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Vor skolevej forbinder 

vor skole med vort hjem, 

ad den vi siden finder 

i al vor gerning frem; 

thi skolevejen bærer 

kun dem, som altid lærer, 

imod et fremtidsmdl.
A. C. C.



SKOLEVÆSENETS TILSYN OG LEDELSE
Vejle skoleudvalg:

Borgmester Willy Sørensen, formand.
Typograf Jens Engemand.
Bogtrykker Ernst Nielsen.
Læge Viggo Jonsen.
Sparekassefuldm. Erik Skaaning Hansen

Vejle skolekommission: 
(valgt af byrådet)

Borgmester Willy Sørensen, formand.
Typograf Jens Engemand.
Bogtrykker Ernst Nielsen.
Læge Viggo Jonsen.
Sparekassefuldm. Erik Skaaning Hansen
Redaktør Skytte Nielsen.
Formand Aage Fabricius Jensen.

Indstillet af forældrekredsene:
Direktør H. K. Sørensen .................................. Gymnasiet.
Kantor H. Frederiksen...................................... Damhavens skole.
Ingeniør N. H. Boe............................................ Klostergades skole.
Kommuneassistent Jacob Hermann.................. Langelinies skole.
Overassistent E. Juul........................................ Nyboesgades skole.
Kriminalbetjent N. G. Iversen.......................... Søndermarksskolen.

Skolekommissionens forretningsudvalg:
Borgmester Willy Sørensen, formand.
Redaktør Skytte Nielsen.
Direktør H. K. Sørensen.

Ungdomsnævnet
Valgt af byrådet:

Typograf Jens Engemand.
Sparekassefuldm. Erik Skaaning Hansen.

Valgt af fælleslærerrådet: 
Viceinspektør K. Denert Nielsen.

Valgt af Dansk Arbejdsgiverforenings lokale afd.: 
Direktør 0. Schachner.

Valgt af Arbejdsmændenes fællesledelse i Vejle: 
Formand Carl Lembcke.

Valgt efter indstilling af stedlige organisationer: 
Fru Carla Dirksen.
Bogtrykker Ernst Nielsen.
Journalist Poul Poulsen.
Bankassistent Strøjer Sørensen. 
Forretningsfører Harald Jørgensen. 
Skoleinspektør H. Jessen Bruun.

Skoledirektør Grete Glahn, sekretær.
Lærer Hugo Sørensen, tilsynsførende.
Forstander Orla Muld, leder af Ungdomsskolen.
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Fælleslærerrådet 1955—56:
Formand: Lektor Poul Hansen, Gymnasiet.
Næstformand: Lærer Riktrup Hansen, Langelinies skole.
Sekretær: Lærer Svend Jørgensen, Nyboesgades skole.

Lærerrådene 1955—56:
Formand for lærerrådet:

ved Damhavens skole......................
ved Klostergades skole ..................

. . Lærer Rahbek.

. . Lærerinde Ragnhild Nedergaard.
ved Langelinies skole......................... . Lærer Riktrup Hansen.
ved Nyboesgades skole .................. . . Lærer Hugo Sørensen.
ved Nørremarksskolen.................... . . Lærer Arne Tarp.
ved Søndermarksskolen .................. . . Overlærer Arvid Madsen.
ved Gymnasiet.................................. . . Lektor Poul Hansen.
ved Vejle taleskole for døve børn.. . . Lærer Klingbech Christensen.

Skolevæsenets administration: 
Grete Glahn, skoledirektør.
Christian Juhl, kontorassistent.
Inge Foged, kontorelev.

Skolelederne:
Damhavens skole..........................
Klostergades skole ......................
Langelinies skole..........................
Nyboesgades skole ......................
Nørremarksskolen........................
Søndermarksskolen......................
Gymnasiet......................................
Vejle taleskole for døve børn. . . .

Skoleinspektør Fr. Larsen.
Skoleinspektør Helen Sørensen. 
Skoleinspektør Iver Kristensen. 
Skoleinspektør H. J. Bruun. 
Skoleinspektør Metha Petersen. 
Skoleinspektør Aksel Petersen. 
Rektor Lars Nielsen.
Forstander Viggo Knudsen.

Skolevæsenets pædagogiske og hygiejniske foranstaltninger:
Skolepsykolog...............................
Talepædagog................................. 
Skolelæge......................................  
Skolelæge....................................... 
Skolesundhedsplejerske..............  
Skolesundhedsplejerske..............  
Skoletandlæge............................... 
Børnetandlæge.............................  
Børnetandlæge.............................  
Børnetandlæge.............................  
Børnetandlæge.............................  
Klinikassistent.............................. 
Klinikassistent.............................. 
Klinikassistent.............................. 
Klinikassistent.............................  
Klinikassistentelev....................... 
Klinikassistentelev....................... 

Cand psych. Erik Eriksen.
Talepædagog K. J. Laursen.
Læge Svend Tygstrup.
Læge B. Juul-Nyholm.
Sundhedsplejerske Karen Mulbjerg.
Sundhedsplejerske Kamma Ramsbøll.
Tandlæge Ida Christgau.
Tandlæge Ane Bjerregaard Jensen.
Tandlæge Else Kieffer-Olsen.
Tandlæge Julie Kølin
Tandlæge Vibeke Gerlach-Nielsen.
Assistent Gerda Hendriksen.
Assistent Maja Vorting.
Assistent Hanne Dam Johansen.
Assistent Lis Mølgaard Pedersen.
Elev Kirsten Vinter.
Elev Kirsten Fryland Lauritsen.

For Gymnasiets vedkommende henvises til skolens årsskrift.































19

skoledirektør Grete Glahn, den konstituerede skoleinspektør Esther Juhl 
og arkitekt Andreassen.

Efter højtideligheden fik børnene is og negerboller, mens der serveredes 
vin og kransekage for de voksne.

Om eftermiddagen og næste dag var byens befolkning indbudt til at se 
Vejles nye skole, — og mange benyttede sig i det gode vejr af indbydelsen.

Kantate ved indvielsen af Nørremarksskolen.

Tekst................ A. C. Christensen
Musik.............. Gerhard Nicolajsen
Illustration. . . . Knud V. Jensen
Børnekor......... Dirigent: Tove Amtoft

BYEN OVER BAKKEN STIGER —

Byen over bakken stiger, 
hus ved hus på marken står, 
haver svinder, agre viger, 
byen frem med stormskridt går.

Hvor i marken plov har gået 
at berede høst på ny, 
bar vi nu vor skole fået 
her i Nørremarkens by.

Hvor det nye frøkorn sået 
klædte marken grøn i vår, 
er vi nu til skole gået 
for at finde voksekår.

Herfra høsten hjem blev hentet 
rig og tung af kernevægt.
Skolehus — vær fundamentet 
for vor bydels unge slægt.

Løft hvad far og mor har givet 
trygt til dig i håb og tro, 
løft os gennem skolelivet, 
så vi glade her må gro.

INDTOGSVISE

Klasse følger efter klasse, 
sikke mange, sikke’n masse: 
første, anden, tredie, fjerde — 
de ved nok, hvor de skal være, 
Lis og Anna, Niels og Ole, 
her i deres nye skole.

Hånd i hånd smukt første traver, 
taskerne er julegaver, 
og i tasken A B C’en — 
snart de sidder flittigt ve’en: 
Eva, Karen, Jens og Ove, 
Per og Hans og Gerd og Tove.

Hver, som tropper op i anden, 
eet års lærdom har bag panden, 
tredje færdes scenevante — 
to års pensum, jo, de kan det, 
Jens og Ejnar, Kis og Inger — 
to års pensum på en finger.

Klasse følger efter klasse, 
hver sin plads må rigtig passe, 
første, anden, tredje, fjerde — 
alle kommer for at lære, 
stadig flere, stadig flere, 
for at lære mere, mere.
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— EET MED VORE HJEM

Byen over bakken stiger, 
hus ved hus på marken står. 
Nørremarkens drenge, piger 
til den nye skole går.

Landsbypræget, storbyagtig, 
del af landskab og af by, 
er den traditionen lagt i 
fremskridtlinjer sunde, ny.

Solskins-åben, frilufts-egnet, 
nyt med gammelt fint i pagt, 
er i landskabsformen tegnet 
ind dens lyse nutidsdragt.

Op af marken her er groet 
skolens våning enkel skøn, 
og mi bliver den betroet 
folkets datter, folkets søn.

Må med åndens liv den hegne 
al vor færd på vejen frem, 
så for tanken den kan tegne 
sig i eet med vore hjem.

Skolens tilblivelse og bygninger.

Den 3. september 1953 afholdtes det første møde i skoleudvalget om 
skolens udformning.

Den 26. januar 1954 vedtoges at bygge skolen efter arkitekt Helge 
Andreassens planer med S. A. Sørensen som ingeniør og Henning Jørgensen 
som konduktør.

Den 16. marts 1954 vedtog kommunalbestyrelsen at købe matr. nr. 42 
og 44 af Vejle Nørremark til brug for skolen.

Den 26. maj 1954 modtog kommunalbestyrelsen materialebevilling.
Den 26. august 1954 begyndte arbejdet med udgravning af grund.
Den 19. august 1954 blev der afholdt licitation.
Den 10. august 1955 blev klasse- og kontorfløj taget i brug.
Den 26. maj 1956 blev skolen indviet.
Skolens bruttoareal er 25.243 m2.
Skolens bebyggede areal er 1459 m2.
Skolens samlede rumfang incl. læskure er 7171 m3.
Skolen består af 3 fløje: A, B og C, der af skærmer og begrænser lege

pladsen mod syd, øst og nord, mens den mod vest vender ud til det terræn, 
der er forbeholdt en evt. udvidelse af skolen, samt til boldbanerne, der 
desværre ikke er anlagte endnu. Hovedindgangen er mod nord i A-fløjen. 
Til venstre for indgangen ses billedhuggeren Niels Schrøders smukke relief 
symboliserende børn ved begyndelsen af livet.
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Gangen i klassefløjen

A-fløjen indeholder 7 klasselokaler, hvoraf det ene foreløbigt anvendes 
som håndarbejdslokale, og den 4 m brede gang nd for dette til biblioteks
udlånslokale samt rekvisitrum. Hver klasse har sin egen indgang fra lege
pladsen og sit eget forrum til spisning med plasticklædte borde, bænke og 
en stor vaskekumme langs en glasvæg, der adskiller de enkelte spiserum 
fra hinanden. I de små »lokaler«, der derved fremkommer, kan børnene 
foruden at spise også læse, skrive, tegne, modellere o. s. v. Fra hvert klasse
lokale, i hvilket der ikke er katederforhøjning, er der udgang mod syd 
til en lille »friluftsklasse«.

B-fløjen indeholder skoleinspektørkontor med depotrum, lærerværelse 
med garderobe, køkken og toiletter, samt toiletrum til piger og drenge. En 
IV2 m bred gang forbinder denne fløj med fløj C. Gangens ene langvæg 
er oplaget af skabe til samlinger og småsløjdmateriel, kasser til anskuel
sesbilleder m. v. og ophængning til geografiske kort.

C-fløjen indeholder gymnastiksal med redskabs-, omklædnings- og 
baderum m. fl., samt sløjdlokale med 1 birum til barneskolen og 2 birum 
til aftenskolen.

I kælderetagen findes cyklerum, der tillige tjener som beskyttelsesrum, 
kedelrum, ventilationsrum m. fl.

Læskur er opstillet langs den sydlige facademur af C-fløjen.
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Skolebetjentboligen, der er en selvstændig bygning med et rumindhold 
af 361 m3, ligger nordøst for C-fløjen. Den består af to opholdsstuer, sove
værelse, kammer, køkken og badeværelse. I kælderen findes de sædvanlige 
rum. Huset har selvstændigt centralvarmeanlæg.

Børnene lytter

Damhavens skole var en såkaldt »mastodontskole«. Nu har Vejle igen 
fået en lille skole med intim og praktisk ramme om børnenes skolegang, 
en skole, i hvilken man kan give nøjagtig den samme undervisning som i 
den store, men hvor kontakten lettere kan skabes mellem børn og lærere, 
idet alle kender alle, en skole, hvor der endnu ikke er vandreklasser, hvor 
hver klasse har sin egen indgang fra legepladsen, hvor det på den måde 
bliver en naturlig ting, at der er ro og orden.

Fra alle skolens vinduer kan man se ud i naturen, — og fra legepladsen 
har børnene frit udsyn over markerne, hvor hestene og køerne går løse 
omkring, de kan, når de er heldige, om morgenen se »haren den grå« 
springe forbi, de kan høre skovduernes kurren og småfuglenes kvidren og 
følge årstidernes skiften i mark og skov.
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Man bygger de store skoler af økonomiske grunde. Moderne under
visning kræver en række specialklasser med et udstyr, der gør dem mere 
kostbare end almindelige klasselokaler. For at man ikke skal have disse 
dyre lokaler stående tomme i længere eller kortere tid om dagen, gør man 
skolerne så store, at de kan blive udnyttet, men atmosfæren bliver en 
anden — den mindre skole er den ideelle skole.

Udlån af lokaler.

Damhavens skole: Vejle Handelsskole, Naturhistorisk Forening, Social
pædagogisk Forening, Gymnastik-årskursus for læ
rere.

Kloslergades skole: Vejle Aftenskole, Vejle Roklub, Samfundstjenesten.

Langelinies skole: Østjydsk Handelsskole, Vejle Aftenskole, Folkeligt 
Oplysningsforbund, Husmoderforeningen, Vejle års
kursus for lærere, Vejle Skytteforening, Vejle Vægt
løfter-forbund.

Nyboesgades skole: Ungdomsskolen, Folkeligt Oplysningsforbund, Vejle 
Aftenskole, orkestret »Lirone«.

Søndermarksskolen: Arbejdernes Kvindeforening og Vejle Aftenskole.

Gymnastikforeningerne under S. I. V. har benyttet 
gymnastiksalene i så stor udstrækning, som det har 
været muligt at afse dem.
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MEDDELELSE OM ÅRETS ARBEJDER
Optagelsesprøven og årsprøven.

Optagelsesprøven til 1. eksamensmellemskoleklasse blev afholdt den 1. 
og 2. marts (syge-optagelsesprøve den 19. og 20. marts med 9 elever) i 
skriftlig dansk (diktat og genfortælling) og skriftlig regning (tal-, tekst- og 
hovedregningsopgaver). Karaktererne for prøven i forbindelse med en 
erklæring fra skolen om det enkelte barns egnethed til optagelse i lem er 
bestemmende for optagelsen. Erklæringen er afgivet af klasselæreren efter 
samråd med klassens øvrige lærere.

