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SKOLEVÆSEN
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SKOLEKOMMISSIONEN:
Direktør A. P. Nielsen, formand 
Købmand Aage Neergaard, næstformand 
Fru læge Asschenfeldt=Hansen 
Maskinarbejder Arne Christensen 
Maskinarbejder Tage Sørensen

SKOLEUDVALGET:
Maskinarbejder Arne Christensen, formand 
Slagteriarbejder Jens Eriksen 
Købmand Aage Neergaard

LÆRERRAADETS FORMAND:
Overlærer Cl. Christensen

SKOLEINSPEKTØREN
træffes som regel paa skolens kontor hver 
skoledag kl. 12—13
(Telefon 129)



Kj)æby kommunale skolevæsen bestaar af:
1. Grundskolen, der har 4 klassetrin.
2. Mellemskolen, der deles i:

a. Den eksamensfri mellemskole, der har 4 klassetrin.
b. Eksamensmellemskolen, der har 4 klassetrin.

3. Realklassen.
Grundskolen har 3 klasser paa 1. klassetrin og 2 paa de øvrige. 

Den eksamensfri mellemskole har 2 klasser paa 1. klassetrin. Den øv» 
rige del af skolen har 1 klasse paa hvert klassetrin.

Skolebygningen og den nye tilbygning indeholder: 13 alminde» 
lige klasseværelser samt 1 naturhistorie»fysiklokale, 1 skolekøkken, 1 
haandgerningslokale, 1 sløjdlokale, 1 læsestue og 1 lægeværelse.

Eleverne.
Børneantallet.

Den 31. december 1949 var der i grundskolen 115 drenge og 
126 piger, i den eksamensfri mellemskole 41 drenge og 41 piger, i 
hjælpeklassen 6 drenge og 2 piger og i eksamensmellemskolen med 
realklassen 62 drenge og 66 piger — 27 drenge og 31 piger var uden» 
bys elever, 1 dreng var under skolepligtig alder og 33 drenge og 36 
piger over skolepligtig alder.

Det samlede elevantal udgjorde saaledes den 31. december 1949 
224 drenge og 235 piger, ialt 459 (31/12 1948 444).

Elevernes Forsømmelser.
Grundskolen : Paa grund af sygdom....................... 1730 dage

Med lovlig grund............................ 206 „
Uden lovlig grund........................... 53
Besøgte skoledage: 57771, forsømte: 1989 dage

Den eksamensfri mellemskole: 
Paa grund af sygdom. 485 dage
Med lovlig grund............................ 58 „
Uden lovlig grund.......................... 33 ,,
Besøgte skoledage: 19104, forsømte: 576 dage

Eksamensmellemskolen med realklassen: 
Paa grund af sygdom. 946 dage
Med lovlig grund............................. 124 ,,
Uden lovlig grund........................... 12 ,,
Besøgte skoledage: 29638, forsømte: 1082 dage



4

Oplysninger for hjemmene.
Anmodning om fritagelse for skolegang een eller flere dage eller 

enkelte timer maa være ledsaget af skriftlig begæring fra hjemmet. 
Det henstilles dog stærkt til forældrene, at de saa vidt muligt und» 
gaar at lade børnene forsømme skolen af anden grund end sygdom.

Fritagelse for gymnastik, boldspil, svømning og badning (paa 
skolen) samt tilladelse til at blive inde i frikvarteret meddeles kun 
efter skriftlig begæring fra hjemmet.

Fritagelse for gymnastik, boldspil, svømning og badning (paa 
skolen) ud over en uge kan kun tilstedes efter lægeattest, som ud« 
stedes paa en særlig indrettet blanket, der udleveres paa skolen.

Kun elever, der har mere end 1 km fra skolen, har lov at 
cykle til skolen.

1 henhold til skolelovens § 47 paahviler det den for et barns 
undervisning ansvarlige personligt eller skriftligt at meddele skolen 
underretning om grunden til barnets forsømmelser. Ved længere 
tids sydom eller ved gentagne kortere forsømmelser paa grund af 
sygdom kan lægeattest forlanges.

