævnte og ubenævnte hele tal samt 
kunne anvende disse regningsarter på simple opgaver i reguladetri. Han 
må endvidere have kendskab til brøksbegrebet i almindelighed og kunne 
addere og subtrahere ensbenævnte brøker. Han må også kende decimal
betegnelsen og kunne foretage addition og subtraktion af decimalbrøker 
samt multiplicere sådanne med en hel multiplikator og dividere dem med 
en hel devisor. Hovedregning må han kunne udføre sikkert og hurtigt 
med mindre tal.

Hvis eleven ikke i alt væsentligt fyldestgør de ovenfor opstillede 
krav i dansk og regning, skal der nægtes ham optagelse. (Cirkulære af 
22. juni 1903).

Optagelsen er betinget af, at forældrene (værgerne) underskriver en er
klæring om, at det er hensigten at lade eleven gennemgå alle mellem
skolens klasser.

Det er meget uheldigt at afbryde skolegangen før mellemskoleeksamen, 
idet mellemskolens læsestof dannei' et samlet hele.

I I gymnasieklasse optages elever, som har bestået mellemskole-, real
eller aim. forberedelseseksamen; iflg. kgl. anordning af 10. marts 1938 
kræves der ikke nogen minimumskvotient for optagelse i I g eller real
klassen; men samtidig har ministeriet indskærpet, at der ved optagelsen 
skal foretages en sådan sigtning af de tilmeldte elever, at der kun optages 
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elever, om hvem der er grund til at tro, at de vil kunne gennemføre den 
videregående undervisning på den normale tid. Det må også betænkes, at 
der stilles betydelige krav til eleverne i gymnasieklasserne. For at kunne 
følge med i gymnasieundervisningen må eleven være både flittig, moden 
og velbegavet.

Valgfri fag

I 4. mellem er latin valgfrit; de elever, der ikke deltager i latinundervis
ningen, får en ekstra ugentlig time i hvert af fagene dansk, regning, teg
ning og skrivning.

Det tilrådes dog alle de elever, der ønsker at komme i gymnasiet, at 
læse latin, både dem, der vil være nysproglige (for dem er latin nødvendigt 
for optagelse) og dem, der vil være matematikere; adskillige studier, der 
har matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen som forudsætning, 
kræver nemlig mellemskolens latinprøve. Deltagelse i latinundervisning 
bestemmes af skolen og hjemmet 1 forening.

I realklassen er for alle elever fransk valgfrit fag; det må dog tilrådes 
alle at følge franskundervisningen, bl. a. fordi post- og telegrafvæsenet 
kræver realeksamen med fransk som betingelse for ansættelse som elev.

For piger i realklassen er tillige regning og matematik valgfri; men 
man må være klar over, at værdien af realeksamen forringes væsentligt, 
hvis disse fag bortfalder.

De elever, der ønskes fritaget for valgfri fag i realklassen, må med
bringe skriftlig anmodning herom fra hjemmet.

Elever, der påbegynder valgfri fag, bør fortsætte dem hele året; efter 
20. februar kan ingen træde tilbage fra undervisningen i et valgfrit fag. 
(Bekendtgørelse af 20. januar 1921 samt af 28. februar 1931).

Optagelsesprøve til 1. mellem
Ved optagelsesprøven til 1. mellem i marts 1954 blev der til den skrift

lige prøve stillet følgende opgaver:

'Dansk:

Genfortælling.

(Genfortællingen oplæses 2 gange).

En mand kørte engang til marked. Da han var nået ind til byen, satte 
han sin hest og vogn ind i en købmandsgård. Hen på eftermiddagen vilde 
han tage hjem og gik derfor hen til købmanden for at hente sit køretøj, 
men til sin skræk opdagede han, at både hest og vogn var borte. Han 
mente, at det måtte være en tyv, som havde været på spil, og han an
meldte sagen til politiet.

Om aftenen spadserede manden hjem, og han gik bedrøvet i seng. Men 
midt om natten vågnede han ved at høre, at en hest skrabede mod sten
broen, og da han stod op og gik ud i gården, så han til sin overraskelse, 
at hans hest og køretøj holdt midt på gårdspladsen. Men endnu mere for



34

bavset blev han, da han opdagede, at der bag i vognen lå to fulde mænd 
og sov.

Manden gættede straks, hvordan det hele var gået til. De to tyveknægte 
var kørt bort med hest og vogn, men undervejs havde de drukket så meget, 
at de var blevet trætte og havde lagt sig til hvile i vognen. Derefter havde 
hesten af sig selv fundet vejen hjem og havde altså taget tyvene med.