Af de tilmeldte 233 drenge og 263 piger blev der optaget 156 drenge og 
179 piger, ialt 335 elever. Af de optagne elever var 24 drenge og 16 piger 
fra Damhavens skole, 17 piger fra Klostergades skole, 46 drenge og 42 
piger fra Langelinies skole, 26 drenge og 38 piger fra Nyboesgades skole, 
16 drenge og 13 piger fra Søndermarksskolen, 4 drenge og 6 piger fra 
Seminariets øvelsesskole, 4 drenge og 3 piger fra Set. Norberts skole, 1 
dreng og 4 piger fra Kirstine Seligmanns skole, 26 drenge og 26 piger fra 
de 4 omegnskommuner samt 9 drenge og 14 piger fra andre kommuner.

Fordelingen af de optagne elever på skolerne var:
drenge piger

Damhavens skole.............. 43 48
Klostergades skole ........... 29 34
Langelinies skole.............  32 33
Nyboesgades skole........... 22 35
Søndermarksskolen.......... 16 13
Gymnasiet........................... 14 16

Årsprøven blev afholdt i juni måned 1956. Den skriftlige del den 6., 8. 
og 9., den mundtlige del den 19., 20. og 21. juni. I stort tal fulgte forældrene 
indbydelsen til at bese udstillingerne med børnenes færdige sløjd- og hånd
arbejder, ligesom mange også overværede undervisningen, især i de mindre 
klasser.

Mellemskole- og realeksamen.

Til mellemskoleeksamen var der 1956 fra Damhavens skole indstillet 
55 drenge, fra Klostergades skole 47 piger, fra Langelinies skole 9 drenge 
og 9 piger samt fra Nyboesgades skole 14 drenge og 12 piger. Alle elever 
bestod.
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Til realeksamen var der indstillet 34 drenge fra Damhavens skole, 24 
piger fra Klostergades skole, 4 drenge og 11 piger fra Langelinies skole og 
8 drenge og 6 piger fra Nyboesgades skole. Alle elever bestod.

Legater og præmier.

Foghs legat (44 kr. til hver) blev givet til følgende elever i Damhavens 
og Kloslergades skolers eksamensmellemskoleafdelinger: Per Frandsen, 
Bent Jensen, Franz Rønvig, Conny Stouenberg, Poul Hvid, Gert Andersen, 
Birgit Christensen, Birgit Mortensen, Connie Sørensen, Ellen Marie Jensen 
og Annelise Laursen.

Det Schmidske legat (48 kr.) til en konfirmand blev givet til Henning 
Mikkelsen, 3ema.

Lærer Julius Jørgensens boglegat (40 kr.) til den elev, der får den stør
ste eksamen, tilfaldt Per Frandsen, rb.

Elevforeningen for Damhavens og Klostergades skoler uddelte ved Dam
havens skoles årsafslutning ved fabrikant Kjær Johansen præmier til 4 
drenge, en fra hver af de fire eksamensklasser. Præmierne, der bestod i en 
sparekassebog på 50 kr. til eleverne i realklasserne og på 25 kr. til elever 
fra 4. mellemskoleklasserne, tilfaldt efter indstilling fra lærerrådet Per 
WullI, ra, Ib Overmark Nielsen, rb, Henrik Hvidberg-Hansen, 4ema, og 
Jørgen Frank, 4emb. 2 kammeratskabspræmier (25 kr.) fra elevforeningen 
til 3em-klasserne uddeltes ved juleafslutningen efter indstilling fra klas
sernes elever til Ib Jespersen, 3ema, og Olav Frederiksen, 3emb. Desuden 
uddeltes en lignende præmie fra pastor Birkedal Nielsen til Britta Chri
stensen, 3fm.

Ved Klostergades skoles afslutning uddelte fabrikant Kjær Johansen 
præmier til Karen Frederiksen, ra, Birthe Kløjgaard, rb, Annelise Grøn, 
4ema, og Inge Skou, 4emb. Kammeratskabspræmien gik til Helle Münster, 
3ema, og Jylle Jørgensen, 3emb.

Foreningen »Norden«s Boråsafdelings bogpræmie tildeltes ved jule
festen Poul Hvid, 4emb, Dmh., Helle Münster, 3ema, KL, Erling Holst, 3em, Lgl.

Boghandlernes præmier tildelles Tom Maagaard, ra, Mona Højbjerg, 
3fm, Dmh., Jytte Krohn og Bodil Blicher Andersen, ra og rb, KL, Maj-Brilt 
Tinglef og Preben Lund, r, Lgl., Arne Tirsgaard, r, og Agnete Mikkelsen, 
4em, Nyb., Birgit Pedersen og Per Uth, 3fm, Sø., Mogens Lund og Lene 
Vang Kristensen, 4. kl., Nø.

Desuden var der præmier til 22 elever fra 11 af Klostergades skoles 
leverandører.

Ved Langelinies skoles årsafslutning overrakte skolens elevforening ved 
fabrikant Nielsen bogpræmier til Mogens Maaløe, 4em, Birgit Frandsen, 
3fm, Birthe Christensen, 2fma, og Per Bach, 2fmb.



26

Det skolepsykologiske arbejde og særundervisningen, 
(ved skolepsykolog Erik Eriksen)

Ved det skolepsykologiske arbejde har foruden skolepsykologen, der 
har haft fuldt timetal, lærerinde frk. Esther Nielsen medvirket i 14 ugent
lige timer.

Undersøgelserne omfatter ialt 204 børn. Fordelingen efter skoler og 
klasser fremgår af lig. oversigt:

Heraf 142 drenge og 62 piger.

Der henvises børn af flere forskellige årsager. I en del tilfælde er der 
liere henvisningsårsager. Hyppigst er faglige vanskeligheder, især stave- 
og læsevanskeligheder. En væsentlig mindre gruppe kommer på grund af 
opførselsvanskeligheder. Fra 1. klasserne kommer en del børn, hvis for
hold i skolen giver anledning til tvivl om, hvorvidt de er skolemodne. Ende
lig er der undersøgelser, der skal vejlede ved placering af børn.

De fleste børn henvises til undersøgelse af klasselæreren, oftest efter 
forudgående aftale med hjemmet. I en række tilfælde er hjemmet initiativ
tageren, og enkelte henvises af skolelægen og talepædagogen.

Ved så godt som alle undersøgelser har der fundet forældresamtaler 
sled og ligeledes samtaler med børnenes lærere, især klasselæreren. Alle de 
undersøgte børn er blevet intelligensprøvede, ligesom der i de fleste tilfælde 
er foretaget skolestandpunktsprøver og evt. diagnostiske læse- og stave- 
prøver. I en del tilfælde er der også anvendt karakterologiske prøver.
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For de undersøgte børn er anbefalet flg.:
Ekstra undervisning på læsehold ................... 66
Flytning til læseklasse........................................ 16
Flytning lil hjælpeklasse.................................... 26
Oversidning............................................................  22
Flytning lil anden klasse.................................... 3
Hjemsendelse på grund af skoleumodenhed. . 3
Speciel regnetræning........................................... 3
Talepædagogisk behandling.............................. 4
Flytning til Externatskole ................................ 1

En del børn med adfærdsvanskeligheder har gennem længere tid gåel 
til iagttagelse og terapi på skolepsykologisk kontor. 2 børn er henvist til 
barnepsykiatrisk konsultation.

Læseundersøgelse på Klostergades skole. Det drejer sig om to 2. klasser, 
hvor der blev foretaget individuelle højtlæsningsprøver et par måneder ind 
i skoleåret. Børnene i disse klasser er fordelt efter alder, således at gen
nemsnitslevealderen er 0,6 år højere i klassen med de ældste end i parallel
klassen med de yngste børn.

En bearbejdelse og vurdering af det herved fremkomne materiale gav 
den oplysning, at den gennemsnitlige læsefærdighed var størst i klassen 
med de ældste børn, og al forskellen svarer til 2 måneders undervisning 
og skolegang, og vel at mærke 2 måneder i en periode af barnets skoletid, 
hvor der almindeligvis sker en relativ stor forbedring af læsefærdigheden. 
Endvidere var antallet af børn, for hvem læsning var så besværlig en pro
ces, at det var ved at blive et problem, i hvert fald det dobbelte i klassen 
med de yngste børn. — Undersøgelsesresidtatet medvirker til at under
strege, at forældre gør klogt i at være forsigtige med at lade ikke under
visningspligtige børn begynde skolegangen.

Det kan endelig nævnes, at der for Danmarks Pædagogiske Institut, som 
et led i et af instuttets undersøgelser, er taget nogle læseprøver blandt 
elever i grundskolen.

Særundervisningen. I det forløbne år har særundervisningen omfattet 
20 læsehold med ca. 85 elever, 2 læseklasser med ca. 30 elever og 7 hjælpe
klasser med ca. 95 elever. Den omtrentlige pel. af skolesøgende børn, der 
modtager særundervisning, viser sammenlignet med 1954 en stigning for 
læseholdsbørnenes vedkommende:

i hjælpeklasser
1954 ........................... 2 %
1956 ........................... 2 %

i læseklasser
0,6 %
0,6 %

på læsehold
1,2 %
1,8 %

To gange i løbet af skoleåret er læseholds- og læseklassebørnenes frem
gang kontrolleret ved individuelle stave- og læseprøver.
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Det talepædagogiske arbejde
(ved talepædagog Kaj Jørgen Laursen).

I årets løb er 51 elever henvist til undersøgelse. Henvisning er i de fleste 
tilfælde skel på lærerens foranledning gennem skolernes inspektører. Her
udover er der sket henvisning fra hjemmet, skolelæge og skolepsykolog.

For 11 elevers vedkommende var undervisning ikke indiceret. Af de 
resterende 40 elever er 29 færdigbehandlet, medens 11 fortsætter i næste 
skoleår.

Af de færdigbehandlede er nogle dog stadig under observation, da der 
kan være mulighed for tilbagefald.

For de underviste elever fordeler lidelserne sig således:

udlalefejl læspen snøvlen slammen
funktionelle 

slcmmelidclser ialt

8 16 2 11 3 40

Hertil kommer arbejdet med de tunghøre børn. 14 elever bærer høre
apparat, heraf undervises 10 på Vejle kommunale taleskole for døve. 4 føl
ger skolernes normalundervisning, men har fået undervisning i mund
aflæsning samt hørelræning og talekorrektion.

Herudover er 9 elever under kontrol.
Hørecentralen i Århus har som tidligere år i efteråret kontrolleret de 

tunghøre.
I årets løb er der til brug for skolelægen, skolepsykologen eller til tale

undervisningen foretaget en del audiometerundersøgelser.

Observatoriet
(ved overlærer R. Kristiansen)

1 den forløbne sæson har Sirius-observatoriet haft 719 besøgende, deraf 
174 i hold fra byens skoler. I september var der gratis adgang mod aflevering 
af en kupon i Vejle-heftet. Der var ca. 100, der benyttede sig deraf. Ellers er 
der kun gratis adgang for skoleelever i hold, der er anmeldt i forvejen, og for 
byens lærerpersonale, medens andre betaler 50 øre, forud anmeldte hold på 
over 10 dog kun 25 øre pr. deltager.

Observatoriet er i det sidste år på forskellig måde blevet fikset lidt op. 
Kuppelrummet er blevet gjort helt i stand med maling, og der er blevet 
malet og tapetsere! i de to studieværelser nedenunder. I det ene er der nu 
billeder af Tycho Brahe og hans instrumenter samt fotografier fra udgrav
ningen af papirmøllen. Desuden er der ophængt et smukt fotografi af obser
vatoriets stifter, N. A. Møller Nicolaisen, som dennes børn har skænket 
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observatoriet. I det andet værelse er der forskellige astronomiske billeder, 
tavler og modeller. Observatoriets samlinger er i årets løb blevet forøget 
ved gaver og køb og har været til gavn og glæde for byens amatørastrono
mer og mange andre interesserede.

Der har også i år flere gange været vist film og lysbilleder, og medlemmer 
af Sirius-foreningen har lejlighedsvis givet instruktion i observation af 
variable stjerner.

Friluftsskole og feriekolonier.

Selskabet »Børnenes Vel«, hvis formand er skoledirektør Grete Glahn, 
havde som tidligere år med skolevæsenet oprettet en friluftsskole på sel
skabets feriehjem på Hvidbjerg og »Louisenlund«, Endelave. Det var for
trinsvis svagelige børn, der i årets løb havde haft hyppige eller langvarige 
forsømmelser eller som var indstillet af skolelægerne, der fik ophold på 
kolonien. Der blev på disse hold hver dag undervist to timer — henholdsvis 
i dansk og regning. Foruden friluftsskolerne var der på begge kolonier 
elever fra kommuneskolerne på sommerferieophold.

Ialt var 180 piger og 176 drenge fordelt på 6 hold »Børnenes Vel«s 
gæster. Varigheden for hvert hold var 3 uger.

Udgifterne var 36.136,00 kr. (heri kun udgifterne til børnenes ophold, 
ikke vedligeholdelse af bygninger, assurance o. 1.).

»Børnenes Vel«, Hvidbjerg.
Viceinspektør Engberg Petersen og frue påtog sig igen sommeren 1955 elskværdigst 

at overtage ledelsen af kolonien. Lærer Eigil Sennels var medhjælper på svagbørnsholdet. 
Fru Glanz, Hvidbjerg, var økonoma med fru Bonde, Hvidbjerg, som medhjælp.

Herr Engberg Petersen beretter:
Sommeren 1955 var meteorologisk set enestående. På kolonien var et svagbørns 

pigehold (4.—25. juni), et drenge feriehold (26. juni—16. juli) og et pige ferie
hold (16. juli—6. august), hvert på 60 børn. I det smukke vejr tumlede børnene sig ude 
fra morgen til aften. Svagbørnsholdet gik dog i skole to timer hver dag, undervist af 
herr Eigil Sennels, der var os en udmærket medhjælper. På alle hold var der badning 
helt op til 4 gange daglig. Sundhedstilstanden var aldeles udmærket, der var aldrig nogen 
i sengen.

Vægtforøgelsen var for alle holds vedkommende fra 500 g til 1 kg i gennemsnit. 
Denne relativt ringe forøgelse skyldtes den megen motion i fri luft.

