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ÅRSBERETNING
1957—58

VED

SKOLEINSPEKTØR B. HENNINGSEN

staten^ pædagogiske studiesamling



Skolekommissionen '/< 1958:
Overlærer P. Rasch (formand), Nagelsti.

Fru K. Rasmussen, Sundby L.
Kørelærer Chr. Henriksen, Flintinge. 

Direktør C. Tommerup, Grænge. 
Avlsbruger V. Rasmussen, Geltofte.

Lærerrådets formand:
Overlærer P. Rasch.

U ngdomsnævnet:
Overlærer P. Rasch (formand).

Parcellist Th. Pedersen.
Gdr. Karl Markvardsen.

Bankassistent Vagn Florentzen. 
Kørelærer Chr. Henriksen.



/ JET SVUNDNE SKOLEÅR må betegnes 
som et godt arbejdsår, hvor arbejdet har gået 

støt og solidt. Et timelærerembede varetoges af skiftende 
seminarieelever, medens et andet timelæreremb. varetoges 
af pens, lærerinde fru Bille, der betjente de 18 timer, 
medens de resterende timer varetoges af det faste lærers 
personel som overtimer. Seminarieelever vil ikke blive an= 
vendt i det kommende skoleår, så vi har muligvis grund 
til at tro, at børnene ikke kommer ud for skiftende lærere 
det følgende skoleår.

Børnetallet i de forskellige klasser pr. 31/i2 1957 
fordelte sig således:

Dr. p. Ialt

4. A.......................... 13 7 20
4. B.......................... 11 9 20
4. C.......................... 13 10 23
1. f A........................ 22 22
1. fB......................... 26 26
1. fC........................ 20 6 26
2. fA........................ 13 6 19
2. fB........................ 12 7 19
3. fA........................ 5 14 19
3. fB........................ 12 8 20
1. eks........................ 13 20 33
2. eks....................... 11 20 31

Ialt........................... 149 129 278

Samtlige elever var fra Toreby kommune.



Udskrivning.
På grund af skoleårets omlægning fra 1. april til 1. au* 

gust har man haft udskrivning af elever såvel 1. april som 
ved skoleårets slutning før sommerferien. Denne overgangs* 
bestemmelse er gældende i to år således, at der det kom* 
mende skoleår kun udskrives elever ved skoleårets slutning 
sidst i juni 1959. Udskrivningen to gange om året har 
voldt en del forstyrrelser i skemaet.

1. april 1958 udskreves 13 drenge og 12 piger.
25. juni 1958 udskreves 2 — — 4 —
Ialt................................. 15 drenge og 16 piger.

13 elever fortsætter med et 8. skoleår i 4. f, hvad skolen
kun kan glæde sig over trods lokale* og lærermangel.

Særundervisning.
På læsehold for læsesvage børn undervistes 21 drenge 

og 9 piger. Undervisningen forestås af overlærer Chr. Stang.

Elevernes forsømmelser.
Sygdom....................................... 2084 dage
Lovlig grund............................. 191 —
Uden lovlig grund................... 28 —
Samlede antal forsømmelser .. . 2303 dage

Antallet af ulovlige forsømmelser bør blive mindre.

Lærerpersonalet */* 1958.
Født

Skoleinspektør B. Henningsen.......... ls/3 1913
Overlærer Chr. Stang......................... 21/io 1896
Overlærer J. M. Olsen...................... Vn 1896
Overlærer P. Rasch............................. ls/5 1905
Lærer T. Steen..................................... 5/s 1921
Lærerinde E. Rasch............................. 5/o 1905
Lærerinde K. Jørgensen..................... u/n 1926
Aspirant P. Jørgensen....................... 25/5 1 931
Aspirant T. Andersen......................... 23/12 1925
Aspirant I. Mortensen....................... 17/2 1934
Aspirant F. Hansen........................... 1930
Vikar pens, lærerinde fru Bille.
Ledigt timelærerembede.

/Ansat
v. centralskolen

V? 1956
Vio 1956
Vio 1956
Vio 1956
Vs 1956
Vio 1955
Vio 1956
Vio 1956
Vo 1957
Vs 1957
Vs 1957
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Som vikarer har i årets løb virket Fritz Bressendorff, 
København, Bente Kingo, Odense og Verner Mortensen, 
Sundby L. Alle tre var seminarieelever.

Anskaffelser.
Kort til geografi og historieundervisningen. Plancher til 

zoologis og botanikundervisningen.
Undervisningsmaterialet til særundervisningen er blevet 

suppleret op.
Skoleradio forefindes, og efter at filmsapparatet er oms 

bygget til tonegengiver, og båndoptager er anskaffet, er 
skolen fuldt på højde med de mest moderne skoler.