Diktat.

(Oplæses een gang i sammenhæng. Hver periode dikteres derpå to 
gange, og alle tegn dikteres).

De fleste mennesker I holder meget I af foråret. I Naar den kolde vinter / 
er ved at være forbi, / glæder man sig over, / at dagene I bliver længere, I 
og at de dejlige sommermåneder I nærmer sig. /

Alle folk, / som har en have, / får nu travlt I med at ordne I og rydde 
op. I I lang tid I har sne og frost I gjort det umuligt / at arbejde med jor
den, I men nu I skal der tages fat. / Haveredskaberne / bliver nu I taget 
frem igen, / og man begynder I at grave og rive / i haven. /

Mange mennesker / bryder sig ikke om I at cykle I om vinteren, I fordi 
de synes, I at det er for koldt, / og de sætter derfor / deres cykel / ned i 
kælderen / eller op paa loftet. / Nu, da vejret er mildt, / henter de den 
frem igen I og gør den fint i stand. / Også på børnenes lege I kan man 
mærke, / at det er forår. / Om vinteren / kan de ikke I opholde sig / saa 
længe ude, / fordi det bliver tidligt mørkt. / Nu kan de lægge / de tykke 
halstørklæder / til side / og næsten hver dag I tumle sig / med deres kam
merater ./ ude i det fri. I

1. 9,476 X 987.
2. 65 hl 8 1 + 7 1 + 782 hl 86 1 - 58 hl 42 1 4- 73 1 4- 9 hl 4- 73 hj. 

Del det udkomne med 47. Skriv facit i hl.
3. 0,37 + 5,6 4- 29,678 + 291 4- 0,047.
4. Find 12/13 af 41 dus. 2 stk.
5. 48 æbler koster 17,28 kr. Hvor meget koster 36 æbler? Hvor mange 

æbler får man for 6,12 kr. ?
6. En elev skal i sin skolehave plante en kant af stedmoderplanter om

kring et bed, der er 1,75 m langt og 1,25 m bredt. Der skal være 5 cm 
mellem planterne. Hvor mange planter skal eleven plante?
Et andet bed er 1,75 m langt og 2 m bredt. Hvor stort er dets areal ?

7. En bil kørte i 8 timer 500 km. De første 5 timer kørte den 70 km i hver 
time. Hvor mange km kørte den i timen resten af tiden?

8. På en solskinsdag stod solen op klokken 5.47 og gik ned klokken 18.42. 
Hvor længe skinnede solen den dag ?
En anden solskinsdag skinnede solen 32 minutter længere end den 
førstnævnte dag. Den gik ned klokken 18.56. Hvornår stod den op ?

9. Peter har 30 kugler og mangler 12 i at have halvt så mange som Jør
gen. Hvor mange kugler har Jørgen?



35

10. Jens købte 16 kaniner for 90 kr. 8 af dem solgte han foi' 8,50 kr pr. 
stk., 5 af dem solgte han for 7,50 kr pr. stk., 3 døde for ham.
Hvor meget tjente han på handelen, når kaninerne havde ædt for 
17 kr i den tid, han havde dem ?

11. Et stykke stof på 116 m 20 cm klippes i 2 stykker, der sælges til 
samme pris pr. m.
Det første stykke er 38 m langt og sælges for 199,50 kr. Hvor meget 
koster det andet stykke ?

Elevernes sundhedstilstand
Alle skolens elever er i det forløbne år undersøgt hos skolelægen. 28 ele

ver er blevet henvist til at søge egen læge på grund af sygelige tilstande. 
49 elever lider af synsforstyrrelser, som har forårsaget henvisning til øjen
læge.

Alle elever i til- og afgangsklasserne og alle tuberkulinnegative elever i 
skolens andre klasser er blevet undersøgt for tuberkulose, uden at der 
fandtes noget tilfælde af tuberkuløs sygdom. Alle tuberkulinnegative ele
ver har fået tilbudt calmettevaccination, og kun enkelte har afslået til
budet.

Ved tuberkuloseundersøgelse af skolens samlede personale fandtes intet 
tilfælde af tuberkulose.

Præfekter
Til hjælp ved ordenens opretholdelse på trapper og gange, ved fester på 

skolen o. lign, vælges hvert år et antal præfekter blandt eleverne i real
klassen, II og III g. 4 præfekter vælges af rektor, 6 af eleverne i r, II 
og HI g.