Hvert hold sluttede opholdet med en afskedsaften, der hver gang kunne afholdes som 
»friluftsforestilling« i skoven. Derefter var der kage- og sodavandsgilde i spisesalen, hvor
efter pigeholdene dansede, mens drengeholdet blev underholdt med oplæsning og kon 
kurrencer.

På kolonien skete flere forbedringer. Verandaen blev beklædt med fiberplader og 
malet i lyse farver. S. A. S. skænkede os nogle smukke plakater til udsmykning af væg
gene. Skorstenen blev muret om og nye sivebrønde gravet. Til køkkenet fik vi en elek
trisk kartoffelskrællemaskine.
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Bestyrelsen glædede os ved at besøge hvert hold og give kage til kakaoen, ligesom 
vi modtog bolcher, lakrids og is fra herr skoleinspektør Bruun, herr apoteker Lindemark, 
herr købmand Westergaard og herr borgmester Willy Sørensen. Gartnerne, de herrer Edv. 
og Georg Petersen tilplantede og skænkede os de smukke hængeskåle, der sommeren igen
nem blomstrede og pyntede op på verandaen. En dobbelt gynge til børnene, der blev 
opstillet i juni måned, var til megen glæde.

Esther og Rudolf Engberg Petersen.

»Loiiisenhmd«.

Ledelsen var velvilligst overtaget af lærer Nils Juel Mortensen på 1. og 2. feriehold 
og lærer Peder Møller Hansen på 3. feriehold.

Skoleholdet (4.—25. juni) bestod af 56 drenge, fortrinsvis små og uselvstændige. 
Egentlig var »Louisenlund« for godt et sted for dette hold, for drengene forstod slet ikke 
at udnytte de pragtfulde omgivelser, men sværmede hele tiden omkring husene og haven. 
Øvretur kunne der ikke være tale om med disse drenge og slet ikke natleg, og den sæd
vanlige tur til fladstranden måtte opgives på grund af ugunstigt vejr. Set. Hansbål og 
fodboldturnering gennemførtes, og vi havde en god afskedsfest med hele 13 nye og gamle 
sketches.

Vejret var nogenlunde, men køligt, og regn fik vi flere gange. — Holdet fik 2 timers 
daglig undervisning i dansk og regning, ledet af lærer V. Rosholm Hansen, der desuden 
var en udmærket medh jælp.

Sundhedstilstanden var fin, fin. En dreng fik blindtarmsbetændelse og een brækkede 
håndledet — ellers ingen uheld. Appetitten var mægtig, og gennemsnitsvægtforøgelsen 
blev på 1,87 kg.

1. feriehold (25. juni—16. juli) bestod af 60 drenge, der viste sig at være fornuf
tige, rare og interesserede, — et meget fint hold. I løbet af ganske få dage havde de 
fundet sig til rette, og resten af tiden gik alt efter en snor og som en leg. Vi havde på 
dette hold forsøgsvis oprettet et koloniråd bestående af 5 drenge + lærerne. Rådet må 
betragtes som en art samarbejdsudvalg. Rådet har givet været en medvirkende årsag til, 
at alt gik så godt.

Af de mange arrangementer, vi havde, skal nævnes en fin tur til fladstranden, hvor 
det lykkedes at stryge 4 potter rejer, tur til Lynger, fodboldturnering, fodboldkamp med 
en trop spejdere, overværelse af en fodboldkamp mellem landliggere og et hold fra øen. 
en særdeles fin tur til Øvre, og sidst, men ikke mindst vor natleg, der i år fik et så 
realistisk præg, at drengene dagen efter dårligt nok ville tro, at »krybskyttejagten«: vir
kelig kun havde været en leg — en 100 % succes. Aldrig har en flok drenge fra »Louisen- j 
lund« færdedes så stille og alvorsfulde i terrænet.

Strålende sol og varme gjorde arbejdet let for lederne og førte lil megen og ihærdig 
badning. Sundhedstilstanden var særdeles fin. Kun 2 uheld indtraf, en dreng skar sig 
slemt i armen, og een fik den næsten traditionelle blindtarmsbetændelse.

Vi har i år haft den glæde, at smørrebrødskælderen er lavet i så fin stand, som 
forholdene overhovedet tillader, og køkkenet er blevet malet i lyse farver — en stor 
gevinst. Endvidere har vi erhvervet en dejlig malmklokke, der i gunstigt vejr kan høres 
over hele vort område. Endelig er huggehuset repareret og sat i fin stand.

Medhjælpere på dette hold var herr V. Rosholm Hansen og herr Henning Lund, der : 
begge fortjener tak for godt samarbejde og god forståelse af feriekoloniarbejdet.

Gennemsnitsvægtforøgelsen blev 1,6 kg.
N. J. Mortensen.
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2. feri eh oltl (16. juli—6. august) bestod af 60 piger. Et let hold at have med at 
gøre. Vejret var det bedst tænkelige med mange solskinsdage og kun 1% dags regn. Dette 
medførte, at sundhedstilstanden var usædvanlig god, når man bortset fra en begyndende 
epidemi af »sommersyge«, der dog blev overvundet temmelig hurtigt.

En søndag eftermiddag var vi alle i kirke, som ved den lejlighed blev fyldt til sidste 
plads, en oplevelse, der vist var lige stor for både præst, menighed og børn.

Hjemrejsen var usædvanlig hård, % af alle børnene var søsyge.
Vægtforøgelsen 1,31 kg.
Medhjælpere var herr Emil Agger og frue.

Nina og Peder Møller Hansen.

Økonoma på alle hold fru Einig, Boulevarden, og medhjælper i køkkenet frk. 
R. Nielsen.

Statistik over benyttelsen af skolebibliotekerne 
(ved børnebibliotekar Eleonora Sørensen).

Udlånsbibliotekerne

Damhavens skole . . ..

bogbestand udlån

lånertal*fgl-
. 1335

ski.
1587

ialt
2922

fgl-
4835

ski.
9859

ialt
14694 695 (474)

Langelinies skole . . .. . 1631 2402 4033 3678 11281 15959 (+22,5 %) 724 (438)
Nyboesgades skole . .. . 1674 2190 3864 3880 12037 15917 (+47 %) 737 (414)
Nørremarksskolen . . . 118 261 397 352 608 960 62 ( 56)
Søndermarksskolen . . . 1024 1281 2305 3418 8113 11531 (+30 %) 386 (258)

ialt. . . 16163 41898 58061

*) Tallet i parentes angiver, hvor mange af de fra skolen indmeldte lånere, der udeluk
kende eller delvis har lånt i skolebiblioteket. Resten har udelukkende lånt på hoved
biblioteket.

**) Biblioteket har kun fungeret fra 1. januar.

Håndbogssamlingerne

Damhavens skole ............................ 436 bd. fgl. + 126 bd. i særsamlingen
Langelinies skole ............................ 477 bd. fgl. + 34 bd. i særsamlingen
Nyboesgades skole.......................... 456 bd. fgl. + 36 bd. i særsamlingen
Søndermarksskolen........................ 379 bd. fgl. + 28 bd. i særsamlingen
Lejrskolebiblioteket på Endelave 35 bd.
Lejrskolebiblioleket på Hvidbjerg 34 bd.

Klostergades skole: 368 bd. fgl. + 55 bd. i særsamlingen + 18 bd. ski. 
(er endnu ikke taget i brug i undervisningen).
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Læsestuerne

Læsestuerne har været åbne i fritiden på Damhavens, Langelinies og 
Nyboesgades skole fra 1/9—31/2 inch 1 time daglig efter udlånstiden på de 
fem første af ugens hverdage.

På Damhavens skole har der været 2059 besøg 
På Langelinies skole.......................... 1805 besøg (-H 15 %)
På Nyboesgades skole....................... 2032 besøg (-4- 7 %)

ialt . . . 5896 besøg

Undervisning på Vejle Børnebibliotek

Der har i det forløbne år ikke været undervist i samme udstrækning 
som i de tidligere år. Udbygningen af skolebibliotekerne har givet så meget 
ekstra arbejde, at der ikke har kunnet afses tid på hovedbiblioteket til 
undervisning som før. Med undtagelse af Nørremarksskolen er der nu 
skolelæsestue med fuldt udbygget bogbestand og kartotek på alle skolerne, 
således at der kan etableres en grundlæggende undervisning i indretning af 
biblioteket og i bøgers brug på disse. Denne undervisning bør for de ældste 
klassers vedkommende suppleres med besøg på hovedbiblioteket og på 
centralbiblioteket, før eleverne forlader skolen.

Der har været undervist i 84 timer på hovedbiblioteket, d. v. s. 1 time til 
4. klasserne og 2 eller 4 timer til elever i 6. og 7. skoleår.

Til undervisningsbrug er der anskaffet undervisningskartoteker, som 
kan lånes til brug på skolelæsestuerne ved henvendelse til hovedbiblioteket.

På grund af det forlængede skoleår har der været lånt usædvanlig 
mange klassesæt og klassebogsamlinger til fri læsning fra hovedbiblioteket, 
ialt 28.093 bd.

Lejrskolebibliotekerne har været udlånt til samtlige klasser, der har 
været på lejrskole på Hvidbjerg eller Endelave.

Med skolebibliotekarerne har der været afholdt 3 bogmøder, hvor også 
skolebibliotekernes forhold er blevet gjort til genstand for drøftelse, bl. a. 
spørgsmålet om en mere effektiv udnyttelse af læsestuerne i skoletiden. 
Endvidere har det stadig stigende udlån i skolebibliotekerne nødvendig
gjort, at skolebibliotekarerne må have mere hjælp, og for fremtiden ansæt
tes en bogopsætter. Endvidere vil man prøve at få udvirket, at læsestuerne 
holdes åbne også i marts måned på grund af skoleårets omlægning.

Den assisterende skolebibliotekar på Damhavens skole har gået til ud
dannelse på hovedbiblioteket i to uger i august.
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Skolebibliotekernes personale er:
På Damhavens skole........... lærerne Kay Mikkelsen (ledende) og Hveisel 

Hansen (ass.).
- Nyboesgades skole......... viceinspeklør Stougård Nielsen (ledende) og 

lærer Johs. Rasmussen (ass.).
- Nørremarksskolen............ lærerinde Esther Juhl.

Langelinies skole........... overlærerne Johs. Elmholt (ledende) og 
Thyra Sørensen (ass.).

Søndermarksskolen .... lærer Drogemüller Sørensen.

På kolonierne på Hvidbjerg og Endelave er udstationeret biblioteker, 
der bruges meget.

Skolelægearbejdet
(ved skolelægerne Tygstrup og Juni-Nyholm).

I Hjælpeskolen, Kloslergades, Langelinies, Nyboesgades skoler og Søn
dermarksskolen er i skoleåret undersøgt samtlige elever, 1473 drenge og 
1695 piger, ialt 3168 elever, af dem er 303 henviste til hjemmets læge til 
behandling eller observation.

Ikke mindre end 113 elever var ikke vaccinerede mod kopper — man 
erindre, at denne vaccination er obligatorisk ved indmeldelse i skolen — 
det vil derefter ikke undre, at 305 ikke er færdigvaccinerede mod difteri, 
hvilken vaccination er overladt forældrenes skøn om dens nytte!

Når man bemærker, at poliovaccinationen for skolebørn er udnyttet i 
næsten 100 %, forstår man, at der ikke blot skal en virkelig alvorlig — - 
(difteriepidemiernes dødelighed kunne godt måle sig med polioepidemier
nes) — men også en fornylig overstået forskrækkelse til, for at holde foræl
drenes samvittighed vågen.

Der bør bemærkes, at skolebadning i fjorden ikke er det fjerneste min
dre sundhedsfarlig, end den har været i de sidste 30 år. Den varme som
mer i fjor med megen badning og dermed følgende hals- og øreinfektioner 
viste i Vejle fjord samme stigning som i andre danske farvande. Efterhån
den er der vel kun på vestkysten af Jylland forsvarligt badevand.

Sa. Tygstrup.

Ved skolelægearbejdet på Gymnasiet, Damhavens, Nørremarkens, Kir
stine Seligmanns og Set. Norberts skole samt Statens Seminarium for Smaa- 
børnslærerinder og Vejle kommunale skole for døve børn er i skoleåret 
1955—56 undersøgt ialt 12G1 drenge og 1022 piger. Heraf er 279 henvist til 
egen læge. 42 er ikke kokoppevaccineret, og 117 er ikke difterivaccineret 
3. gang. Delte er stadig et for højt lal, men 3. difterivaccination er vel ofte 
udsat på grund af poliovaccinationen.
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Der var ingen med spontan luberculinreaktion, og der var ingen, der 
slog om fra negativ til positiv luberculinreaktion.

I det forløbne år er 225 calmeltevaccinerede, så der er ialt 1762 af ele
verne calmettevaccinerede.

Hos personalet fandtes ingen tegn til tuberkuløse forandringer ved un
dersøgelse på tuberkulosestalionen.

Personalet på seminariet undersøges direkte på Tuberkulosestationen 
uden skolelægens medvirken.

Renligheden synes upåklagelig. I begyndelsen af skoleåret kom en elev 
fra gymnasiet og klagede over at være smittet med fodsvamp på skolen. 
Alle elever blev forespurgt, og det viste sig, at kun 7 af 325 elever havde 
fodsvamplignende infektion på fødderne.

Da gulvet i baderummet hver dag skylles med desinficerende vædske, 
og da der ikke var flere, der havde fodsvamp, kan man ligeså godt tænke 
sig, al det er kommet efter den meget varme sommer og den megen badning | 
f. eks. på fjordbadeanstalten eller ved »Albuen«, der var et helt fluepapir.

Jnul-Nyholm.

Vejle kommunale skoletandpleje 
(ved skoletandlæge Ida Christgau)

Oversigt over virksomheden fra 1. april 1955—31. marts 1956

Antal børn De forskellige behandlingers antal

Fyldning Extraktion
Systematisk behandling S.c

£ c
■o 2

1ste års behandling . .. 660 11 634 1867 1193 44 1661 17 976 763 6422

Fortsat behandl, af børn, 
der i tidligere år har væ
ret under syst. behandl.

4261 133 4128 16904 666 399 1340 390 43 1372 2799 32803

Tilsammen . .. 4911 5 144 4762 17771 1749 443 2901 407 45 2347 3662 39225

É S

6

S
«5

s
a 5

c

c

c

2

Deltagelsesprocent: 97,1.

