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SÆBY KOMM UNALE

SKOLEVÆSEN

1950—51

c« » t • i r» '•— psd-



Årsberetning
for

skoleåret 1950—51

ved

skoleinspektør C. L. Christoffersen

19 5 1
SÆBY BOGTRYKKERI - RICH. SIMONSEN



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

SKOLEUDVALGET:
Maskinarbejder Zrne 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)



M>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. og 2. 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 almindes 
lige klasseværelser samt 1 naturhistoriesfysiklokale, 1 skolekøkken, 1 
haandgerningslokale, 1 sløjdlokale, 1 læsestue og 1 lægeværelse.

Eleverne.
Børneantallet.

Den 31. december 1950 var der i grundskolen 126 drenge og 
137 piger, i den eksamensfri mellemskole 46 drenge og 56 piger, i 
hjælpeklassen 7 drenge og 5 piger og i eksamensmellemskolen med 
realklassen 65 drenge og 60 piger. — 31 drenge , og 24 piger var udens 
bys elever, 7 drenge og 3 piger var under skolepligtig alder og 30 drenge og 
25 piger over skolepligtig alder.

Det samlede elevantal udgjorde saaledes den 31. december 1950 
244 drenge og 258 piger, ialt 502 (31/12 1949 459).

Elevernes Forsømmelser.
Grundskolen : Paa grund af sygdom....................... 2543 dage

Med lovlig grund............................. 238 „
Uden lovlig grund........................... 32 .,
Besøgte skoledage: 60307, forsømte: 2813 dage

Den eksamensfri mellemskole: 
Paa grund af sygdom. 783 dage
Med lovlig grund............................. 231
Uden lovlig grund........................... 17 „
Besøgte skoledage: 26329, forsømte: 1031 dage

Eksamensmellemskolen med realklassen: 
Paa grund af sygdom. 1178 dage
Med lovlig grund............................. 195 ,,
Uden lovlig grund........................... 4
Besøgte skoledage: 28623, forsømte: 1377 dage
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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.

I 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 fors 
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 27/s 1950).

MeJlemskoleeksamen 1951.
Til mellemskoleeksamen indstilledes 28 elever, der alle bestod: 

Ella Krüger Andersen (Restauratør A.) 
Svend Aage Beck (Slagteriarbejder B.) 
Palle Børgesen (Ingeniør B.)
Børge Holm Christensen (Gaardejer C., Nejsiglund) 
Johannes Christensen (Skomagermester C.) 
Knud Eigil Christensen (Overpostbud C.) 
Hellmuth Fabricius (Tandtekniker F.)
Erik Goil (Sognepræst G., Understed)
Christian Jensen (Købmand J )
Grethe Jensen (Chauffør
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Hanne Jensen (Gaardejer J., Stendal)
Henning Munkholm Jensen (Maskinarbejder J.J
Bodil Jørgensen (Vognmand J., Syvsten)
Esther Nielsen (Lærer N., Volstrup)
Ingrid Nielsen (Fabrikant N.)
Børge Niemann (Fru N.)
John Steensig Olsen (Gaardejer O., Understed)
Bodil Pedersen (Fru P.)
Ib Pedersen (Vejassistent P.)
Inger Pedersen (Vognmand P.)
Margit Pedersen (Maler P.)
Peter Volsted Pedersen (Murermester P., Præstbro)
Aase Reerslev (cand, pharm. R.)
Hanne Simonsen (Toldforvalter S.)
Kai Simonsen (Inspektør S.)
Inger Sørensen (Slagteriabejder S.)
Preben Sørensen (Købmand S.)
Sonja Sørensen (Slagteriarbejder S.)

7 elever havde i gennemsnit mgX, 11 mg, 8 mg-y og 2 gX

Realeksamen 1951
Til realeksamen indstilledes 14 elever, der alle bestod:

Julius Arenfeldt (Godsejer A.)
Grethe Arentsen (Gaardejer A., Ørtoft)
Haakon Børresen (Konsulent B.)
Mogens Christensen (Bogholder C.)
Finn Christiansen (Slagter C.)
Henrik Henriksen (Landsretssagfører H.)
Kjeld Jensen (Baneformand J.)
Leif Jensen (Lærer J., Understed)
Agnes Jørgensen (Møller J.)
Peder Brusen Mikkelsen (Købmand B. M.)
Lis Pedersen (Fru P.)
Ole Gylling Pedersen (Smedemester P.)
Ole Poulsen (Slagteriabejder P.)
Gunnar Rasmussen (Pastor R.)