De af skolen udleverede bøger tilhører stadig skolen. De maa 
altid være forsynet med omslagspapir, hvorpaa elevens navn og 
klasse skrives. Inde i bøgerne maa der ikke skrives. Misbrug med« 
fører erstatningsansvar.

Gymnastikdragter, gymnastiksko, huer, trøjer o. 1. maa være for« 
synet med navn. Gymnastikskoene maa kun bruges i gymnastiksalen.

Hvis der i et hjem er mæslinger, kighoste, røde hunde, skold« 
kopper, rosen, influenza, faaresyge eller halsbetændelse, maa de børn, 
der ikke er syge gaa i skole. Er der derimod difteri, skarlagensfeber 
eller børnelammelse i hjemmet, maa de børn, der ikke er syge, først 
komme i skole, naar de medbringer lægeattest for, at de ikke kan 
udbrede smitte. De børn, der har været angrebet af en af de 3 sidst« 
nævnte sygdomme, skal ligeledes forevise lægeattest, før de maa 
modtages paa skolen. (Ministeriets cirkulære af 27ls 1950).

Mellemskoleeksamen 1949.
Til mellemskoleeksamen indstilledes 26 elever:

Henning Aaen (Kasserer Aa.)
Leif Frydkær Andersen (Mejeribest. Aj
Norma Andersen (Murermester A.)
Julius Arenfeldt (Godsejer A.)
Birthe Christensen (Gaardejer C.)
Birgit Christensen (Maskinarbejder A. C.) 
Ella Bech Christensen (Gasværksarbejder C.) 
Inger Christensen (Barbermester C.) 
Kirsten Christensen (Snedkermester C.) 
Gudrun Dam (Lærer D., Øksenhede)
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Bertha Gedebjerg (Murermester G.) 
Leif Hansen (Arbejdsmand H., Syvsten) 
Birthe Holmene (Murermester H.) 
Birger Jensen (Mekaniker J.) 
Else Jensen (Forbundssekretær J., København) 
Ruth Kristoffersen (Arbejdsmand K.) 
Bente Larsen (Skomagermester LJ 
Edel Madsen (Gasværksarbejder M.) 
Eigil Mortensen (Murer M.) 
Jørn Schmidt Møller (Læderarbejder M) 
Birte Brix Pedersen (Menighedsforstander P.) 
Birthe Pedersen (Arbejdsmand P.J 
Karen Margrethe Pedersen (Maler Pj 
Gerda Rasmussen (Pastor R.) 
Lise WinthersDam (Kolonnechef WsD.J 
Aage Wøhlk (Gaardejer W., Lyngsaa)

Realeksamen 1949.
Til realeksamen indstilledes 8 elever: 

Ritta Christensen (Barbermester C.) 
Meta Christiansen (Gaardejer C., Volstrup) 
Bent Egeborg (Fru E.) 
Normann Larsen (Købmand J.) 
Ole Lassen (Købmand L.J 
Harry Pedersen (Vejassistent P.) 
Gudrun Skou (Købmand S.) 
Marie Strøm (Kirkebetjent S.)

Mellemskoleeksamen 1950.
Til mellemskoleeksamen indstilledes 25 elever: 

Grethe Arentsen (Gaardejer A., Ørtoft) 
Inger Bregnhøj (Bagermester B.) 
Peder Brusen Mikkelsen i Købmand B. M.) 
Haakon Børresen (Konsulent B.) 
Mogens Christensen (Bogholder C.) 
Finn Christiansen (Slagter C.) 
Henrik Henriksen (Landsretssagfører H.) 
Karen Isaksen (Malermester 1.) 
Bent Jacobsen (Karetmager J.) 
Gunnar Jakobsen (Redaktør J.) 
Finn Krogh Jensen (Arrestmedhjælper J.) 
Kjeld Jensen (Baneformand J.) 
Agnes Jørgensen (Møller J.) 
Bodil Kramme (Gaardejer K., Volstrup' 
Mette Lassen (Købmand L.) 
Inger Myhrmann (Fru garvermester M.)
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Birthe Nielsen (Slagteriarbejder N.) 
Frits Oien (Gaardejer O., Karup) 
Jørgen Brix Pedersen (Menighedsforstander P.) 
Lis Pedersen (Fru maskinmester Pedersen) 
Ole Pedersen (Smedemester P.)
Kaj Poulsen (Fru gaardejer P., Volstrup) 
Ole Poulsen (Slagteriarbejder P.) 
Gunnar Rasmussen (Pastor R.) 
Ellen Sørensen (Købmand S.)