Under rubriken andre behandlinger er iberegnet:

1148 røntgenbilleder
65 bidplaner
15 guldindlæg
3 andre indlæg

7 proteser
2 jacketkroner
1 stifttand
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og fra 1. april—31. juli 1956

Antal børn De forskellige behandlingers antal

Systematisk behandling

ra

Fyldning Extraktion

S3 c:

1ste års behandling . .. 650 11 634 122 30 73 38 31 303

Fortsat behandl, af børn, 
der i tidligere år har væ
ret under syst. behandl.

4261 133 4128 5915 92 219 489 143 621 2532 10020

4911 144 4762 6037 122 223 562 148 659 2563 10323Tilsammen . . .

c

E 3
C 2 — s *«

c
c

c

5 4 5

9

5 9

Deltagelsesprocent: 97,1.

Under rubrikken andre behandlinger er iberegnet:

522 røntgenbilleder
7 bidplaner
1 guldindlæg
1 partiel protese

2 stifttænder
2 acrylkroner
1 jacketkrone
1 cilculilhindlæg m. stift

I årets løb blev der givet adgang til behandling på skoletandkliniken for 
de børn fra omegnskommunerne Hornstrup, Hover, Skibet og Vinding, der 
søger eksamensmellemskole- eller gymnasieklasser i Vejle.

Behandlingen af børnene fra eksternatskolen (under de Kellerske an
stalter) er midlertidigt ophørt på grund af konflikten mellem Dansk tand
lægeforening og Den danske Købstadforening.

Som overalt i landet mærkes også på skoletandkliniken i Vejle en bety
delig stigning i cariesforekomsten (huller i tænderne). Efter en statistik 
af professor Holst, Danmarks tandlægehøjskole, er cariestilfældene i de 
godt 10 år, der er gået siden krigen, steget med 20 til 40 %.

Overdrevent slikkeri og dårlig mundhygiejne er givet en medvirkende 
årsag hertil. Vi forsøger at forklare børn og forældre betydningen af grun
dig tandbørstning, men desværre er det kun et fåtal, der møder med vel
børstede tænder.

I år uddeles for første gang til afgangsklasserne en brochure fra Dansk 
tandlægeforenings hygiejneudvalg, hvori man indprenter de unge at fort
sætte med regelmæssige eftersyn og behandling af tænderne også efter endt 
skolegang; at gå regelmæssigt til tandlæge, undgå overdrevent slikkeri og 
at børste tænder omhyggeligt, kort sagt at passe godt på tænderne.
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Vejle har fået en erhvervsvejleder
Den nye lov om erhvervsvejledning i tilknytning lil amtsarbejdsanvis

ningskontorerne trådte i kraft den 1. oktober 1956, og samme dag tiltrådte 
lærer ved Langelinies skole Emil Agger som Vejle bys og amts erhvervs
vejleder og erhvervsrådgiver. Erhvervsvejledningen skal ske i samarbejde 
med skolerne, når eleverne har læst bogen »Mit fremtidige arbejde« og 
besvaret de fra kontoret udsendte spørgeskemaer. Denne oplysning er kol
lektiv, mens erhvervsrådgivningen foretages af erhvervsvejlederen alene, 
og den er således individuel.

Endnu har kun ca. 100 skoler fra amtet rettet henvendelse til kontoret, 
mens alle Vejles skoler er med.

Skoleidrætsdagen
den 15. september blev både sportsligt og arrangementsmæssigt en succes, 
begunstiget af strålende solskinsvejr. Der var nok for de mange tilskuere 
at se på og glæde sig over, der blev vist mange dygtige præstationer på 
boldbanerne og cindersbanen, og der var glad og umiddelbar kappelyst 
blandt de udøvende børn. På begge sider af »snorene« var der hele dagen 
feststemning, der kulminerede under den fodboldkamp, der efter den offi
cielle afslutning blev spillet mellem lærere og elever.

Vejlebørn i København
Traditionen tro havde Vejle og Omegns Hjemstavnsforening indbudt 8 

piger og 7 drenge fra 7. klassetrin til et ferieophold i hovedstaden som 
foreningens gæster. Fra den 5. september om morgenen til festaftenen i 
Hjemstavnsforeningens lokaler den 10. september Hk børnene under kyn
dig vejledning set og oplevet København og omegn, så det var begejstrede 
og taknemmelige børn, der vendte hjem efter begivenhedsrige dage.

Ti realister på lejrskole i Skotland
For at fremme international forståelse blev der på initiativ af skoledirek

tør John Crawford, Paisley, udsendt indbydelse til 60 danske, 60 norske og 
120 skotske dels realklasse-, dels gymnasieelever lil at deltage i en lejrskole 
i Donnans, Stirling, i nærheden af Glasgow. Lejrskolen, der var meget smukt 
beliggende i det skotske højland nær Loch Lomond, var en permanent lejr
skolebygning med sovesale til 320 elever, undervisnings- og spiselokaler, samt 
store sportspladser. Lejrskolen, der var den første i sin art, blev en strålende 
og uforglemmelig oplevelse for børnene og deres leder, overlærer Jenny Ude- 
sen, udmærket tilrettelagt, som den var, med et fast program hver dag med 
undervisning, sang og sport afbrudt af dage med udflugter til smukke eller 
historiske egne.
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Fritidsbeskæftigelsen
(ved viceinspektør Sv. Søgaard Andersen)

I lighed med tidligere år indbød man eleverne i 1.—3.fm og 1.—3.em til 
een eftermiddag ugentlig at opholde sig i de respektive skolers lokaler for at 
tumle med en eller anden hobby.

Undervisningen begyndte efter efterårsferien og strakte sig over ca. 4 
måneder. Den omfattede 3 hold med et samlet elevtal på 100. Der undervistes 
i bogbinding, frimærkesamling og sang.

Eleverne betalte et kontingent på 1 kr. pr. måned, og dette kontingent har 
kunnet dække udgifterne til materialer.

Eleverne var særdeles flinke og interesserede, og undervisningen må siges 
at have været til stor glæde for såvel elever som lærere.

Svømmeundervisning i sommerferien
Til feriesvømningen i tiden 27. juni—9. juli og 30. juli—9. august mødte 

der ialt 99 drenge. Med undtagelse af enkelte dage var forholdene ideelle: 
varmt og klart vand, masser af sol, og drengene arbejdede godt.

24 bestod svømmeprøven og 3 livredderprøven. Hovedparten af dren
gene var begyndere, der ikke kunne nå at klare en prøve. Enkelte manglede 
kun et par prøver til et mærke, og endelig var der to, der efter bestået livred- 
derprøve trænede i crawl.

Det er en glædelig kendsgerning, at sommerferiesvømningen så afgjort 
søges af drenge, der i høj grad har behov for undervisning, så ordningen bør 
udbygges og forbedres den dag, et svømmebassin er en realitet.

H. C. Andersens 150 års dag

Overalt i Danmark fejrede skolerne lørdag den 2. april 1955 eventyrdig
teren H. C. Andersens fødselsdag, men i Vejle fik dagen sit særlige præg for 
børnene, idet Vejle kommune gav hvert barn et mindeskrift med hjem fra 
festlighederne i skolen. Mindeskriftet, som var forfattet af overlærer A. C. 
Christensen, indeholdt to smukke digte som prolog og epilog og en række 
vers med tilknytning til H. C. Andersens eventyr. Lærer K. V. Jensen havde 
illustreret eventyrene med fine vignetter.

Skolebespisningen
(ved lærer E. Heidemann Jacobsen)

Den kommunale skolebespisning påbegyndtes den 1. november 1955 i 
Frelsens hærs lokaler, Staldgaardsgade 2.

Fraregnet ferierne og de enkelte fridage har der været bespisning hver 
søgnedag i perioden indtil tirsdag den 27. marts 1956, ialt 110 dage.
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Bespisningen omfa t lede kun middagsmad, og der blev hver dag serveret 
en ret varm mad, 4 gange ugentlig forret og 2 gange ugentlig efterret. Af 
praktiske grunde har der ikke været nogen fast spiseseddel. Der er blevet ser
veret følgende retter: Sødgrød, byggrød, sødsuppe,kærnevælling,bygvælling, 
risengrød, hvidkålssuppe, grønkålssuppe, urtesuppe, gule ærter, irish stew, 
gullash, lobescowes, knækpølser, medisterpølser med stuvede kartofler m. fl. 
retter.

I bespisningen deltog 481 børn, og der blev ialt gennem hele perioden 
serveret 52.910 portioner mad, når der regnes med 1 portion pr. barn pr. dag.

Den daglige ledelse var overdraget lærer E. Heidemann, fru Søndergaard 
Hansen forestod madlavningen.

Tilsynet med børnene var fordelt mellem lærerne Sv. Aage Jensen, 
M. Bienker Nielsen, N. Juel Mortensen og B. Skjærlund.

Driftsudgifterne ved bespisningen beløb sig til kr. 46.357,59, og den dag
lige udgift pr. barn har gennemsnitlig været 87,62 øre.

Af det samlede udgiftsbeløb er kr. 16.155,19 anvendt til lønninger, medens 
resten, kr. 30.202,40, medgik til indkøb af varer og til diverse udgifter (gas, 
lys, varme, reparationer m. m.).

Af de enkelte poster kan nævnes udgifterne til:

kød.........................  kr. 8.657,86
grønsager............ - 3.542,40
mælk....................... - 5.731,80
kolonial............... - 5.223,02
brød........................ - 788,26

Sparemærkesalget
Damhavens skole (overlærer C. Meilvang) .................................... 4.575,00 kr.
Klostergades skole (lærerne Sv. Ølgaard Madsen og Jørgen 

Johansen).................................................................................. 1.725,00 -
Langelinies skole (overlærer Lisberg Hansen og lærer Harney 

Mikkelsen) ................................................................................ 4.115,00 -
Nyboesgades skole (lærer Svend Aage Jensen) ............................ 2.900,00 -
Nørremarksskolen (lærerinde Ruth Andersen) ............................... 1.280,00 -
Sønderniarksskolen (overlærer Arvid Madsen) ............................. 2.890,00 -

I 1954—55
Ialt... 17.485,00 kr.
............ 24.505,00 -

I 1955—56 en nedgang på.. 7.020,00 kr.
I 1954—55 en stigning på . . 2.895,00 -
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Meddelelser fra skolerne 
(af skolernes dagbog)

Damhavens skole:
1955:
2. april: 150-årsdagen for H. C. Ander

sens fødsel fejredes.
19. april: Lærerinde frk. Hansen, Molde, 

fortalte om Norge og læste op.
2. -3. maj: 1. poliovaccination ved læge 

Toft.
12. maj: Besøg af lærerinde frk. Klevs- 

gaard, Bergen (studierejse).
13. maj: Praktikeksamen i engelsk for 

elever fra Jelling seminarium.
8. juni: Alle klasser fra 4. grundskole

klasse og opefter havde udflugt til 
Hannerup ved Fredericia.

10. juni: 1.-3. klasserne havde udilugt til 
»Ulbækhus«.

15. juni: 2ema ekskursion til Djursland 
og Mols.

16.-17. juni: 2. poliovaccination ved læge 
Toft.

9.-12. august: 3ema og 3emb skolerejse 
til København.

18. august: 4emb ekskursion til Øm klo
ster, Viborg, Mønsled og Daubjerg 
kalkbrud.

14. september: 2fma og 2fmb ekskursion 
til Dybbøl og Sydslesvig.

15. september: Skolernes idrætsdag på 
stadion.

12. oktober: Skolefærdselsdag.
24. oktober: F. N. dag.

2. november: Alle klasser fra 5. og op
efter så i Paladsteatret filmen »Den 
døende prærie«.

26. november: Skolefest i Håndværker
foreningen sammen med Klostergades 
skole. Elever fra 4em opførte udtog 
af »Lille Nilouche«.

1. december: Skolefest for de mindre 
børn i Håndværkerforeningen.

13. december: Sekretær i Dansk Vandre- 
laug Johansen viste film på skolen.

21. december: Juleafslutning i festsalen 
for festklasserne.
for 1. klasserne.

22. december: Juleafslutning i festsalen, 
kl. 9 for grundskolen, kl. 10 for fm- 
og em-klasserne og realklasserne.

1956:
13. januar: »Norden«s rejselektor, rektor 

fil. mag. W. Hallin, Mølnlycke, besøgte 
skolen.

21. januar: Statsradiofoniens fjernsyns
afdeling optog en del billeder fra 
skolens liv.

24. januar: Jagtkonsulent Langvad Jensen 
viste for en del af eleverne filmen »Et 
rålams historie«.

2. februar: Skolens personale og en del 
af eleverne gennemlystes i TB-vognen.

4. februar: Skoleorkestermusik i fest
salen for fm, em og realklasser.

5. -7. marts: 3. poliovaccination ved læge 
Toft.

15. maj: lema ekskursion lil Sydslesvig.
29. maj: lemb og lerne ekskursion til 

Sydslesvig.
29. maj: Praktikeksamen (lysk) for elever 

fra Jelling seminarium.
7. juni: 2fma, 2fmb og 3fm tur til 

Odense.
12. juni: Praktikeksamen (engelsk) for 

elever fra Jelling seminarium.
14. juni: 2emb ekskursion lil Vest-Syd- 

slesvig.
16. juni: 1.—3. grundskoleklasser udflugt 

til Ulbækhus.
23. juni: Skoleårsafslutning i skolens fest

sal.

Klostergades skole:
1955:
2. april: H. G. Andersens 150 års fød

selsdag festligholdes. Eleverne får af 
skolemyndighederne en vercificeret 
tryksag om digteren. Kl. 10 fest i 
gymnastiksalen — kort beretning om 
digterens liv, oplæsning af eventyr 
(lærer St. Jørgensen), ledsaget af 
tableauer.



40

15. april: Lærerinde frk. Hansen, Molde, 
fortæller realkl., IVm og Him om 
Molde.

19. —30. april: 4. kl., 1 og 2em får under
visning i bøgers brug på biblioteket 
af børnebibliotekar Eleonora Søren
sen.

28. april: Amtslægen tager blodprøver i 
2d til brug ved undersøgelser i forbin
delse med poliovacc.

29. april: Elever fra 2. kl.—Im (incl.) 
vaccineres 1. gang mod polio.

4. maj: Danmarks befrielse 1945 mindes 
i klasserne.

5. maj: Fridag.
1. juni: 2 norske lærerinder besøger sko

len og fortæller 4em a og b om 
Stavanger, som 4em a og b skal gæste 
i sommerferien.

2. juni: 2d er amtslægens gæster på 
Ulveli ave.

8. juni: Mellemskolen på udflugt til 
»Kongebrogaarden«.

15. juni: Grundskolen har udflugt til UI- 
bækhus.