1 elev havde i gennemsnit ug-i-, 1 mgX, 7 mg, 4 mg-y og 1 gX
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Lærerpersonalet.

Navn Født

Ek
sa

m
en

Ansat 
her

Tjeneste 
alder

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

Viceinspektør:
2. J. Chr. Nielsen......................... 1904 1924 1/11 1928 1/4 1943

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

4. Frk Thyra Randløvsjensen. .. 1886 1912 1/2 1915 1/2 1915

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

Lærere:
6. Ch. Sørensen............................ 1911 1932 1/12 1934 1/1 1936
7. V. Baggesen Hansen............... 1909 1932 1/8 1937 1/10 1935
8. Iver Jensen.............................. 1919 1942 1/11 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. V. BrückersKristensen ........... 1915 1943 1/12 1950 1/2 1946

Lærerinder:
12. Frk. Signe Bertelsen............... 1914 1936 1/8 1943 1/9 1941
13. Fru Ruth Eriksen................... 1918 1940 1/1 1947 1/11 1945
14. Elisabeth Mortensen............... 1906 1935 1/101950 1/4 1942

Timelærer:
15. Chr. Damsgaard....................... 1925 1949 1/8 1949
16. Svend Aage Jeppesen............. 1927 1949 1/9 1950

Timelærerinde;
17. Fru Olga Arentoft................... 1897 1920 1/7 1948

Skolebetjent:
N. P. Thomsen................................ 1891 1/8 1927
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Vikarer
Som vikarer har i aarets løb virket følgende: Hr. I. P. Nielsen, 

fru P. AsschenfeldbHansen, fru Sonja Laursen, fru Emma Larsen og 
hr. E. Aagaard.

Beskikkede censorer
Ved mellemskoles og realeksamen i maj—juni 1951 var følgende 

lærere ved Sæby skole af undervisningsministeriet beskikket som een« 
sorer: Overlærer Cl. Christensen i historie ved mellems og realskoler 
paa Sjælland, viceinspektør J. Nielsen i matematik ved mellems og reals 
skoler i Jylland og skoleinspektør C. L. Christoffersen i mundtlig og 
skriftlig dansk ved mellems og realskoler i København og i Jylland.

Provinsaarskursus
Paa grund af boligvanskeligheder i København, dyrtiden, lærers 

mangelen m. m., hvad der praktisk talt gør det umuligt for lærere fra 
provinsen at deltage i et aarskursus paa »Statens lærerhøjskole«, har 
man rundt om i de forskellige større provinsbyer oprettet aarskursus 
i forskellige fag. — I Frederikshavn er der saaledes oprettet aarskursus 
i dansk. Her fra skolen har følgende lærere deltaget: Hr. H. Eriksen, 
hr. Chr. Damsgaard, hr. V. BriickersKristensen og hr. Svend Aage 
Jeppesen. — Kursuset fortsætter ogsaa i skoleaaret 1951—52.

Flidspræmier
Ved skolens afslutning den 28. juni tildeltes »Chr, L. Andreas^ 

sen og hustrus legat« til elev i realklassen Ole Poulsen (100 kr.) og 
elev i 3. eksamensfri mellemskoleklasse Birthe Jensen (100 kr.).

Sæby Banks flidspræmier tildeltes Hans Olsen, Hans Melgaard, 
Kirsten Pedersen, Alice Clemmensen og Niels Aage Nielsen i den eksas 
mensfri mellemskole.

Tre præmier — skænket af tre borgere — tildeltes Kjeld Jensen, 
Grethe Arentsen og Knud Christensen i eksamensskolen.

Svømning
Eleverne har som sædvanlig i sommerferien haft adgang til svøma 

mekursus under ledelse af fru Ellen Pedersen, seminarieelev Carl Emil 
Nielsen, lærer Ch. Sørensen og lærer I. Jensen,

Svømmeprøven er bestaaet af een dreng og tre piger, frisvønv 
merprøven af tre drenge og een pige og livredningsprøven af een dreng 
og 2 piger.

Idrætsmærket
29 piger har faaet idrætsmærket — 14 i guld, 7 i sølv og 8 i 

bronce.
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Færdselslære
I maanederne februar og marts gav politiassistent H. V. Søren« 

sen og overbetjent Poul Mørk undervisning paa skolen i færdselslære. 
— Skolen bringer dem sin bedste tak for denne undervisning.