Realeksamen 1950.
Til realeksamen indstilledes 15 elever: 

Henning Aaen (Kasserer Aa.) 
Birgit Christensen (Maskinarbejder A. C.) 
Ella Christensen (Gasværksarbejder C.) 
Inger Christensen (Barbermester C.) 
Gudrun Dam (Lærer D., Øksenhede) 
Bertha Gedebjerg (Murermester G.) 
Leif Hansen (Arbejdsmand H., Syvsten) 
Birthe Holmene (Murermester H.) 
Birger Jensen (Mekaniker J.) 
Bente Larsen (Skomagermester L) 
Jørn Schmidt Møller (Læderarbejder M.) 
Birthe Brix Pedersen (Menighedsforstander P.) 
Gerda Rasmussen (Pastor R.)
Lise WinthersDam (Kolonnechef W«D.) 
Aage Wøhlk (Gaardejer W., Lyngsaa)
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Lærerpersonalet.

Navn Født

Ek
sa

m
en

Ansat 
her

Tjeneste 
alder

1.
Skoleinspektør:

C. L. Christoffersen................. 1885 1906 1/4 1934 1/4 1934

2.
Viceinspektør:

J. Chr. Nielsen......................... 1904 1924 i/i i 1928 1/4 1943

3.
Overlærere: 

Chr. P. Kjærsgaard................. 1886 1907 25/4 1910 1/5 1910

4. Frk. Thyra Randløv^Jensen. . . 1886 1912 1/2 1915 1/2 1915

5. Cl. Christensen........................ 1892 1913 1/8 1918 1/10 1916

6.
Lærere:

Ch. Sørensen............................ 1911 1932 1/12 1934 i/i 1936
7. V. Baggesen Hansen............... 1909 1932 i/s 1937 i/io 1935
8. Iver Jensen.............................. 1919 1942 i/ll 1944 1/9 1944
9. H. Eriksen................................ 1915 1937 1/1 1947 1/6 1940

10. E. Midtgaard............................ 1921 1943 1/8 1947 1/8 1946
11. M. Oddershede......................... 1923 1945 1/8 1947 1/101948

12.
Lærerinder:

Frk. Signe Bertelsen............... 1914 1936 1/8 1943 1/9 1941
13. Fru Ruth Eriksen................... 1918 1940 1/1 1947 1/11 1945
14.

15.

Vakant

Timelærer:
Chr. Damsgaard....................... 1925 1949 1/8 1949

16.
Timelærerinde: 

Fru Olga Arentoft................... 1897 1920 1/7 1948

17.
18.

N.

Vikar:
Fru P. AsschenfeldtsHansen ..
J. P. Nielsen............................

Skolebetjent:
P. Thomsen................................ 1891 1/8 1927



Kommunelærerinde, frk. Anna Hyttel
15/7 1883 - 16/7 1950

Frk. Anna Hyttel afgik ved døden paa Set. Lukas stiftelsen i 
København den 16. juli og blev begravet paa Sæby kirkegaard den 21. 
juli. — Hun blev syg under sit julebesøg hos sine slægtninge i Køs 
benhavn og havde ikke kræfter til at staa sygdommen igennem.

Frk. Hyttel var af gammel Sæbysfamilie. Hendes fader var fiske« 
handler. Hun tog præliminæreksamen ved Sæby private realskole, hvor 
hun efter nogle kursus blev lærerinde, og da skolen blev kommunal, 
fik hun 1. februar 1910 ansættelse ved det kommunale skolevæsen, 
hvor hun altsaa kom til at virke i 40 aar.

Hun var en dygtig og yderst samvittighedsfuld lærerinde, afholdt 
af sine elever, de mindre børn, som hun med baade mildhed og myn« 
dighed forstod at faa vel oplært i de første skoleaar. For hende var 
den opdragende side lige saa vigtig som den undervisningsmæssige, 
og mange ældre elever takker hende for, hvad hun gav dem med ud 
i livet.