26. juni—2. juli: 4ema på skolerejse til 
Norge.

28. juni—5. juli: 4emb på skolerejse til 
Norge.

4. —21. august: 2 piger fra ra og 1 pige 
fra rb er inviteret til 14 dages ophold 
i international camp, Aberfoyle, sam
men med elever fra forsk, danske 
skoler. 10 Vejle-elever var under le
delse af overlærer Jenny J. Udesen.

22. —27. august: 3em a og b på lejrskole 
i Hvidbjerg.

26. august: 2ema, 4em a og b på 1 dags 
ekskursion til Kongenshus, Sall og 
Hjerl hede, hvor Hjerlfonden har in
viteret jydske skoleelever til at over
være »Livet på en stenalderboplads«.

15. september: Idrætsdag.
20. september: R a og b aflægger besøg 

på svineslagteriet under ledelse af 
lærer Steen Jørgensen.

21. —25. september: R a og b på skolerejse 
til København.

12. oktober: Der afholdes færdselsdag på 
skolen.

24.—29. oktober: Oktoberferien forlænget 
otte dage på grund af ombygningen.

1. november: Elever fra 5. kl.—realkl 
var i »Palads« for at se »Den døende 
prærie«.

8. november: Forældrene til 5. kl. til 
oplysende møde vedr. mellemskole- 
klasserne.

26. november: Skolefest for elever fra 2n. 
—realkl. sammen med Damhavens, 
skole i Håndværkerforeningen. Elever 
fra 4em opførte »Lille Nitouche«.

29. november: Skolefest for elever fra L 
kl.—Im i Håndværkerforeningen. 1C 
opførte »Tornerose«, Id småsange og 
5c »Pippi Langstrømpe«.

22. december: Juleafslutning på skolen.

1956:
18. januar: Lærer Steen Jørgensen indr 

byder lemb’s forældre til forældrej- 
møde kl. 19,30. Drøftelse af aim. 
skoleproblemer og mellemskolekrav.

19. januar: »Norden«s rejselektor fru 
Appelløf holder foredrag (m. lysbil
leder) om Gotland for 4em a og b og 
real a og b fra kl. 8—9 samt oplæsp 
ning af kendte og ukendte tekster fra 
9—10.

23. januar: Jagtkonsulent hr. Langvad- 
Jensen viser »Et rålams historie« fo • 
elever fra 2. kl.—2m.

3. februar: Elever fra Ifm, 2em, 4em og 
realkl. til gennemlysning ved tuber
kulosevognen.

3. februar: KL 11 giver østjydsk skole
orkester koncert for mellemskolernes 
og realklassernes elever i gymnastik
salen.

24. februar: Skolen tager sine nye lokalet 
på 3. sal i brug. Alle klasserne er 
efter tur oppe at se dem fra kl. 8—9 
og får derefter negerboller.

23. —26. april: Hr. overbetjent Årestrup 
giver færdselsundervisning til elever 
4. kl.—2em.

11. juni: lema på cykletur til kirkerne i 
Engum, Hornstrup, Hover og Skibet
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13. juni: Grundskolen på udflugt til Ving- 
sted.

15. juni: Realklasserne og mellemskole- 
klasserne på udflugt til Fakkegrav.

Langelinies skole:
1955:
2. april: Med forskellig underholdning 

i klasserne og i gymnastiksalen fej
rede skolen H. C. Andersens 150 års 
fødselsdag.

20. april: Besøg af lærerinde frøken Han
sen fra Molde, der i de ældste klas
ser fortalte om Norge og norske for
hold.

2. maj: Læge E. Pietsch begynder polio
vaccinationen af skolens yngre elever.

13. maj: Lærerinde frk. K. Klevsgård fra 
Bergen besøger skolen og overværer 
undervisningen i en del af de ældre 
klasser.

23. —28. maj: 3fm på lejrskole på Ende
lave.

2. —8. juni: Realklassen på ekskursion til 
Bornholm.

8. juni: Udflugt for 4. og 5. klasserne 
til Fakkegrav og for 1.—3. klasserne 
til Ulbækhus.

9. juni: Studiebesøg af husgernings- 
insepktrice Lilly Siewertsen fra Kø
benhavn.

9. juni: 2fmb på ekskursion til Sydsles
vig og Dannevirke.

15. juni: Læge E. Pietsch indleder 2. 
runde af polio-vaccinationen.

17. juni: Udilugt til Randbøldal for sko
lens ældre klasser.

9. —14. august: 4em på rejse i Tyskland 
under ledelse af lærer Harney Mik
kelsen og overlærer Anna Rasmussen.

17. august: lema på ekskursion til Odense.
4. september: 3 elever (2 drenge og 1 

pige) fra Langelinies skole rejser til 
København for at være Hjemstavns
foreningens gæster.

6. —9. september: 2fma på ekskursion lil 
København.

15. september: Idrætsdag.
22. september: 2em på ekskursion til 

Sydslesvig.

1. oktober: Lærer Emil Agger ansættes 
som erhvervsvejleder.

12. oktober: Skolefærdsclsdag; hver klasse 
fik instruktion i færdselslære, dels 
ved h jælp af billedmateriale (lysbille
der), dels ved mundtlige instruktioner.

24. oktober: FN-dagen fejredes ved, at 
de ældste klasser lyttede til skole
radioens udsendelser, dels fik mundt
lige redegørelser for Unescos virk
somhed.

25. oktober: Møde for forældre til ele
verne i 5. klasserne for at orientere 
dem om de to mellemskoleformer og 
optagelsesprøven.

4. november: 5. klasser—realklassen i 
Palads-teatret for at se filmen »Den 
døende prærie«.

15. —25. november: Færdselsundervisning 
ved politiassistent Daugaard-Petersen.

10. december: Skolefest for forældre og 
elever fra skolens ældre klasser. Ele
ver opførte »Mesterdetektiven Blom
kvist«.

22. december: Juleafslutning i Vor Frel
sers kirke, hvor pastor Gottlieb og 
pastor Jens Nielsen talte.

1956:
1. februar: Røntgenvognen stationeret på 

Langelinies skole. Elever, lærere og 
rengøringspersonale undersøges.

3. februar: Horsens byorkester giver 
koncert for eleverne i em- og fm- 
klasserne.

13. marts: Læge E. Pietsch vaccinerer 3. 
gang mod polio.

11. —13. april: Koncert for forældre og 
andre interesserede; foruden elevkor 
under ledelse af lærerinde Tove Am
toft medvirkede en række elever som 
solister.

24. —29. maj: 3fm på ekskursion til Born
holm.

12. juni: lema på ekskursion til Aarhus.
13. juni: Udflugt for 3.—4. klasserne til 

Fakkegrav og for 1.—2. klasserne til 
Ulbækhus.

23. juni: Translokation.
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Nyboesgades skole:
1955:

2. april: H. C. Andersens fødselsdag min
des med oplæsning, sang og musik.

13.—27. april: Lærerinde Esther Nielsen 
udvekslet med lærerinde Karen Elisa
beth Hansen, Molde (Nordens lærer
udveksling).

29. april: Poliovaccination 1. gang.
11.—17. april: 3fm lejrskole på Endelave.
1 .—2. juni: Besøg af norske lærerinder: 

frk. Svanhild Moksnes, Nord-Trønde- 
lag, frk. Borghild Bratli, Hamar, og 
frk. Gurid Fagnastøl, Stavanger.

7 . juni: 1.—4. klasserne på udflugt til 
Ulbækhus, og 5. og mellemskoleklas
serne på udflugt til Kongehrogaarden.

15. juni: Poliovaccination 2. gang.
22. juni: 2emb på ekskursion til Jelling 

og Faarup sø.
12. —19. august: 3em lejrskole på Ende

lave.
15. september: Idrætsdag.
20. —23. september: Realklassen på skole

rejse fil København.
29. september: Forældrebesøg hos 1. klas

serne.
24. oktober: »F. N.« dag fejres.
27. oktober: Møde for forældre til elever 

i 5. klasserne.
3. december: Skolefest i Håndværkerfor

eningen.

1956:
31. januar: Festlighed på lærerværelset i 

anledning af lærerinde Else Varmings 
forflyttelse til Kolding.

28. februar: Erhvervsvejlederen taler med 
afgangsklasserne.

20. marts: Praktikundervisningen med se
minarieeleverne fra Jelling slutter.

1. april: Overlærer Helga Iversen fejrer 
25 års jubilæum.

23 .—28. maj: 2fma lejrskole på Endelave.
23 . juni: Overlærer Rasmus Andersen, 

der tager afsked med skolevæsenet 
pr. 31. juli 1956, fejres ved en fest
lighed på skolen. Samme dag tog 
skolen også afsked med lærerinderne 
Merete Nielsen, født Kfottrup, og Anna 

Margrethe Helstad, født Hædersdal. 
Sidstnævnte er gift med en norsk 
lærer og får sit hjem i Norge.

Nørremarksskolen:
1955:

1. april: Skoleåret begyndte med 5 klas
ser i 3 lokaler på Horsensvcj 45.

15. juni: Skolen fik af Danmarkssamfun
det overrakt en fane.

16. juni: Udflugt til Ulbækhus.
10. august: Skolen flyttede over i nybyg

ningen og begyndte sin tilværelse som 
en selvstændig skole.

11. august: Skoleinspektør Metha Peter
sen rejste til Amerika på eetårigt 
studieophold.

2. december: Skolens elever fotograferet.

1956:
10. januar: Skolebiblioteket åbnede for! 

udlån.
2. marts: Skolen lukket på grund af 

oversvømmelse i fyrrummet — forår
saget af tøbrud.

16. marts: Polio-vaccination III.
26. maj: Eleverne plantede skolens fød

selsdagslind på skolepladsen. Derefter 
indviedes skolen under en højtidelig
hed i den nu fuldførte gymnastiksal.

26. —27. maj: Skolen åben til besigtigelse.
1. juni: Udflugt til Ulbækhus.

15. juni: Skolen fik overrakt en fane af 
Danmarkssamfundet.

23. juni: Afslutning på skoleåret 1955—56.

Søndermarksskolen:
1955:
5. april: H. C. Andersens fødselsdag 

fejres.
15. juni: 4. kl.—3fm på udflugt til Hyby- 

lund.
17. juni: 1.—3. klasserne udflugt til Ul

bækhus.
6. —10. september: 3fm skolerejse til 

København.
15. september: Idrætsdag.
28. oktober: 3fm til forevisning i »færd

selsbussen«.
3. nov.: Forældremøde for 5. klasserne.
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4. november: Klasserne fra 5. og opeftei- 
til film i Paladsteatret — »Den døende 
prærie«.

12. og 14. november: Skolefest i Håndvær
kerforeningen; der opførtes eventyr
spillet »Askepot«.

22. december: Julefest i gymnastiksalen.

1956:
4. februar: Horsens byorkester spiller 

for de ældste klasser.
13. juni: Klasserne fra 4. og opefter ud

flugt til Odense.
15. juni: 1.—3. klasserne udflugt til Ving- 

sted.

Ferierejser

I henhold til skolekommissionens indstilling af 2. maj 1955 og under 
hensyntagen til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 5. april 1955 
bevilgede byrådet ferierejser på Danmarks jernbaner og skibsforbindelser til 
ialt 2.065 skoleelever.

488 billetter til Damhavens skole,
213 billetter til Klostergades skole,
499 billetter til Langelinies skole,
508 billetter til Nyboesgades skole,
186 billetter til Søndermarksskolen,
44 billetter til Gymnasiet,

127 billetter til stats- og privatskoler.

Kommunens udgift (10 %) .............................................................. 6.277,17 kr.

Endvidere bevilgede kommunen til ferierejser til sommerlejre 
billetter til 179 børn.

Kommunens udgift (10 %)................................................................ 388,50 kr.

Ialt udgjorde kommunens udgift. . . 6.665,67 kr.

Vejle kommunale taleskole for døve børn
(ved forstander Viggo Knudsen).

Arbejdet på skolen gik i året 1955—56 på vanlig vis. Hver dag kl. 13 
møder børn fra by og opland på skolen, børn, der på grund af deres børe- 
eller måske opfattelsesdefekt skal have en undervisning, der foruden at med
dele dem folkeskolens kundskaber i særdeleshed går ud på at oparbejde det 
sprog, som de ikke har kunnet tilegne sig på normal vis, samt endvidere ved 
brug af høreapparater at oparbejde de hørerester, barnet har, til at opfatte 
så meget som muligt af normal tale til støtte for mundaflæsningen.
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30 skolepligtige børn undervistes i 1955—56 på skolen delt i 7 hold. 14 af 
dem havde en lille hørerest, 14 større hørerest, 1 var aphatisk og 1 var spa
stisk hæmmet.

Alle børnene benytter høreapparat, og audiometerprøver tages ofte på 
skolen. Hvert efterår kommer desuden specialister fra hørecentralen i Århus 
til skolen og kontrollerer eleverne samt tager nye afstøbninger til ørefangere, 
som børnene er vokset fra.

Der er på grund af skolens art et stærkt samarbejde mellem skole og 
hjem. Forældrene arbejder hjemme videre med den taleundervisning og høre- 
træning, som er sat i gang i skolen.

Børn i førskolepligtig alder kommer med forældre jævnlig til skolen for 
at få vejledning.

Undervisningen er fri, og befordringsudgifterne til og fra skole refunderes 
forældrene. Høreapparaterne udleveres gratis gennem invalideforsikrings
fonden.

Den samlede udgift var i 1955—56 77.467 kr. Alle udgifter refunderes 
Vejle kommune af staten.

Skolens sommerudflugt gik i år lil »Ulbækhus«.

Vejle kommunale ungdomsskole
(ved forstander Orla Muld).

Vejle kommunale ungdomsskole begyndte sæsonen 1955—56 den 14. sep
tember med 201 indmeldte elever, hvoraf 127 piger og 74 drenge.

Sæsonen var yderst vellykket, idet både den arbejdsmæssige side som 
den rent kammeratlige var præget af vilje til at få det bedst mulige ud af 
vinteren.

Der undervistes i de sædvanlige fag (samfundslære, arbejdskundskab, 
husgerning og håndgerning, regning, dansk, tegning, sløjd og barnepleje) i 
3 drengeklasser og 4 pigeklasser fordelt på 29 hold. Intet hold måtte opgives 
på grund af manglende tilslutning — enkelte fuldførte fuldtalligt. Vinter
festen i teatersalen, hvor der vistes en René Claire film og dansedes, forløb 
bemærkelsesværdigt festligt og uden ringeste mislyd med mere end 150 del
tagere.