I indeværende skoleår fungerer følgende som præfekter:
Aase Søndergaard og Gerda Ringstrøm, III s, Tage Agerholm, IH m 

(formand), Niels-Henrik Baumgarten Olsen, III m, Poul Gregersen, Ils, 
Karen Elbrønd, lim, Paul Ottsen, Is, Poul Jessen, I m, Bent Christen
sen, r a, og Axel Møller Knudsen, r b.

Elevforeninger
Den kristelige gymnasiastbevægelses

afdeling ved Thisted Gymnasium stiftedes 10. november 1947. Der holdes 
møde ca. hver 3. uge. Desuden holdes der også hver 3. uge bibelkreds for 
II og III g. Møderne holdes hos lektor frk. Hvid. Der har været to gym
nasiastdiskussioner, en samtale over „Peer Gynt“ og foredrag af pastor 
Steen Lund. Desuden har gymnasiaster deltaget i tillidsmandsstævne i 
Herning og efterårslejr på „Thybjerg“.

Bevægelsens tillidsmand her ved skolen er Else Madsen, III s.

Teutonerne.
Gymnasieforeningen er stiftet 23. januar 1948 og omfatter nuværende og 

tidligere elever ved Thisted Gymnasium. Foreningen har til formål 1) ved 
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afholdelse af foredrag og diskussioner at udvikle medlemmernes æstetiske 
interesser, humoristiske sans og oratoriske evner, 2) ved afholdelse af mø
der og fester at styrke kammeratskabet.

„Teutonerne“ samarbejder med gymnasieforeningen „Prytaneion“ i Ny
købing. Der udveksles program, og „Teutonerne“ har adgang til alle ar
rangementer i „Prytaneion“ og omvendt.

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

Foreningens formand er Morten Folke, III m.

Skolebladet »Uglegylp«
Organ for Thisteil Gymnasium.

Bladet startedes 1. septbr. 1949 på initiativ af en kreds af elever. Det er 
økonomisk uafhængigt af skolen og bringer stof fra elever, lærere etc. I 
det forløbne skoleår er udkommet 8 numre. Gymnasieforeningen „Teutoner
ne“ har ydet tilskud til bladet og indvalgt et medlem i redaktionen. Til gen
gæld har foreningen haft en fast side med referater, meddelelser o. lign. 
Igen i år har der været en mellemskoleside, redigeret af Mogens Nissen, 
4 a, Jørgen Vestergaard, 4 a, og Tage Sørensen, 2 b. løvrigt har redaktionen 
bestået af: Lise Sørensen, Is, Jørgen Drost, Ils, Peter Bjerg Poulsen, Ils 
(redaktør), Karen Elbrønd, II m, Gerda Ringstrøm, Ills.

Den kommunale aftenskole
leder: viceimpektor A. Bangsgaard.

A. Husgerning
Kursus har været besøgt af 56 elever, hvoraf 12 mandlige, fordelt på 3 

aftenhold.
Undervisningen begyndte 21. sept. og sluttede 26. marts. Hvert hold un

dervistes 3 timer 1 gang ugentlig, 2 hold 60 timer pr. hold, 1 hold 54 timer, 
ialt 174 timer.

Forsømmelserne har udgjort 306 elevtimer af'3288 (9,3 %).

"Udgifterne beløb sig til kr. 4147,36 fordelt på følgende poster:
Lærerlønninger ............................................................ kr. 2518,00
Madvarer ........................................................................... - 1512,36
Renholdelse ...................................................................... - 45,00
Undervisningsmidler, annoncer m. m......................... - 72,00

Heraf er refunderet af skolefonden kr. 1445,90, så udgiften for kommu
nen bliver kr. 2701,46 eller kr. 48,24 pr. elev.

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

Madlavningsudgift pr. elev: kr. 27,01.

Som lærere virkede komunelærerindeme frk. R. Schelle, frk. E. Petersen 
og husholdningslærerinde frk. L. Møller.
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B. Håndarbejde
Kursus har været besøgt af 277 elever fordelt på 20 hold. — Undervis

ningen begyndte 14. sept. og sluttede 22. marts. Hvert hold undervistes 
3 timer 1 gang ugentlig, 30 timer pr. hold, ialt 600 timer.

Forsømmelserne har udgjort 822 elevtimer af 8310 (9,9 %).

Udgifterne beløb sig til kr. 6693,12 fordelt på følgende poster:
Lærerlønninger ..........................................................
Renholdelse ..................................................................
Annoncer in. m..............................................................

kr. 6200,00
- 310,00

183,12

Heraf er refunderet af skolefonden kr. 3826,20, hvorefter udgiften for 
kommunen bliver kr. 2866,92 eller kr. 10,35 pr. elev.