Ved sin stille og fine færd vandt hun forældrenes agtelse og 
tillid og sine kollegers venskab, og skolen i Sæby vil altid bevare og 
ære frk. Anna Hytteis minde.
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Kursus
I sommerferien 1950 deltog følgende lærere i kursus ved Statens 

lærerhøjskole: Lærer H. Eriksen i et fortsættelseskursus i svensk, læs 
Chr. Damsgaard i et kursus i smaabørnsundervisning og lærer M. 
Oddershede i et kursus for lærere i hjælpeskolen. — Lærerinde, fru 
R. Eriksen deltog i et tilskærerkursus i Frederikshavn.

Flidspræmier
Ved skolens afslutning den 29. juni tildeltes »Chr. L. Andreas« 

sen og hustrus legat« elev i realklassen Gerda Rasmussen (100 kr.) og 
elev i 2. fri mellemskoleklasse Ingrid Christensen (100 kr.).

Sæby banks flidspræmier tildeltes Birthe Holmene og Leif Han« 
sen i eksamensskolen og Erik Lilkær i den eksamensfri mellemskole.

En bogpræmie — skænket af en borger — tildeltes elev i real« 
klassen Gerda Rasmussen.

Svømning
Eleverne har som sædvanlig i sommerferien haft adgang til 

svømmekursus under ledelse af fru Ellen Pedersen, lærer Vagn Chri« 
stensen og lærer Ch. Sørensen.

Ferierejser
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 3. maj 

1950 er der i sommerferien 1950 bevilget gratis rejse til 125 elever i 
Sæby skole.

Skolens lokaler
har i indeværende aar været benyttet af handelsskolen, den kommu« 
nåle ungdomsskole, Arbejdernes oplysningsforbund, husflidsskolen, lot« 
terne, sangforeningen »Frejr«, det kristelige sangkor og husmoderfor« 
eningen. — Gymnastiksalen har været benyttet af byens forskellige 
idrætsforeninger og af C F. sektionen.

Kommunens udgifter
til skolevæsenet har i finansaaret 1948—49 været 134.706,16 kr. (1947— 
48 128.616,65 kr.) Til skolens drift har man modtaget 34.650,00 kr. 
Kommunens reelle udgift er herefter 100 056,16 kr. (1947—48 105 696,65 
kr.) Pr. barn 218,00 kr.

Skolesparekassen 
ved hr. Ch. Sørensen

Skolesparekassen havde den 30. juni 1950 396 sparere el. 90,2 pCt. 
af eleverne, og der blev i tidsrummet 1. april 1949 — 30. juni 1950 op« 
sparet 9.902,63 kr., hvilket gennemsnitlig er 25 kr. pr. sparer.
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Hver sparer har foruden sparekortet, hvorpaa de ugentlige bes 
løb opføres, en sparekassebog, der 2 gange aarligt afleveres paa skos 
len og af denne indleveres til sparekassen til tilskrivning af det halv« 
aarlige indskud samt renter.

Der gøres opmærksom paa, at indestaaende beløb kun kan hæs 
ves ved konfirmation, samt ved udmeldelse af skolen, ved ophør af 
skolegang eller bortflytning. Beløbet hæves i sparekassen, men ved 
fraflytning bør skolens hovedkasserer underettes, saa penge, der er 
indskudt siden sidste opgørelse, udbetales af denne.

Børnebogsamlingen 
ved Hr, H. Eriksen

Samlingen er paa ca. 400 bind, som staar til raadighed for eles 
ver fra og med 4. klasserne og opefter. Med de gode tilskud, der nu 
kan anvendes til indkøb, vil det ikke vare længe, før hvert barn kan 
faa den bog med hjem, det har brug for og ønsker at læse. Udlaanet 
var i 1949-50 1762 bind.

Der er udlaan hver onsdag fra 14,30—15,30.

Undervisningspligten
Undervisningspligten indtræder ved skoleaarets begyndelse (den 

1. august) for de børn, der paa dette tidspunkt er fyldt 7 aar. Dog 
kan børn, der fylder 7 aar i skoleaarets 3 første maaneder (august, 
september og oktober) af forældrene kræves optaget i skolen ved skoles 
aarets begyndelse.