Afslutningsfesten afholdtes på skolen. Der uddeltes 10 diplomer med gave
kort til elever, der havde gjort sig fortjent dertil gennem stabilt, veludført 
arbejde og vist upåklagelig opførsel i skolen. Endvidere skole-nålen og 
afgangsbevis for 2. års-eleverne.

Klubaftenerne har været velbesøgte — men pladsmangelen er ved at blive 
følelig, og savnet af et tonefilmsanlæg er stort.
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Aftenskoler og studiekredse
Inden for rammerne af loven om ungdomsundervisning har der i 1955 

—56 været afholdt 220 kursus:

Vejle Aftenskole.......................... 91 hold i 4264 timer med 1586 elever
Vejle Aftenhøjskole................... 2 hold i 48 timer med 45 elever
Folkeligt Oplysningsforbund . . 61 hold i 2807 timer med 1215 elever
Folkeligt Oplysn. Aftenhøjskole 7 hold i 216 timer med 198 elever
V. U.s Aftenhøjskole.................. 1 hold i 24 timer med 25 elever
Vejle og Omegns Husmoderf.. . 30 hold i 1121 timer med 441 elever
Arb. Kvindeforen. Aftenskole. . 22 hold i 880 timer med 328 elever
Samfundstjenesten..................... 4 hold i 160 timer med 60 elever
Aftenhjem for Kv. Arbejdere . . 2 hold i 84 timer med 29 elever

Ialt. . . 220 hold i 9604 timer med 3927 elever

I 1954—55 . . . 220 hold i 9164 timer med 3810 elever

1 aftenskolerne blev der undervist i sprog (dansk, tysk, engelsk, fransk og 
italiensk), hus- og håndgerning, regning, bogføring, stenografi, samfunds
kundskab, havebrug, husflid, maling, sang- og musikteori, sundhedslære, 
taleteknik, psykologi m. m.

I studiekredsene var arbejdsområderne samfundslære, litteratur, skole- og 
opdragelsesproblemer, kirkehistorie, musikhistorie og kunsthistorie.
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LÆRERPERSONALET 1. august 1956

Navn Skole Fødsels
dag og år

Eks. 
år

Første 
ansættel
se i Vejle

Ansat 
i nuv. 

stilling
Tjeneste

alder

Skoleinspektører:
1. Iver Kristensen .......................... Lgl. 23/s 1 896 1917 Vi 1944 Vi 1944 Vi 1944
2. Fr. Larsen .................................. Dmh. 15/2 1895 1916 Vs 1946 Vs 1946 Vi 1938

Nyb. 31/i- 1899 1925 Vs 1947 Vs 1947 Vs 1947
4 Aksel Pelprspn . ................ Sø. Vn 1899 1920 Vs 1930 Vs 1947 Vi 1946
5 HpIpp Sørensen ......................... Kl. els 1902 1924 V» 1947 Vo 1947 'It 1946
6. Mp.fha Petersen .......................... Nø. 23/2 1910 1933 Vi 1937 Vs 1955 Vn 1954

Skolepsykolog:
1. Erik Eriksen .............................. 7/i 1914 1937 Vn 1953 Vn 1953 '1., 1953

Viceinspektører:
1. Gimild Nielsen..................................... Kl. 31/, 1905 1927 Vio 1936 '1. 1943
2. Olaf Aastrup .............................. Nyb. 22/io 1901 1923 Vo 1928 Vis 1947 Vis 1944
3. F. Rlir.her-Anderspn ................ Dmh 1900 1930 'It 1932 'l„ 1048
4. H. Stougaard Nielsen .............. Nyb. Vs 1911 1935 V? 1939 Vs 1948 Vs 1947
5. K Genert Nielsen ...................... Lgl. 21/i2 1904 1928 Vn 1932 '1. 1951 V» 104.8;
6. L. P. Larsen.................................. Dmh. 20/s 1896 1923 'It 1929 i/4 1954 i/s iqirI
7. R. Engberg Petersen.................. Sø. 10/- 1904 1925 Vi 1934 i/, 1954 1/1n 1 qw
8 Sv. Søgaard-Andersen .............. Lgl. 19/7 1919 1941 Vi 1944 'In 1954 1/. 1058

Talepædagog:
1. Kaj Jørgen Laursen.................. 2/n 1921 1943 Vi 1946 i/4 1953 *7* 1 q^s

Overlærere:
1. A. F. V. Gundelach .................. Lgl- Vio 1888 1916 Vi 1921 'It 1946 Vi 1943:
2. Eline Hansen .............................. Nyb. “/o 1889 1910 Vs 1913 V1 1946 Vi 1943:
3. Ingeborg Guldmann .................. Lgl. 20/i 1893 1915 Vi 1920 Vi 1946 Vi 1943
4. Johs. Elmholt ............................. Lgl. 15/n 1894 1916 Vis 1924 'It 1946 'It 1943
5. Axel Lavendt .............................. Dmh. 2Vn 1895 1916 Vi 1920 V1 1946 Vi 1943
6. Marie Kristensen ...................... Kl. Via 1896 1918 Vs 1921 'It 1946 Vi 1943
7. Pouline Nielsen ............ .............. Lgl. Vs 1896 1920 Vs 1928 V» 1948 Vs 1945t
8. R. Kristiansen ............................ Dmh. Vn 1898 1920 Vs 1928 'It 1948 'It 1945
9. Marie Nielsen ............................ Nyb. 14/i2 1899 1920 Vo 1925 Vi 1949 V1 1946

10. C. Meilvang.................................. Dmh. 14/s 1892 1922 Vs 1925 'It 1949 Vi 1946
11. Helga Iversen.............................. Nyb. u/o 1890 1927 Vi 1931 Vs 1950 Vs 1947
12. Arvid Madsen ............................ Sø. 16/io 1905 1926 Vi 1930 Vis 1950 Vis 1947
13. Dagny Dammeyer...................... Kl. lVs 1907 1928 Vo 1932 'It 1951 Vi 1948
14. Sørene Grau................................. Nyb. 6L 1904 1927 Vo 1932 Vn 1951 Vn 1948
15. Agnes Jørgensen......................... Dmh. ö/5 1902 1927 Vs 1932 Vi 1952 Vi 1949
16. R. Lisberg Hansen..................... Lgl- 15/n 1904 1928 Vi 1936 Vi 1952 Vi 1919
17. Signe Thomsen .......................... Nyb. 2Vi 1907 1930 Vi 1933 V» 1952 Vo 1949
18. Jenny Malte Nielsen, f. Bech . . Dmh. Vi 1909 1931 Vi 1935 Vi 1953 Vi 1950
19. Frode Pedersen .......................... Nyb. 22/n 1904 1928 Vo 1932 Vi 1953 Vi 1950
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Navn Skole Fødsels
dag og år

Eks. 
år

Første 
ansættel
se i Vejle

Ansat 
i nuv. 

stilling
Tjeneste- 

alder

20. Johan Linden .............................. Lgl. «/s 1909 1929 Vi 1949 Vs 1953 V» 1950
21. Edith Worsøe Laursen .......... Lgl. le/is 1906 1931 Vi 1936 Vi 1954 Vi 1951
22. Helga Nielsen, f. Pedersen .... Kl. 23/0 1 908 1929 Vs 1918 Vi 1954 Vi 1951
28. Jenny Udosen .............................. Kl. "7 1909 1931 Vi 1935 Vi 1954 Vi 1951
24. Anna Rasmussen ...................... Lgl. 27/7 1 909 1931 7, 1935 Vi 1954 Vi 1951
25. Marie Rasmussen........................ Lgl. 7/s 1905 1926 Vs 1933 Vi 1951 Vi 1951
26. Thyra Sørensen .......................... Lgl. *»/i 1903 1932 Vi 1935 Vi 1955 77 1952
27. A. C. Christensen ...................... Lgl. Vs 1909 1933 Vi 1936 '7 1955 77 1952
28. Dagny Nielsen .......................... Dmh. ’/is 1909 1933 '7 1953 Vi 1955 77 1952
29. Viggo Knudsen............................ Nyb. 1912 1933 Vi 1937 Vi 1955 Vi 1952
30. N. P. Christiansen ...................... Nyb. 1909 1936 77 1940 Vs 1955 Vs 1952
31. Gunnar Møller .lensen .............. Kl. u/o 1915 1937 77 1955 Vis 1955 Vis 1952
32. Margrethe Jepsen, f. Hansen. . Sø. 7/o 1901 1922 77 1946 Vs 1956
38. Svend Jørgensen......................... Nyb. 1907 1938 77 1943 Vs 1956
34. Emmy Agner .............................. Kl. 17/is 1915 1939 77 1941 Vs 1956

Fast ansatte lærere:
1. Chr. Raben .................................. Dmh. °/2 1916 1938 V4 1941 Vi 1943 V» 1941
2. E. Skov-Petersen ...................... Dmh. 30/is 1914 1938 Vi 1941 Vi 1944 Vs 1941
3. E. Klingbech Christensen .... Nyb. 13/7 1917 1939 Vi 1941 Vi 1944 Vs 1941
4. J. Riktrup Hansen...................... Lgl. 77 1917 1940 7, 1943 Vi 1945 Vi 1943
5. Stig Hedensted .......................... Sø. 23/s 1917 1942 Vi 1944 Vi 1946 V» 1945
6. E. Drögemüller Sørensen.......... Sø. 10/s 1916 1942 Vi 1945 Vi 1946 Vi 1945
7. E. Heidemann Jacobsen .......... Dmh. 6/0 1918 1940 Vi 1945 Vi 1946 Vn 1944
8. Niels Ove Nielsen ...................... Sø. 27/s 1918 1943 7, 1946 Vi 1946 Vi 1946
9. Kay Mikkelsen .......................... Dmh. «/7 1921 1943 77 1946 Vi 1947 Vis 1945

10. Thomas Rahbek ......................... Dmh. 23/7 1919 1941 77 1946 Vi 1947 Vs 1944
11. Holger Petersen ......................... Dmh. 5/s 1921 1944 Vi 1947 Vi 1947 V» 1946
12. Poul Kaas Rasmussen .............. Nyb. «/io 1920 1944 Vi 1947 V? 1947 V? 1947
13. Poul Andersen .......................... Dmh. "/s 1923 1944 Vi 1947 Vs 1948 Vs 1946
14. Harney Mikkelsen...................... Lgh 20/4 1 921 1944 Vs 1948 Vs 1948 Vi 1947
15. Steen Jørgensen.......................... Kl. 2Vs 1923 1944 7? 1947 Vs 1948 V? 1947
16. Svend Ølgaard Madsen.............. Kl. 15/8 1921 1943 Vs 1948 Vs 1948 V» 1947
17. Niels Oskar Møller .................. Nyb. 3/i 1923 1945 7 s 1948 Vi 1948 7« 1948
18. Emil Agger .................................. Lgl- 24/o 1922 1944 7s 1948 Vi 1949 Vs 1948
19. Johannes Rasmussen................. Nyb. “7 1922 1945 Vs 1948 Vs 1950 Vis 1948
20. Børge Kjærsg. Johansen .......... Nyb. 10/7 1914 1940 Vi 1943 Vi 1951 Vs 1943
21. Th. Hougaard Petersen............. Nyb. 26/i 1919 1944 Vs 1950 Vi 1951 Vn 1948
22. P. Møller Hansen ...................... Lgl. 2Vis 1922 1948 V< 1951 Vn 1951 Vr 1950
23. Gunner Gellert............................. Dmh. 5/s 1920 1949 Vi 1951 Vi 1955 Vs 1951
24. Holger Bjerregaard .................. Nvb. 27’/i 1926 1949 Vi 1951 Vi 1953 Vi 1953
25. Knud Verner Jensen.................. Lgl- 13/s 1927 1949 Vi 1951 Vs 1952 Vs 1952
26. Christian Rindom ...................... Lgl- 29/n 1925 1947 Vi 1952 Vi 1952 Vn 1951
27. Arne Tarp..................................... Nø. =0/4 1927 1949 Vn 1951 Vs 1952 Vi 1952
28. Poul Vermund Jensen .............. Lgl. 2Vo 1923 1951 Vi 1952 Vs 1953 Vs 1953
29. Bjarne Skjærlund ...................... Dmh. 13/2 1929 1950 Vi 1952 Vn 1953 Vn 1953



48

Navn Skole Fødsels
dag og år

Eks. 
år

Første 
ansættel
se i Vejle

Ansat 
i nuv. 
stilling

Tjeneste
alder

90. Krik Brandt Raaballp. ................... Lgl. 7/2 1927 1949 'h 1952 'hs 1953 'ho 1953
31. Valdemar Bonde ......................... Sø. 2h 1925 1947 'h 1953 'h 1953 'lo 1949
32. Jørgen Johansen ...................... Kl. 3O/io 1929 1951 V» 1953 'h, 1955 'h, 1955
33 Gunnar Jensen .......................... Nyb. n/5 1919 1942 'Is 1953 'Is 1953 Vs 1944
34-. Hmro Sørensen ................................... Nyb. 2/2 1923 1945 'Is 1953 'Is 1953 'la 1948
95 Nils Juel Mortensen ........................ Nyb. 7/s 1922 1952 'Is 1952 'h 1954 'h 1954
9ß. Frede Stouenberg ............................. Dmh. 21/n 1926 1952 'h 1953 'Is 1954 'Is 1954
37. Egon Aarkrog ............................. Lgl. 14/2 1922 1952 'h 1953 'lu 1954 Vs 1954
99 Svend Aage Jensen ........................ Nyb. 5/7 1928 1952 'h 1953 'h 1955 'h 1955
99 Thorkil Hveisel Hansen .............. Dmh. 23/i2 1928 1951 'ho 1954 Vs 1953
4-0 Mogens Blenker Nielsen ............. Dmh. “/s 1930 1952 'h 1954 'h 1956
41 Svend Aage Juulsen .................. Dmh. 15 Is 1931 1953 'h 1954 Vs 1955 'Is 1955
42. Hans L. Danielsen...................... Nvb. 27/v 1927 1952 'h 1954 'lu 1955 'lu 1955
43. Erik Petersen .............................. Dmh. 13 hu 1928 1954 'h 1955 'lu 1956
44. Kristian R. Refsgaard .............. Dmh. 7h 1932 1953 'h 1955 'h 1955 Aspirant
45. Søren Anker Gjelstrup.............. Sø. 27/n 1929 1955 'h 1955 'h 1955 Aspirant
46. Gunnar Rath .............................. Sø. sh 1933 1955 'lo 1955 'lo 1955 Aspirant
47. Børge Pelsen .............................. Kl. 15 la 1929 1953 'hi 1955 'hi 1955 Aspirant
48. Kaj Knudsen .............................. So. 13/i 1935 1955 'h 1956 'h 1956 Aspirant
49 Erik Møgeltoft Poulsen .......... Nvb. Vs 1934 1955 'h 1955 'h 1956 Aspirant
50 Karl Egon Hansen .................. Dmh. 'h 1931 1954 'h 1956 'h 1956 Aspirant
51 Jens Knudsen Poulsen.............. Sø. 27/i 1919 1944 'Is 1956 Vs 1956 'h 1947
59 Niels Christensen ............................. Nyb. 2h 1934 1956 'Is 1956 'Is 1956 Aspirant
59 T,a>sf snm overtimer........................