Foruden båndoptageren har sognerådet bevilget skolen 
en fane.

Til støtte af morgensangen er anskaffet et orgel.

Skolelægens beretning.
I løbet af skoleåret 1957*58 er alle skolebørnene blevet 

undersøgt, ialt 271 (144 drenge og 127 piger); heraf er 3 
drenge og 2 piger blevet kontrolundersøgt.

35 drenge og 22 piger er blevet henvist til læge.
1 dreng er blevet anmeldt til De Kgl. Blindeinstitutter 

for svagt syn.
14 børn er ikke blevet difterivaccineret.
Tuberculose: 4 drenge og 2 piger er spontant tuber* 

culinpositive. 99 drenge og 86 piger er blevet calmettevac* 
cinerede før skolegangens begyndelse, og 40 drenge og 37 
piger er blevet calmettevaccineret af skolelægen efter skole* 
gangens begyndelse. Kun 1 tuberculinnegativ dreng og 2 
tuberculinnegative piger ønsker forældrene ikke vaccineret. 
— I december 1957 er skolens personale, de spontant tu* 
berculinpositive børn og de børn, der forlader skolen i 
1958, blevet undersøgt ved røntgenvognen. Der er ikke 
blevet konstateret noget tilfælde af tuberculose.

16 drenge og 13 piger vejede 15% eller mere over gen* 
nemsnittet. 1 dreng og 10 piger vejede 15% eller mere 
under gennemsnittet.

16 drenge og 20 piger havde nedsat syn, heraf 1 dreng 
og 1 pige i betydelig grad. 2 piger havde nedsat hørelse. 
2 piger havde udtalte taleforstyrrelser. Hos 1 dreng og 3 
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piger blev der fundet udtalte holdningsfejl. 31 drenge og 
33 piger havde platfod. Der forekom epilepsi hos 2 piger, 
hjertesygdom hos 1 dreng, lyskebrok hos 1 pige og po* 
lypper hos 2 drenge og 1 pige. løvrigt var der en del 
andre sygelige tilstande af mere eller mindre væsentlig 
betydning.

Det skal omtales, at der blev konstateret enkelte tilfælde 
af fodvorter, der ynder at optræde, hvor der finder skole* 
badning sted. Smitten er ikke til at udrydde med desinfi* 
cerende midler og lader sig kun begrænse derved, at det 
angrebne barn ikke udsætter andre for smitte — således 
at han f. eks. ikke deltager i badningen.

5 drenge og 1 pige blandt børnene over 12 år var far* 
veblinde.

I det store og hele må man sige, at helbredstilstanden 
blandt skolebørnene i årets løb har været tilfredsstillende; 
selvfølgelig undgår man ikke helt de almindelige børne* 
sygdomme, og at henved halvdelen af børnene har været 
angrebet af A*influenza, svarer til den hyppighed, man ser 
andre steder.

L. C. Stage.

Boggaver og præmier.
Flidspræmier tildeltes Ulla Nielsen, 3. fA, Svend Aage 

Hansen, 3. fB, Sonja Hansen, 3. f A og Karl Kristoffersen, 
2. fB.

Disse flidspræmier var foræret skolen af Sparekassen i 
Nykøbing på Falster og af boghandlerne Lyngman & Wang, 
Nykøbing F.

Et beløb på 99 kr. — ydet af Sparekassen i Nykøbing F. 
som »bonus« for børnenes skoleopsparing — hensattes på 
en bankbog til hjælp til skolens årlige skovtur til børn, 
som har hjælp behov.

Skoleidrætten.
Der blev i 1957 taget følgende idrætsmærker:

23 bronzemærker
18 sølvmærker
20 guldmærker

1 guld med emaille.
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Alle idrætsmærketagerne var piger; men det er skolens 
agt, at drengene kommer med, efterhånden som skolen 
kommer ind i den rette gænge. »Rom blev ikke bygget 
på een dag«.

Det er morsomt at kunne berette om hæderlige resul* 
tater ved skoleidrætsstævnet i Maribo i »kamp« mod langt 
større skoler. Nr. 2 i stafetløb og nr. 3 i 60 m løb.

Skoleopsparingen.
Om lørdagen kan børnene hos deres klasselærere købe 

25*øres skolesparemærker, og ved centralskolen er der i 
det forløbne skoleår sammensparet 7000,00 kr. af ca. 190 
sparere.