Udskrivning af skolen — bortset fra udskrivning til andre 
skoler — finder kun sted ved et skoleaars slutning.

Børn, der er ude over den undervisningspligtige alder, men 
som har begyndt undervisningen i mellemskolens 4. klasse eller fort= 
sættelsesundervisning, kan kun med skolekommissionens samtykke ud= 
skrives af skolen før denne undervisnings afslutning.

Læremidler, der benyttes ved undervisningen i folkeskolen, 
stilles til raadighed for kommunens børn — ogsaa for mellemskoles 
klasserne i eksamensskolen og realklassen. Dog kan forældre afgive 
erklæring om, at de selv ønsker at holde deres børn med de fors 
nødne læremidler. — Udenbys elever kan mod et vederlag faa lejs 
lighed til at laane skolens lærebøger.

Eleverne skal foretage omklædning før undervisningen i gyms 
nastik. — Gymnastikdragterne skal som regel anskaffes, renholdes og 
vedligeholdes af forældrene, men skal stilles til raadighed af korns 
munen for de børn, hvis forældre forlanger det.

Af skolens dagbog
23. -27. august deltog eleverne fra realklassen, 4. eksamensmels 

lemskoleklasse og 3. eksamensfri mellemskoleklasse i en rejse til Køs 
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benhavn under ledelse af lærerinde, frk. Bertelsen, overlærer Christens 
sen, lærer 1. N. Jensen og skoleinspektøren. Turen var særdeles veis 
lykket, hvorfor skolen er »Foreningen til provinsbørns ferieophold 
i København« megen tak skyldig.

14. september afholdtes idrætsstævne i Sæby, hvori deltog Dybyad, 
Dronninglund, 0. Vraa og Sæby realskoler.

24. september afholdtes der skoleidrætsstævne paa Sæby stadion, 
hvori deltog elever fra Frederikshavn, Skagen og Sæby.

Sidste dag før juleferien samledes eleverne og lærerne om jules 
træet i gymnastiksalen.

13. januar. Instruktionskursus i Aalborg i naturhistorie. Overs 
lærer Chr. Kjærsgaard og lærer I. Jensen deltog. Kursuset lededes af 
undervisningsinspektør V. Baltzer.

14. januar. Instruktionskursus i Aalborg i fysik. Lærer V. Bags 
gesen Flansen deltog. Kursuset lededes af undervisningsinspektør S. 
A. Bo.

22. februar. Direktør Arne Garmann fremviste norsk film: Norsk 
vinter.

2. og 3. marts. Forældredage paa skolen.
7. marts. Rejseforfatter Jørgen Bitsch viste film fra Afrika.
27. juni havde eleverne fra 4. klasserne og fra den eksamenss 

fri mellemskole og eksamensskolen udflugt til Tolne.
28. juni havde eleverne fra de 3 nederste grundskoleklasser ud« 

flugt til møllehuset. En del forældre deltog i udflugten.
29. juni. Afslutning i skolegaarden for grundskolen, den eksa« 

mensfri mellemskole og de 3 nederste klasser i eksamensskolen.
Om aftenen afslutning i gymnastiksalen for 3. eksamensfri mel« 

lemskoleklasse og 4. eksamensmellemskoleklasse samt realklassen. Efter 
afslutningen samledes de elever, der nu skulle udskrives af skolen, 
med lærerne og skolekommissionen til en festlighed i skolens fore« 
dragssal.

Ferieplan for 1950—51
Maanedslov: 20. november, juleferie: 23. december—6. januar 

1951 (begge dage medregnet), Fastelavns mandag: 5. februar, paaske« 
ferie: 21.—27. marts (begge dage medregnet), dronningens fødselsdag: 
28. marts, Kr. himmelfartsdag: 3. maj, maanedslov: 4. maj, Danmarks 
befrielse: 5. maj, pinseferie: 12.—15. maj (begge dage medregnet), 
grundlovsdag: 5. juni, sommerferie: 1. juli —13. august (begge dage 
medregnet), Sæby marked: 17. september, efteraarsferie: 15.—20. okto« 
ber (begge dage medregnet), maanedslov: 19. november, juleferie: 24. 
december—5. januar 1952 (begge dage medregnet).
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Ungdomsskolen 
ved hr. I. N. Jensen

Skoleaaret 1949—50 sluttede 5. april.
Skolen var begyndt med 32 elever, hvilket tal ved fra» og tils 

flytninger omkring 1. november ændredes til 34, som alle gennemførte 
undervisningen.