Ferierejser
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 3. maj 

1950 er der i sommerferien 1951 bevilget gratis rejse til 150 elever i 
Sæby skole.

Skolens lokaler
har i 1950—51 været benyttet af handelsskolen, den kommunale ung« 
domsskole, arbejdernes oplysningsforb., husflidsskolen, lotterne, D.K.B., 
husmoderforeningen, sangforeningen »Frejr« og det kristelige sangkor.

Gymnastiksalen har været benyttet af byens forskellige idræts« 
foreninger og af C.F.«sektionen.

Kommunens udgifter
til skolevæsenet har i finansaaret 1949 -50 været 146.189,09 kr. (1948— 
49 134.706,16 kr.). Til skolens drift har man modtaget 32.222,00 kr. 
Kommunens reelle udgift er herefter i 1949—50 113.967,09 kr. I finans« 
aaret 1950—51 har udgiften været 149.169,92 kr. Til skolens drift har 
man modtaget 32.859,00 kr., hvorefter kommunens reelle udgift for 
1950-51 bliver 116.310,92 kr.

Skolesparekassen 
ved hr. Ch. Sørensen

Skolesparekassen havde den 30. juni 1951 448 sparere eller ca. 
90 pct. af eleverne, og der blev i tidsrummet 1. juli 1950 til 30. juni 
1951 opsparet 8.641,88 kr., hvilket gennemsnitligt er 19,70 kr. pr. sparer.

Hver sparer har foruden sparekortet, hvorpaa de ugentlig opspa« 
rede beløb opføres, en sparekassebog, der 2 gange aarligt afleveres paa 
skolen og af denne indleveres til sparekassen til tilskrivning af renter 
samt det halvaarlige indskud.

Der gøres opmærksom paa, at indestaaende beløb kun kan hæ« 
ves ved konfirmation, ved udmeldelse af skolen, ved ophør af skole« 
gang eller bortflytning. Beløbet hæves i sparekassen; men ved fraflyt« 
ning bør skolens hovedkasserer underrettes, saa penge, der er indskudt 
siden sidste opgørelse, kan udbetales af denne. Efter skolegangens op= 
hør maa beløb indestaande paa skolesparekassebøger snarest hæves eller 
overflyttes til almindelig sparekassebog.

Børnebogsamlingen
ved hr. Svend Aage Jeppesen

Samlingen er nu forøget til ca. 500 bind, som staar til raadig« 
hed for elever fra og med 4. klasse og opefter. Haandbogsamlingen 
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er nu omtrent komplet, og antallet af skønlitterære bøger er paa grund 
af de gode tilskud i glædelig stigning, saa de fleste af børnenes ønsker 
kan opfyldes.

Udlaanet var i 1950—51 1653 bind.
Der er udlaan hver onsdag fra 14,40 til 15,30 bortset fra ferier.

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 for denne undervisnings afslutning.

Læremidler, der benyttes ved undervisningen i folkeskolen, 
stilles til raadighed for kommunens børn — ogsaa for mellemskole^ 
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
15. til 19. august deltog eleverne fra 4. eksamensmellemskoles 

klasse og 3. eksamensfri mellemskoleklasse i en rejse til København 
under ledelse af lærerinde, frk. S. Bertelsen, overlærer Chr. Kjærsgaard, 
lærer Ch. Sørensen og skoleinspektøren. Turen var særdeles vellykket, 
og skolen er »Foreningen til provinsbørns ferieophold i København« 
megen tak skyldig.

7. september afholdtes idrætsstævne i Dronninglund, hvori dels 
tog Dybvad, Dronninglund, 0. Vraa og Sæby realskole.

6. og 7. november besaa eleverne justitsministeriets færdselsuds 
stilling paa Sæby motorcompagni.

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

28. februar og 1. marts forældredage paa skolen.
6. marts afholdtes forældremøde paa skolen.
25. juni havde de tre nederste grundskoleklasser udflugt til møls 

lehuset. — En del forældre deltog i udflugten.
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26. juni havde eleverne fra 4. klasserne, fra den eksamensfri 
mellemskole og fra eksamensskolen udflugt til Tolne.

28. juni var der afslutning i skolegaarden for grundskolen, den 
eksamensfri mellemskoles 2 nederste klasser og eksamensskolens 3 nes 
derste klasser. — Om aftenen var der afslutning i gymnastiksalen for 
3. eksamensfri mellemskoleklasse og 4. eksamensmellemskoleklasse samt 
realklassen. — Efter afslutningen samledes de elever, der nu skulle uds 
skrives af skolen, med lærerne og skolekommissionen m. fl' til en fest« 
lighed i skolens foredragssal. Ogsaa aarets studenter fra Sæby deltog 
i festligheden.