54 Vakant .........................................................

55 Vakant ...........................................
56. Vakant...........................................

Fast ansatte lærerinder:
1 F.sfhpr Niplspn ................................... Nvb Ws 1914 1939 'h 1942 'h 1944 'h 1943
2. Elisabeth Warburg

f Rhcw -Christpnsen ........................ Kl 10/2 1917 1940 'h 1944 'h 1945 >/„ 1943
3. Inga Rahbek, f. Byskov .......... Lgl. 'hi 1918 1941 'h 1945 'h 1945 'lo 1943
4 Gprda Rach ............................................. Lgl. 3h 1919 1942 'h 1945 'h 1946 'h 1946
5 Fva Clanspn f Runge................... Nyb 13 h 1922 1944 'h 1947 'h 1947 'h 1946
6. Ragnh. Nedergaard, f. Langballe KI. 2S/i2 1916 1939 'h 1947 'h 1947 'h 1942
7 Tnga Hanspn ................................... eh 1923 1945 'h 1947 'ho 1949 V- 1948
8. Elisa Møller, f. Kristensen .... Nyb. '"h 1921 1945 'h 1948 'h 1949 'h 1948
9 F.sfhpr Sandager ............................. 13h 1919 1948 'h 1949 'l-> 1950 'lo 1950

10 Emma Kristensen ............................. Nyb. 3h 1923 1946 'ho 1949 'h 1951 Vs 1948
11 Tovp Amtoft ..................................... Lgl. 18 ho 1925 1948 'Is 1950 'h 1951 'Is 1950
12. Ingeborg Jensen, f. Hansen . . Nyb. 24/s 1920 1949 'h 1951 'h 1951 'lo 1951
13. Karen M. Danielsen, f. Petersen Nyb. -'h 1927 1949 'h 1951 'h 1952 Vs 1951
14. Ellen M. Gellert, f. Frederiksen Lgl. "ho 1920 1947 'h 1951 'h 1952 'lo 1949
15. Helga Madsen, f. Dahlgaard .. Dmh. Vs 1923 1945 'h 1952 'h 1952 Vi 1948
16. Gunver Svelle .............................. KI. 10/3 1918 1940 'h 1952 'h 1952 'Is 1943
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Navn Skole Fødsels
dag og år

Eks. 
år

Første 
ansættel
se i Vejle

Ansat 
i nuv. 

stilling
Tjeneste

alder

17. Ella Hviid-Hansen, f. Petersen Lgl. 3/s 1918 1940 1944 Vi 1953 Vis 1946
18. Else M. Stoustrup Pedersen .. Nyb. 3/io 1927 1951 Vs 1952 Vs 1953 Vs 1953
19. Esther Juhl, f. Matthiesen .... No. “/ii 1921 1952 V« 1953 Vs 1954 Vs 1954
20. Marie Schjødt Pedersen .......... Kl. Vio 1930 1952 Vs 1953 Vs 1954 Vs 1954
21. Aase Frovin Jensen, f. Jorgensen Sø. 30/8 1 930 1952 V? 1953 V7 1954 Vs 1954
22. Aase E. Johansen, f. Olsen .... Dmh. 23/» 1928 1951 Vi 1954 Vi 1954 Vs 1953
23. Minna Brandt Rindom, 

f. Livbjerg............................. Nyb. 2l'/7 1925 1950 Vi 1953 Vi 1955 Via 1952
24. Christa Mary Runge Moos, 

f. Runge.................................. Sø. 111 /» 1929 1953 V« 1954 Vs 1955 Vs 1955
25. Inge Marie Hansen, f. Kristensen Kl. 17/2 1931 1953 V« 1955 ‘Z, 1955 Vi 1956
26. Torun Gjelstrup, f. Foged .... Nyb. »/7 1933 1955 V? 1955 V? 1955 Aspirant
27. Edith Nymand............................ Kl. 7/„ 1928 1955 Vs 1955 Vs 1955 Aspirant
28. Elisabeth S. Pedersen, 1'. Nielsen Sø. 20/2 1 923 1945 Vio 1955 Vio 1955 Vis 1951
29. Marie Hebsgård, f. Jessen .... Dmh. °/2 1916 1938 Vn 1955 Vn 1955 V7 1950
30. Edel Runge Madsen .................. Dmh. 27/„ 1934 1955 Vi 1956 Vi 1956 Aspirant
31. Agnete Bach Nielsen .............. Dmh. Vio 1928 1955 V? 1955 V7 1956 Aspirant
32. Adda Riis ..................................... Lgl. 18/io 1929 1955 V7 1955 V7 1956 Aspirant
33. Gerda Marie Ostergaard .......... Dmh. V7 1930 1955 V7 1955 V? 1956 Aspirant
34. Gertrud Elisabeth Fricke .... Nyb. '■’1-2 1933 1955 Vi 1956 */7 1956 Aspirant
35. Gerda Elisabeth Faber.............. Sø. 2% 1931 1953 V? 1956 V7 1956
36. Bodil Esbjerg Christensen .... Nyb. 28/4 1928 1951 Vs 1956 Vs 1956 Vs 1953
37. Eva Jorgensen............................. Lgl. 2Vn 1919 1951 Vs 1956 Vs 1956 Vs 1953
38. Læst som overtimer ..................
39. Læst som overtimer..................
40. Læst som overtimer..................
11. Læst som overtimer ..................
42. Vakant...........................................
43. Vakant...........................................
44. Vakant...........................................
45. Vakant...........................................
46. Vakant...........................................

Timelærere:
1. Thorkild Ibsen Pedersen.......... Lgl. 2 Vs 1928 1955 V? 1955 V? 1955
2. Nis F. J. Schmidt ...................... Kl. 1:,/2 1932 1956 Vt 1956 Vv 1956
3. lb Planch Larsen ...................... Nyb. 27/n 1930 1955 V? 1956 V? 1956
4. Vakant...........................................

Timelærerinder:
1. Birgit Larsen, f. Harrov ........ Lgl. Vo 1932 1955 V? 1956 V7 1956
2. Ingrid Schmidt, 

f. Stammerjohann....... Dmh Vi 1932 1956 V? 1956 V7 1956
3. Tove Rich................................... Nyb. 18/o 1933 1956 V? 1956 v7 1956
4. Inger Christensen, f. Kvist... Dmh 2V7 1933 1955 Vs 1956 Vs 1956
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Navn Skole Fødsels
dag og år

Eks. 
år

Første 
ansættel
se i Vejle

Ansat 
i nuv. 

stilling
Tjeneste

alder

Faste vikarer:
1 Vagn Rnsbolm Hansen................... 27r> 1929 1953 7b 1955
9 Olaf Roesgnard .................................. r7io 1933 1955 1955
3. Anton Henriksen ...................... 23 le 1934 1955 7i 195(5
4. Kjeld Flemming Jensen ............. 27? 1 934 1956 lls 1956
5. Vaka-nl...........................................

Rnlh Andersen..................................... Nø.
Else Jacobsen .............................. Dmh.
Aase Fisker.................................. Nvb. do.

Gymnasiet (pr. 1. august 1956):
Dato for Tjeneste-

Navn fast alder
og -dag ansættelse eft. lov af 12/7

Rektor:
1. Lars Nielsen .................................................... 9lt 1892 7? 1936 7? 1936

Lektorer:
1. John Wesarg Steffensen ............................ °/d 1891 7s 1934 7s 1934
2. A. C. Laursen ................................................ “/io 1892 7s 1936 7s 1933
3. Knud Steen Nielsen .................................... 7» 1897 7s 1937 7s 1937
4. Svend Jacobsen ............................................ Hu 1906 7s 1942 7s 1942
5. Engetlinc Okholm ........................................ 27io 1899 7i 1949 7i 1946
6. Jørgen Scheel Meyer .................................... 27s 1907 7» 1949 7» 1946
7. Poul Hansen .................................................. Mli2 1907 7b 1950 7b 1947
8. K. Boye Pedersen ........................................ -U 1909 7s 1953 7s 1950

'li 1912 7s 1956

Adjunkter:
1. Paul Svendsen .............................................. 7.5 1921 7s 1950 7s 1950
2. Bodil Mensen ................................................. 17/i2 1909 7i 1949 7s 1950
3. Franch Petersen .......................................... 7/2 1916 710 1949 7s 1945
4. Rigmor Søndergaard-Thomsen .................. al/B 1916 7s 1954 7o 1947
5. Jes Petersen .................................................. 27? 1928 7s 1955 Aspirant
6. Bent Sigvald Møller Christensen .............. 1(7r, 1925 7i 1956
7. Poul Hakon Biehe ...................................... "In 1911 7a 1956 Aspirant

Andre lærere:
1. L. P. Mouritzen ............................................ 5/j 1901 7s 1930 7s 1928

Timelærere:
1. Grete Kristensen ............................................ 28/2 1 92 8 7s 1954

Desuden:
Organist Anker Nielsen................................ 7b 1909 7s 1944 7b 1944
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På vikarlisten blev optaget pr. 1. august 1955:

Lærere:
Per Brask Dam
E. Sennels
Ole Kristiansen
Jobn Olsen Vi 1956

Lærerinder:
Lis Krogsgaard Mortensen
Hellen Franck Olsen
Birte Hallas
Sonja Buhl
Liscy Ottesen

Forandringer i lærerpersonalet:
Afskedigelser:
31. juli 1955 .............. .............. Lærerinde Marie Buch Hansen, ansat i Herning.
31. august 1955 . .. . Lærer Erling Beck Pedersen og lærerinde Else Margrethe 

Pedersen, ansat i Grejsdal.
30. september 1955 . . Lærerinde Gerda Vestergaard. med pension.
31. oktober 1955 . .. . .............. Lærer Hermann V. Ahring og lærerinde Dorte Lind 

Abring, ansat i Tønder.
31. december 1955 . . .............. Lærer Uffe Bjerre og lærerinde Irene Bjerre, ansat i 

B redebro.
31. januar 1956 ........ Lærerinde Else Vanning, ansat i Kolding.

Lærerinde Sigrid Matthiesen, ansat ved kolonien Filadel
fia, Dianalund.

30. april 1956 .......... Lærerinde Anna Lind Christensen, ansat i GI.Sole.
30. juni 1956 ............. .............. Timelærer Jens Skov Carlsen, ansat i Nebsager-Bjerre 

kommune.
Timelærerinde Anna Margrethe Helstad, f. Hædersdal.

31. juli 1956 .............. Overlærer Rasmus Andersen med pension efter 37 års 
virksomhed ved Vejle skolevæsen.
Lærerinde Lis Ketelsen, ansat i Holbæk.
Lærerinde Merete Klotlrup Nielsen, ansat i Rødovre.
Timelærer Egil Andersen, ansat i Frederiksborg slolssogn.
Lærerinde Inge Wriedt, ansat i Sædding.
Fast vikar Mogens Frank.

Dødsfald:
4. november 1955 . . . Overlærer Karen Pedersen. Frøken Pedersen blev ansat 

ved skolevæsenet den 1. oktober 1922.

Ansættelser:

Til skoleinspektør blev kaldet:
1. august 1955 ..........

Til overlærer blev kaldet:

Metha Petersen

1. april 1955 ............. Thyra Sørensen 
A. C. Christensen 
Dagny Nielsen 
Viggo Knudsen

1. august 1955 .......... N. P. Christiansen
1. december 1955 . . . .............. Gunnar Møller Jensen
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Til fast ansat lærer blev kaldet:
1. april 1955 ..............................

1. juli 1955 ................................
1. september 1955 ....................
1. november 1955 .....................
1. januar 1956 ..........................
1. juli 1956 ................................

Mogens Bienker Nielsen
Erling Beck Pedersen 
Hans L. Danielsen
Erik Petersen
Gunnar Møller Jensen
Kristian R. Refsgaard
Uffe Bjerre
Søren Anker Gjelstrup
Gunnar Rath
Børge Pelsen
Kaj Knudsen
Erik Møgeltoft Poulsen
Karl Egon Hansen

Til fast ansat lærerinde blev kaldet:
1. april 1955 ..............................

1. juli 1955 ..............................
1. august 1955 ..........................
1. oktober 1955 ........................
1. november 1955 ....................
1. december 1955 ....................
1. januar 1956 ..........................
1. juli 1956 ................................

Minna Brandt Rindom, f. Livbjerg 
Chrisla Mary Runge Moos, f. Runge 
Inge Marie Hansen, f. Kristensen 
Irene E. Bjerre, f. Sørensen
Torun Gjelslrup, f. Foged
Edith Nymand
Elisabeth Søgaard Pedersen, f. Nielsen 
Lis Ketelsen
Sigrid Matthiesen
Edel Runge Madsen
Agnete Bach Nielsen
Adda Riis
Gerda Marie Østergaard
Gjertrud Elisabeth Fricke 
Gerda Elisabeth Faber

Til timelærer blev kaldet:
L juli 1955 .............. .............. Egil Andersen

1- juli 1956 ................

Jens Skov Carlsen 
Thorkild Ibsen Pedersen 
Erik Møgeltoft Poulsen

.............. Nis F. J. Schmidt
lb Planch Larsen

Til timelærerinde blev kaldet:
1. juli 1955 .............................. Anna Margrethe Helstad, f. Hædersdal

Agnete Bach Nielsen 
Adda Riis
Gerda Marie Østergaard

1. juli 1956 ................................ Birgit Larsen, f. Harrov
Ingrid Schmidt, f. Stammerjohann 
Tove Rich
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Til fast vikar blev kaldet:
1. april 1955 .............................

1. juli 1955 ..............................
1. august 1955 ..........................
1. januar 1956 .........................