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

C. Engelsk
Kursus har været besøgt af 50 elever fordelt på 3 hold.
Undervisningen begyndte 16. sept. og sluttede 31. marts. Hvert hold 

undervistes 2 timer 1 gang ugentlig, 2 hold 52 timer pr. hold, 1 hold 46 
timer, ialt 150 timer.

Forsømmelserne har udgjort 454 elevtimer af 2280 (10,9 %).

Udgifterne beløb sig til kr. 1806,60.
Lærerlønninger ............................................................ kr. 1665,00
Renholdelse ...................................................................... - 108,00
Annoncer m. m................................................................. - 36,60

Heraf er refunderet af skolefonden kr. 924,70, så udgiften for kommunen 
bliver kr. 881,90 eller kr. 17,64 pr. elev.

Som lærere virkede kommunelærerne P. Nedergaard og E. Søndergaard 
Poulsen.
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Den kommunale ungdomsskole
for ufaglærte 14—17-årige

leder: larer 0. Frederiksen

Skolen begyndte 16. september. Elevantal: 14 mandlige og 29 kvindelige 
elever, fordelt på 1 mandligt og 2 kvindelige hold. Hvert hold undervistes 
2 aftener ä 3 timer ugentlig. Skolen sluttede 22. marts — ialt 396 timer.

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

Flertallet af eleverne fulgte undervisningen med interesse, omend med 
en del forsømmelser.

Udgifterne beløb sig til kr. 7660,22, fordelt på følgende poster:
Lærerlønninger ............................................................ kr. 5168,00
Lærernes kursusophold .................................................. - 199,40
Annoncer, reklame ......................................................... - 179,63
Undervisningsmidler ..................................................... - 1584,99
Renholdelse ...................................................................... - 256,00
Andre udgifter .................................................................. - 272,20

Skolefonden refunderede kr. 2745,32, så udgiften for kommunen bliver 
kr. 4914,90 eller kr. 114,30 pr. elev.

Som lærere virkede frk. Rigmor Schelle, frk. Inger Steensig, frk. Ellen 
Petersen, frk. Karen Beck, hr. Bertel Bach, Hunstrup, og hr. L. A. Jensen.

Af skolens dagbog
27. oktober: Til første klubaften mødte 15 dr. 7 pg. Vi benyttede lokalerne 

i stuen nærmest hovedindgangen. Tilsyn: Frk. Schelle og hr. Bertel 
Bach.
Samlet udgifter1 til klubben 554,45 kr. — statens tilskud 177,48 kr. 
giver kommunens udgift 366,97 kr.
Elevernes interesse for klubarbejdet har været mindre end tidligere 
år, måske på grund af de ret ringe lokaleforhold.

25. november foreviste kriminalbetjentene Hald og Nielsen brandfilms 
med godt tilrettelagt supplerende foredrag.

7. december: Dr. Holm holdt foredrag for pigerne om seksualhygiejne.
9. december: Afslutningsfest før Jul. Bach fremviste filmen „Luftens vi

kinger“. Antonsen fortalte om vore kendte julesalmers digtere og bog
handl ermedhj. Carl Nielsen parodierede forskellige kendte kunstnere.

3. februar: Sammen med handelsskolens elever så vi filmen „Fra jord
hytte til glashus“ ledsaget af instruktivt og livligt foredrag af hr. E. 
Braskhøj fra statens filmscentral.

24. marts: Afslutningsfest.
O. Frederiksen aflagde kort beretning om skolens gang, beklagede at 
eleverne kvantitativt ikke var på højde med kvaliteten. Udstillingen af 
elevarbejderne vakte aim. beundring — • især dr. sløjdarb. var flotte.
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Der blev uddelt flidspræmier til Verner As Larsen, Poul Sørensen, Her
luf Petersen, Hanne Hebsgaard, Inga Sørensen, Anny Sørensen, Inger 
Andersen, Lis Bach Larsen.

To mennesker, der har betydet overordentlig meget for Thisted ung
domsskole, og som begge har været med fra begyndelsen, viceinspektør 
Antonsen og overlærer I. Steensig, forlader arbejdet her med udløbet af 
dette skoleår. Antonsen har som interesseret og initiativrig formand for 
ungdomsskolenævnet, frk. Steensig som inspirerende, humørfyldt lærer
inde tegnet nogle af de linier i skolens ansigt, som vil huskes længst, og 
som vi er mest glade ved.

O. Frederiksen.