Eorsømmelsesprocent: 11,2.
8 elever, der ingen forsømmelse havde, fik overrakt flidspræmie.
Udgifterne til skolen var 2.464,30 kr., hvoraf kommunens andel 

var 1.315,58 kr.
Skolens lærerkræfter har været: Lærerinde, frk. Bertelsen, 

(husgerning), skoleinspektør C. L. Christoffersen (samfundslære), korns 
munelærer M. Oddershede (hjemmets økonomi), kommunelærer V. B. 
Hansen (sang), kommunelærer I. N. Jensen (litteratur og sundheds» 
lære).

Det nye skoleaar begyndte den 26. september med 31 unge piger 
fordelt paa 2 hold. Endvidere er der oprettet et drengehold med 9 
elever.

Ungdomsskolenævnets formand er skoleinspektør C. L. Christofs 
fersen, og skolens leder er kommunelærer I. N. Jensen.

Skoletandplejen
Fra den 1. april 1945 indførtes der skoletandpleje for elever i 

kommuneskolen. Behandlingen finder sted 2 gange aarlig paa tands 
lægens klinik og omfatter almindelig plombering, rodbehandling, 
tandudtrækning og tandrensning. Hvis et barn trænger til øjeblikkelig 
hjælp, kan det møde paa klinikken.

Ret til tandbehandling i 1949—50 havde eleverne i grundsko» 
leklasserne samt eleverne paa 1. trin i den eksamensfri mellemskole 
og eksamensskolen. For hvert nyt skoleaar vil yderligere eet klasse» 
trin faa ret til behandling.

Saafremt forældrene ikke ønsker, at børnene skal deltage i 
behandlingen i 1. klasse, mister de paagældende elever ret til fremti» 
dig behandling.

Da sunde tænder er af den allerstørste betydning for børnenes 
befindende og udvikling, tilraades det indtrængende at lade børnene 
deltage i den systematiske skoletandpleje, hvortil kommunen betaler 
alle udgifterne.

Skolelæge
1 . april 1949 ansattes skolelæge ved Sæby kommuneskole. Fra 

april til sommerferien benyttedes skolens bibliotek som undersøgelses» 
værelse. Det var væsentligst elever i afgangsklasse: ne, der undersøgtes 
i de første maaneder. Fra det nye skoleaars begyndelse blev der ind» 
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rettet lægeværelse og venteværelse i skolens øverste etage, og det var 
en stor fordel at have egne lokaler til arbejdet.

Skolelægens arbejde er profylactisk (forebyggende) lægearbejde. 
Der foretages ikke behandlinger paa skolen. Alle elever skal undersøs 
ges een gang aarligt, og findes der ved undersøgelsen svagheder, der 
trænger til behandling eller nærmere undersøgelse, henvises til hjem« 
mets læge. Alle henvisninger bogføres, og det kontrolleres, om disse 
bliver fulgt, hvad er sket i de allerfleste tilfælde. En del børn, der 
trænger til kontrol, f. eks. for undervægtighed eller overvægtighed, tils 
siges til regelmæssig møde hos skolelægen, idet forældrene ved meds 
givne sedler holdes underrettet om resultatet.

Lørdag fra 10—13 har været den faste tid for undersøgelserne.
Der fandtes mange børn med platfod, hvoraf dog kun en del 

med smerter ved gangen. Nogle fik platfodsindlæg og mærkede, at 
det hjalp. En del børn havde holdningsfejl, og det skyldtes især hurs 
tig vækst. Anvisning om hjemmegymnastik og kontrol havde hos flere 
god virkning. En enkelt kom under specialbehandling, og en opera* 
tion viste sig nødvendig.

En del børn henvistes for adenoide vegetationer (mandler og 
polypper). I nogle tilfælde var det en fornøjelse at se resultatet. Bør* 
nene trivedes bedre og blev mere kvikke.