Hovedkasserer for skoleopsparingen er overlærer P. Rasch.

Af skolens dagbog.
20. august inspicerede gymnastikinspektørens medhjælper 

gymnastikken.
24. august 1957. Amtsskolepsykolog Fogh Hansen besøger 

skolen.
5. august 1957. Overbibliotekar Birger Knudsen og en 
norsk bibliotekar beser biblioteket.
De store piger fra 3. f sælger 750 kræftmærker å 25 øre.

7. august 1957. Skolen deltager med 28 piger i amtsidræts* 
stævnet i Maribo. Turen ledes af fru Jørgensen og frk. 
Andersen.

24. oktober 1957. F. N. dagen højtideligholdes ved bl. a. 
aflytning af skoleradioens udsendelser og ved oplæsning 
for alle eleverne af en beretning om F. N.s arbejde for 
at hjælpe de syge i de underudviklede lande.

5. november 1957. Den afrikanske præst, Ezra Jingare, be* 
søger skolen. Alle børnene samles i gymnastiksalen, og 
han synger for dem på sit mærkelige sprog og fortæller 
om sit hjemland. Herr og fru pastor Hansen er tolke. 
Det var en stor oplevelse for børnene.

12. november 1957. Samtlige elever ser filmen: »Vi tager 
skoleidrætsmærket«.

13. november 1957. Forældremøde om aftenen for 4. kl.s 
forældre.
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21. november 1957. 20 børn fra de ældste klasser overværer: 
Anne Franks dagbog, opført af Dansk skolescene på In* 
dustrihotellet, Nykøbing F.

30. november 1957. Faginspektør Th. Christensen, Køben* 
havn, inspicerer undervisningen i fysik og matematik.

6. december 1957. Tuberkulosevognen besøger skolen. Ele* 
verne fra 2. em, 3. f A og 3. f B blev gennemlyst sammen 
med lærerstaben og rengøringspersonalet.

12. december 1957. Forældremøde for 1. fA og 1. f B.
20. december 1957. Juletræsfest i gymnastiksalen. Juleevan* 

geliet læstes af en elev fra 3. f.
16. januar 1958. Forældremøde for 1. eks.-|-l. f C.s forældre.
17. januar 1958. Alle eleverne ser en film om Færøerne.
25. januar 1958. Lægeundersøgelsen af samtlige elever af* 

sluttes denne dag.
28. januar 1958. Forældremøde for 2. f A, 2. f B, 3. f A og 

3. f B.s forældre.
30. januar 1958. Samtlige elever så filmen: Et vandrefolk 

i regnskoven.
18. februar 1958. Skolen modtager en båndoptager, der er 

et dejligt undervisningsmiddel især i sprog og sang.
23. marts 1958. Konfirmationssøndagen, hvor 16 piger og 

17 drenge af centralskolens elever konfirmeredes.
31. marts 1958. Udskrivning af 25 elever efter en lille høj* 

tidelighed i biblioteket.
12. april 1958. Optagelsesprøve til eksamensmellemskolen. 

28 elever bestod prøven.
25. april 1958. Eleverne fra 3. f sælger 400 forårsblomster.
30. maj 1958. Samtlige elever så Flensted*Jensens film: Flik* 
flak i tropesol.

3. og 4. juni 1958 afholdes skriftlig eksamen.
13. juni 1958. Den årlige skovtur gik til Reventlowsparken 

i strålende solskin. Busser transporterede børnene frem 
og tilbage. — 90 børn beså museet, og turen forløb uden 
uheld af nogen art. — Der var forskellige lege og kon* 
kurrencer for børnene — og lærerne. Det var en dejlig dag.

19. , 20., 21. og 23. juni 1958 afholdtes mundtlig eksamen. 
Elevarbejder var fremlagt.
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21. juni 1958. Man forsøgte at arrangere en skolefest med 
asfaltbal. Trods det mindre fine vejr gennemførtes festen, 
og der blev et ret pænt overskud, takket være forældre* 
nes bistand med kager og gaver til bortlodning. — Over* 
skuddet tænkes anvendt til forskellige formål, såsom 
skovturen, udsmykning af skolen, flidspræmier o.s.v.

Til slut skal der lyde en tak til det gamle sogneråd og 
den gamle skolekommission, som skabte os centralskolen 
med eksamensafdelingen. Kommunens børn blev dermed 
stillet lige med købstædernes, hvad skoleundervisningen 
angår.

Og en tak til mine kollegaer for vel udført arbejde og 
for hver en håndsrækning, når jeg manglede en lærerkraft.

Bertel Henningsen.
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