Norgesturen
Efter forslag fra foreningen Nordens lokalafdeling for Stavern 

foretog 29 af skolens børn i 11-13 aars alderen en udvekslingsrejse 
til Stavern og opland, hvor de var gæster hos jævnaldrende kamme« 
rater fra 30. juni til 6. juli.

Under opholdet arrangerede vi en heldagstur med bus paa ca. 
300 km. Den gik til Skottfoss, hvor vi besaa de imponerende sluser, 
der var sprængt gennem fjeldet. Vi kørte gennem Ibsens fødeby, Skien, 
og standsede paa torvet ved hans statue. Vi rundede et hjørne af Te« 
lemarken og skimtede den evige sne. Vi sluttede i Sandefjord med et 
besøg paa verdens eneste hvalfangermuseum og opnaaede det for børn 
absolut umulige: at komme om bord paa et hvalkogeri.

Ca. halvdelen af børnene havde en norsk kammerat med hertil 
i den kommende uge.

Børnene og vi, der havde den glæde at ledsage dem, blev en 
skøn oplevelse rigere. Lis og Vald. B. Hansen.

Ferieplan for 1952
Fastelavns mandag: 25. februar, kongens fødselsdag: 11. marts, dron« 

ningens fødselsdag: 28. marts, paaskeferie: 9.—15. april (begge dage 
medregnet), bededagsferie: 9. og 10. maj, Kr. himmelfartsdag: 22. maj, 
pinseferie: 31. maj—4. juni (begge dage medregnet), grundlovsdagen: 
5. juni, sommerferie: 30. juni—11. august (begge dage medregnet), Sæby 
marked: 15. september, efteraarsferie: 20.—25. oktober (begge dage med« 
regnet), maanedslov: 17. november, juleferie: 22. december—5. januar 
(begge dage medregnet).

Ungdomsskolen
ved hr. J. N. Jensen

Skoleaaret 1950—51 sluttede 15. marts.
Skolen var begyndt med 40 elever, fordelt paa to pige« og eet 

drengehold. Af disse elever gennemførte 4 undervisningen uden for« 
sømmelser og fik tildelt flidspræmier.

Udgifterne til skolen var 3.336,63 kr., hvoraf kommunens andel 
var 1.748,41 kr.

Skolens lærerkræfter har været: Lærerinde, frk. S. Bertelsen 
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(husgerning), skoleinspektør C. L. Christoffersen (samfundslære), skibs« 
bygmester Ditlev Pedersen (nødhjælpslære), kommunelærer Chr. Dams« 
gaard (litteratur), kommunelærer V. Baggesen Hansen (sang og værk« 
tøjs« og maskinlære) og kommunelærer I. N. Jensen (gymnastik).

Ungdomsskolenævnets formand er skoleinspektør C. L, Christof« 
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 tandlæ« 
gens klinik og omfatter almindelig plombering, rodbehandling, tand« 
udtrækning og tandrensning. Hvis et barn trænger til øjeblikkelig hjælp, 
kan det møde paa klinikken.

Ret til behandling i 1950—51 havde eleverne i grundskoleklasserne 
samt eleverne paa 1. og 2. trin i den eksamensfri mellemskole og 1. 
og 2. trin i eksamensskolen. For hvert nyt skoleaar vil yderligere eet 
klassetrin faa ret til behandling.

Saafremt forældrene ikke ønsker, at børnene skal deltage i be« 
handlingen i 1. klasse, mister de paagældende elever ret til fremtidig 
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.

Indberetning fra skolelægen 1950—51
Ved Sæby kommuneskole er undersøgt 240 drenge og 246 piger, 

ialt 486 elever. Til hjemmets læge er henvist 25 drenge og 27 piger, 
hvoraf 20 drenge og 22 piger, d. v. s. 81 pct., har efterkommet henvis« 
ningen. 20 drenge og 37 piger har gaaet til kontrolundersøgelse hos 
skolelægen, især for over« eller undervægt.