Forbavsende mange børn havde nedsat synsstyrke. Kun en del 
af disse var generet heraf og fik briller, og det hjalp ogsaa paa ho* 
vedpinen. Af farveblinde fandtes kun 2—3.

Tunghørighed fandtes hos langt færre. Det skyldtes hos enkelte 
adenoide vegetationer og rettedes ved fjernelse af polypper. Et par 
viste sig at have alvorligere ørelidelse og kom under behandling hos 
specialist.

2 børn viste sig at gaa med broklidelse, som ikke var erkendt. 
Den ene blev opereret (3 steder) og befinder sig nu meget bedre.

En elev viste sig at have en hjertelidelse, og hos et par fandtes 
æggehvide i urinen.

Utøj fandtes kun hos enkelte elever i de smaa klasser. Foræl* 
drene var ved samtalen herom forstaaende, og forhaabentlig vil dette 
onde kunne besejres.

Skolelægen deltager sammen med tuberculosestationen i saavel 
tuberculoseundersøgelsen som i det profylactiske tuberculosearbejde. 
Dette arbejde var paabegyndt af tuberculosestationen, før skolelægen 
blev ansat. Skolelægen foretager tuberculinprøve paa alle børn i før* 
steklasserne og afgangsklasserne. Resultatet meddeles tuberculosestatio* 
nen, der saavidt muligt en gang aarligt besøger skolen med tubercu* 
losevognen, hvor gennemlysning af lungerne foretages. Tuberculoses 
stationen foretager calmettevaccinationer paa skolen. Det er af stor 
betydning i tuberculosebekæmpelsen, at alle tuberculinnegative cal* 
mettevaccineres, da calmettevaccinationen betyder en betydningsfuld 
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beskyttelse mod tuberculøs infektion. Alle skolens funktionærer er un« 
der tuberculosekontrol.

Forældrene indbydes til at overvære lægeundersøgelserne. I 
førsteklasserne mødte godt halvdelen med en af forældrene; i de større 
klasser var det kun enkelte. Skolens telefon kan benyttes til samtale 
med skolelægen, der som regel træffes lørdag 10—13. Det er en støtte 
i arbejdet, naar forældrene viser interesse, især naar det gælder de 
børn, for hvem der er særlige problemer.

V. Asschenfeldt^Hansen, skolelæge.



Sæby kommunale skoletandpleje.
Oversigt over virksomheden i aaret 1. april 1949—30. juni 1950.

André Mølhave, skoletandlæge.
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1ste aars 
behandling

57 2 2 53 127 68 0 37 10 3 0 12 257

Fortsat behandling 
af børn, der i tid« 
ligere aar har været 
under systematisk 

behandling

223 11 14 205 550 42 3 280 76 14 3 24 992

Tilsammen 280 13 16 258 677 110 3 317 86 17 3 36 1249
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Timeplan.
Grundskolen og den eksamensfri mellemskole.

Fag 1 2 3 4 I. f.m. 2. f.m. 3. f. m.

Religion 2 2 2 2 3 3 1
Dansk 7 8 8 8 8 7 7
Skrivning 2 2 2 2 2 1 1
Historie 1 2 2 2 2
Geografi 1 2 2 2 2
Naturhistorie 1 1 1 2
Fysik 2 Dr. 2
Engelsk 3 3
Sang 1 1 1 1 1 1 1
Tegning 1 1 1 2
Kv. haandarbejde 2 2 2 2 2 4
Sløjd 2 2 3 3
Kv. husgerning 3 3
Gymnastik 2 2 2 2 3 3 3
Geometri Dr. 2

Eksamensskolen.

Fag 1 III IV Realk.

Religion 2 2 1 1
Dansk 5 4 4 5 5
Skrivning 2 1 )
Historie 2 2 2 2 2
Geografi 2 2 2 2 2
Naturhistorie 2 2 2 2 2
Fysik 2 2 2 2 2
Engelsk 5 3 3 4 4
Tysk 5 4 4 4
Fransk 4
Regning &. matem. 5 5 6 7 5
Sang 2 2 1
Tegning 2 1 1
Kv. haandarbejde 2 2 3
Sløjd 2 2 3 3
Kv. husgerning 4
Gymnastik 3 3 3 3 3