Vagn Rosholm Hansen 
Mogens Frank 
Olaf Roesgaard
Lis Ketelsen
Gjertrud Elisabeth Fricke

Lærerpersonalets sygedage
På grund af sygdom forsømtes af lærerne 308 dage og af lærerinderne 1439 dage (her

under 3 lærerinder med ialt 543 dage og 4 lærerinder med tilsammen 260 dage på grund 
af fødsel, ialt 803 dage).

Lærerpersonalets videreuddannelse:
Orlov fra skolevæsenet: Skoleinspektør Metha Petersen, ansat som lærerinde i 

Seattle i U. S. A. 1. september 1955—31. august 1956.
Årskursus på Danmarks Høj

skole for Legemsøvelser: Lærer Poul Andersen.
Provinsårskursus i gymnastik 

i Vejle:
Viceinspektør E. Blicher-Andersen, lærerne Poul Ander
sen, Bjarne Skjærlund, Frede Stouenberg, Ths. Rahbek, 
Th. Hveisel Hansen og Sv. Aa. Juulsen.

Provinsårskursus i gymnastik 
i Fredericia:

Overlærer Dagny Nielsen, lærerinderne Marie Hebsgård, 
Esther Sandager, Aase Frovin Jensen, Esther Juhl, Ruth 
Andersen og Grete Kristensen.

Provinsårskursus i svømning 
i Kolding:

Lærerne Bjarne Skjærlund, Frede Stouenberg, Th. Hveisel 
Hansen, Sv. Aa. Juulsen, Valdemar Bonde og lærerinde 
Inge Wriedt.

Undervisning af Overlærerne Jenny Udesen, Margrethe Jepsen, Jenny
læsehæmmede: Malte Nielsen, Emmy Agner, N. P. Christiansen, lærer

inderne Christa Runge Moos, Agnete Bach Nielsen, Elisa
beth Møller Pedersen, Esther Sandager, Esther Juhl, Marie 
Schjødt Pedersen, Ragnhild Nedergaard, Adda Riis, Else 
Vanning, Else Stoustrup Pedersen, Emma Kristensen, 
lærerne Sv. Ølgaard Madsen, Egil Andersen, Chr. Rindom, 
Th. Ibsen Pedersen, Børge Johansen.

Vejle årskursus: Se beretningen.
Engelsk:
Kursus i England:

Lærer Th. Hveisel Hansen.
Viceinspektør Sv. Søgaard-Andersen, lærerne Gunnar 
Jensen og Frede Stouenberg.

Svensk: Lærerinderne Ragnhild Nedergaard, Ingeborg Jensen, 
lærerne K. V. Jensen og Sv. Aa. Jensen.

Sløjd: Overlærer Frode Pedersen, lærerne Ths. Rahbek, S. A.
Gjelstrup, Børge Pelsen og Sv. Aa. Juulsen.

Husgerning I og II: Lærerinde Ruth Andersen.
Håndgerning: Lærerinderne Esther Sandager og Aase Frovin Jensen.
Tegning: Overlærer G. Møller Jensen, lærerinde Minna Br. Rindom 

og lærer K. V. Jensen.
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Svønimekursiis:
Naturhistorie:
Småbørnsuudervisiiiiig:
Gottingen, biologi:
Bonn, tysk:
Son nenbergnwde:
Kinderdorf Pestalozzi, mode:
Nord, audiologisk kursus:
Internat, pæd. arbejdsstævne,

Salzburg og München:
Erhvervsvejledning:
Ungdoinsskolekursus:

Lærerinde Adda Ri is.
Lærer Jørgen Johansen. 
Lærerinde Esther Juhl. 
Overlærer Rud. Kristiansen. 
Overlærer Dagny Dammeyer. 
Lærerinde Gunver Svelle. 
Overlærer Dagny Dammeyer. 
Talepædagog K. J. Laursen.

Overlærer N. P. Christiansen. 
Lærer Emil Agger.
Overlærer N. P. Christiansen.

Jubilæer:
1. april 1955 ..........................

1. maj 1955 .............................

1. august 1955 ......................

1. april 1956 ............................

Overlærer Arvid Madsens 25 års jubilæum ved Vejh 
skolevæsen.
Skoleinspektør Aksel Petersens 25 års jubilæum ved Vejh 
skolevæsen.
Lærer L. P. Mouritzens 25 års jubilæum ved Vejle skole 
væsen.
Overlærer Helga Iversens 25 års jubilæum ved Vejle skole 
væsen.

Instruktionskursus
Nedenstående kursus er arrangeret af Vejle lærerkreds:

7. september 1955 .................. Dansk ved førstelærer Carl Madsen, Viby.
8. september 1955 .................. Religion ved skoleinspektør Brahm, Tønder.
9. september 1955 .................. Naturhistorie ved viceskoleinspektør O. Aaslrup, Vejle.

24. april 1956 .......................... Engelsk ved lærer G. Andersen, Horsens.

Vejle årskursus
(ved overlærer N. P. Christiansen).

I kursusåret 1955—56 har der på de egentlige årskursus været 60 delta
gere fordelt på 4 hold og el kursus for læseklasselærere med 65 deltagere — 
ialt 125 deltagere, hvoraf 54 er fra Vejle, 71 fra oplandet.

1 . Dansk litteratur og sprog (på Langelinies skole). Magister Frederiksen 
Jelling statsseminarium, har i 210 timer fordelt over 2 år gennemgået der 
danske litteratur — særlig roman og lyrik, drøftet fagets teori i forbindelse 
med deltagernes mundtlige opgavebesvarelser og endelig søgt den danske 
gramatik belyst ud fra Åge llansen-Rehlingske principper.

11 deltagere har efter de 2 års arbejde modtaget bevis for, at de har gen
nemgået et kursus svarende til første årskursus på Danmarks Lærerhøjskole
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2. Dansk litteratur og sprog (på Brande Byskole). Magister Frederiksen 
liar her efter de samme retningslinier som foranstående påbegyndt et nyt 
kursus for lærerinder og lærere fra Vejle vesteregn. Der er i år læst 105 timer 
med 21 deltagere. Holdet fortsætter i det kommende år.

3. Tysk (på Langelinies skole). Lektor Poul Hansen, Vejle Gymnasium, 
leder et kursus med 12 deltagere. Der er læst 105 timer, og holdet fortsætter 
i det kommende år.

4. Geograß og geologi (på Vejle Gymnasium). Seminarielærer Lauridsen, 
Jelling statsseminarium, leder et kursus med 16 deltagere. Der er læst 75 
limer, og også dette hold fortsætter i det nye kursusår.

Vejle kommune har bevilget fri lokaler med rengøring, lys og varme for
uden et kontant beløb til hel dækning af de vejlensiske læreres andel i lærer
lønnen. Materialer og udgifter til administration dækkes af deltagerne.

Udgifterne lil lærerlønninger androg ialt kr. 5.745.

Årskursus har modtaget følgende tilskud:
fra staten............................... kr. 3.088,50
fra Vejle amt......................... - 200,00
fra Vejle kommune......... - 1.669,79

Ialt. . . kr. 4.958,29

Følgende lærerinder og lærere fra Vejle har i 1956 afsluttet årskursus i 
dansk litteratur og sprog: Lærerinderne Ingeborg Jensen og Else Stoustrup 
Pedersen samt lærerne Kay Mikkelsen, Knud V. Jensen, Ths. Hougaard 
Petersen, Nils Juel Mortensen og Hans Danielsen.

Årskurset er Vejles skolemyndigheder tak skyldig ikke alene for lokaler 
o. s. v., men også for tilladelsen til, at kursisterne måtte følge og deltage i 
undervisningen i læseklasser og -hold ved Vejle kommunale skolevæsen. Lige
ledes skal de vejlensiske læseklasselærere, der ledede praktikundervisningen, 
takkes for deres velvillige indstilling på trods af vanskelighederne ved at 
have så mange kolleger i klasserne gennem flere uger.

Udgifterne til lærerlønninger m. m. udgjorde kr. 3.225.
Læseklassekursus har modtaget følgende tilskud:

fra staten............................ kr. 660,00
fra Vejle amt....................... - 1.950,00
fra Vejle kommune........ - 550,00

Ialt ... kr. 3.160,00
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Kursus i undervisning af læsehæmmede børn
afholdtes i Vejle fra 28. september til 15. december med ca. 65 deltagere 
fra by og amt. Kursus’et var arrangeret af skolepsykologerne Erik Eriksen 
og Arne Teilmann med økonomisk støtte fra stat, amt og Vejle kommune. 
Kursus’et var delt op i en teoretisk og en praktisk afdeling, den sidste del 
formede sig på den måde, at alle deltagende lærere opdeltes i små hold, 
som på Vejle-skolerne fulgte særundervisningen af læsehæmmede børn.

Foruden den store pædagogiske betydning, der ligger i, at så mange 
lærere fik et klart indtryk af, hvorledes man på særlig måde kan give bør
nene individuel undervisning og derved fremme deres læseevne, havde kur
sus også den praktiske betydning, at lærerne i stedet for at søge kursus i 
hovedstaden — i en tid med lærermangel — i vid udstrækning samtidigt 
med kursus kunne passe deres daglige undervisning.

Det første provinsårskursus for gymnastiklærere
blev afholdt, i Damhavens skole med deltagere fra Vejle amt og Middelfart. 
Oprettelsen af dette kursus skyldtes, at tilgangen til årskursus på Dan
marks højskole for legemsøvelser de senere år havde været svigtende, og 
det var særlig uheldigt i en tid, hvor der bygges en mængde nye skoler, hvis 
gymnastiksale gerne skulle danne rammen om den bedst mulige uddan
nelse hos læreren. Gymnastikinspektøren udtalte på afslutningsdagen i juni 
1955, at han havde frygtet, at virkeliggørelsen af kursusideen yderligere 
ville formindske tilgangen til den store uddannelse i København, men ved 
at se det store deltagerantal og se dagbogen med en mødeprocent på næsten 
100, nærede han begrundet håb om, at flere ville søge det store kursus.

I skoleåret 1955—56 er der afholdt et lignende kursus for lærer
inder i Fredericia med 34 deltagere.

Gymnastikinspektørens medhjælper, seminarielærer Vagn Brøchner 
Jelling, har været leder af begge kursus.

Skolebetjentene

Skole Fødselsd. og -år Ansat

J. Petersen............ .. Sø. 26/s 1898 1932
E. Jacobsen .......... .. Kl. 14/r 1908 Vt 1941
E. Hansen............ .. . Nyb. 21/s 1914 V» 1949
W. Johansen ........ .. . Lgl. 8/5 1910 */u 1951
A. Østergaard . .. .. . Gy. 3/7 1909 ‘/n 1952
Frimand Nielsen . .. . Dmh. “/i 1911 1953
Karl Fabrin ........ .. . Nø. 20/3 1908 */s 1955

Rengøringen på skolerne besørges af 52 rengøringsassistenter.



Udgifter til skolevæsenet 1955—56 
(Vejle Gymnasium ikke medregnet).

1. Lærerlønninger................................................... 2.103.312,24
-4- tilskud til lønninger.................................... 1.292.764,23

------------------- 810.548,01
2. Lønninger til skolebetjente, opsynsmænd, rengøring -f- 

400 kr. underst, til fhv. skolebetjent.............................. 196.851,56
3. Henlæggelser til pensionsfonden................... 31.274,77

-4- pensionsbidrag ............................................. 865,63
------------------- 30.409,14

4. Bidrag til amtsskolefonden ...................................................... 160.797,23
5. Vedligeholdelse af bygninger og inventar . . 238.359,01

-4- indtægt, tjenesteboliger ............................ 1.653,60
------------------- 236.705,41

6. Vedligeholdelse af sports- og legepladser........................... 4.785,49
7. Skolehaverne................................................................................ 3.263,20
8. Skolebadning................................................................................ 1.106,50
9. Skolelægearbejdet....................................................................... 31.068,12

10. Skoletandklinikken..................................................................... 180.999,60
11. Undervisningsmidler.................................................................. 165.202,20
12. Kontorholdsudgifter (herunder telefoner)........................... 37.868,34
13. Belysning, vandforsyning og opvarmning........................... 185.179,66
14. Rengøringsmidler....................................................................... 16.337,30
15. Tilskud til lærerbogsamlingerne............................................ 1.815,31
16. Repræsentationsudgifter........................................................... 3.755,20
17. Tilskud til kursus, lejrskoler og skolerejser....................... 16.724,69
18. Forsikringer, skatter og afgifter............................................ 8.962,46
19. 10 % af feriebilletter til skolebørn........................................ 6.665,67
20. Tilskud til undervisning af børn på opdragelseshjem .... 5.047,70
21. Andre og uforudsete udgifter ................................................ 12.630,36

2.116.723,15
Tilskud til mellem- og realskoler................... 20.150,00
Vederlag fra andre kommuner for undervis

ning af børn fra disse ................... 83.675,46
------------------- 103.825,46

Kommunens udgift, renter og afskrivning ikke medregnet 2.012.897,69
Statens og amtets tilskud ialt................................................. 1.340.051,92

3.352.949,61
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Udgift i gennemsnit pr. elev:
Komm, udg., renter og afskr. ikke medr. . . 469,66 (1954—55: 442,71) 
Såfremt den del af tilskuddet fra udlignings
fonden, der vedrører børn i de kommunale 
folkeskoler, 417.000 kr., fordeles på alle ele
ver i disse skoler, fragår tilskuddet i kom
munens udgift med............................................. 93,41 (1954—55: 98,07)
Kommunens nettoudg., renter og afskr. ikke

medregnet............................................................. 376,25 (1954—55: 344,64)
Statens og amtets tilskud................................ 300,19 (1954—55: 276,57)
Udligningsfonden................................................ 93,41 (1954—55: 98,07)

Tilsammen . . . 769,85 (1954—55: 719,28)

Kommunens udgifter til renter og afskrivning var for samtlige skoler 
kr. 472.488,56 eller kr. 105,84 pr. elev (1954—55: kr. 83,94 pr. elev).

På skolevæsenets regnskab er endvidere opført:

Kommunens udgift til ungdomsskolen ................................ 14.760,55
Kommunens udgift til aftenskoler........................................ 64.666,23
Tilskud til seminariets børneskole........................................ 500,00
Tilskud til Kirstine Seligmanns skole ................................ 1.000,00
Tilskud til Set. Norberts skole................................................. 400,00
Selskabet »Børnenes Vel«......................................................... 2.000,00
Pension til fhv. skolebestyrerinde ........................................ 2.000,00

85.326,78
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