løvrigt henvises til nedenstaaende skema:
Antal

drenge piger
Undersøgt 240 246
Kontrolundersøgelser 20 37
Intelligensundersøgelser 3 3
Henvisninger til læge 25 27
Tuberkulinpositive efter tuberkuløs infektion 20 14
Calmettevaccinerede før skolegangens begyndelse 3 2
Calmettevaccinerede efter skolegangens begyndelse 197 215
3. gang difterivac. før skolegangens begyndelse 169 169
3. gang difterivac. efter skolegangens begyndelse 32 31
Med sundt udseende 234 239
Med sart udseende 6 7
Med sygeligt udseende 0 0
Med skønsmæssig ernæringstilstand over middel 9 15
Med skønsmæssig ernæringstilstand middel 212 195
Med skønsmæssig ernæringstilstand under middel 19 36
Med hudlidelser 4 4
Med udtalte holdningsfejl 0 1
Med misdannelser, medfødte 1 0
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Antal
drenge piger

Med misdannelser, erhvervede 1 0
Med platfod 17 24
Med hjertelidelser 0 0
Med kroniske lungelidelser (ikke asthma) 0 0
Med asthma 1 0
Med hernier (undtagen smaa umbilical h.) 0 3
Med sygdomme i mund, næse, svælg 10 10
Med hareskaar og ganespalte 0 1
Med taleforstyrrelser 5 0
Med øjensygdomme, ogsaa lette 20 9
Med nedsat synsevne 23 34
Med øresygdomme 0 0
Med kronisk nedsat hørelse 3 2
Med sukkersyge 0 0
Med epilepsi 1 0
Med ufrivillig vandladning 1 1
Farveblinde, 12?aarige 2 1

Endvidere fandtes ogsaa nogle børn med andre sygelige tilstande, 
hvoraf kan nævnes migræne, nervøsitet samt enkelte med kroniske lis 
delser erhvervet i den tidlige barnealder, men nu gaaet i ro. En dreng 
var fraværende, hele aaret paa grund af en hjertelidelse.

Intelligensprøven foretoges af viceskoleinspektør Anton Nielsen, 
Erederikshavn, og er medbestemmende ved indstillingen til hjælpeklas? 
sen. Det har vist sig, at børnene, naar de optages i hjælpeklassen, tit 
falder sjæleligt mere til ro. Elevantallet er her kun ca. 10, og unders 
visningen her er mere individuelt præget. Der mærkes fra børnenes 
side almindelig tilfredshed med at gaa i hjælpeklassen, og de fleste 
forældre bliver ogsaa efterhaanden klar over, at det er til deres børns 
bedste. En del elever fortsætter i andre klasser senere hen.

Der blev af skolelægen foretaget tuberkulinprøve paa eleverne 
i førsteklasserne samt afgangsklasserne. De tuberkulinnegative blev cals 
mettevaccinerede. Der forekom ingen friske tilfælde af tuberculose i 
skolen.

Hvad angaar difterivaccinationen, har det vist sig, at der i de 
sidste 2 aargange er mange uvaccinerede børn. Da de tilfælde af dif= 
teri, der forekommer, er meget ondartede, bør det absolut tilraades 
forældrene at lade deres børn difterivaccinere. Det understreges, at 
først efter den 3. indsprøjtning er børnene immune.

Fraset en forkølelses? og anginaepidemi i efteraaret 1950 og en kig? 
hosteepidemi i de smaa klasser i vintermaanederne 1951 maatte sund? 
hedstilstanden blandt børnene betegnes som god. En medvirkende aar? 
sag er antagelig Sæbys friske strand, som de fleste af børnene benyt? 
ter sig af i sommermaanederne.

K Asschenfeldt=Hansen, skolelæge.



Sæby kommunale skoletandpleje.
Oversigt over virksomheden i aaret 15. august 1950—30. juni 1951.

André Mølhave, skoletandlæge.

Systematisk 
behandling
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1ste aars 
behandling 80 10 0 74 197 116 1 38 18 12 5 15 402

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

behandling

291 11 16 266 839 16 7 237 51 13 30 10 1203

Tilsammen 371 21 16 340 1036 132 8 275 69 25 35 25 1605
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Timeplan
Grundskolen og den eksamensfri mellemskole

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

Religion 2 2 2 2 3 3 1
Dansk / 8 8 8 8 7 7
Skrivning 2 2 2 2 2 1 1
Historie . 1 2 2 2 2
Geografi t 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 5
Kv. husgerning 3 3
Gymnastik 2 2 2 2 3 3 3
Geometri Dr. 2

Eksamensskolen

Fag I II III IV Realk.

Religion 2 2 1 1
Dansk 5 4 4 5 5
Skrivning 2 1 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


