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Årsberetning
forskoleåret 1952-53
ved

skoleinspektør C. L Christoffersen

19 5 3
SÆBY BOGTRYKKERI - RICH. SI MONSEN



SKOLEKOMMISSIONEN:
Direktør A. P. Nielsen, formand
Købmand Aage Neergaard, næstformand 
Fru læge Asschenfeldt=H ansen 
Maskinarbejder /Irne 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)



Sæby 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.
4. Hjælpeklassen.

Grundskolen har 3 klasser paa 1., 2. og 3. klassetrin og én paa 
fjerde. Den eksamensfri mellemskole har 2 klasser paa 1. klassetrin og 
én paa de øvrige. Eksamensmellemskolen har én klasse paa hvert klasses 
trin, ligesom der ogsaa er én realklasse.

1 skoleaaret 1953=54 bliver der 3 klasser paa alle klassetrin i 
grundskolen, én klasse paa hvert klassetrin i den eksamensfri mellems 
skole, 2 klasser paa 1. klassetrin i eksamensmellemskolen og én paa 
de øvrige klassetrin samt én realklasse. I hjælpeskolen bliver der 2 
klasser.

Eleverne.
Børneantallet.

Den 31. december 1952 var der i grundskolen 154 drenge og 
164 piger, i den eksamensfri mellemskole 48 drenge og 58 piger, i 
hjælpeklassen 8 drenge og 3 piger og i eksamensmellemskolen med 
realklassen 54 drenge og 56 piger. — 31 drenge og 34 piger var uden« 
bys elever, 4 drenge og 3 piger var under skolepligtig alder og 21 drenge og 
24 piger over skolepligtig alder.

Det samlede elevantal udgjorde saaledes den 31. december 1952 
264 drenge og 281 piger, ialt 545

Elevernes Forsømmelser.
Grundskolen: Paa grund af sygdom...................... 2,84°/0

Med lovlig grund........................... O,45°/o
Uden lovlig grund......................... O,O6°/o

Den eksamensfri mellemskole:
Paa grund af sygdom.................... 3,O2°/o
Med lovlig grund........................... O,41°/o
Uden lovlig grund......................... O,Ol°/o

Eksamensmellemskolen med realklassen: 
Paa grund af sygdom. 2,6O°/o
Med lovlig grund........................... O,75°/o
Uden lovlig grund.......................... O,CO°lo
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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 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 27/5 1 950).

Mellemskoleeksamen 1953.
Børge Aaen (Kasserer Aa.)
Kirsten Andersen (Tømrer A., Syvsten) 
Niels Christian Berthelsen (Fru J. P.) 
Erling Carlsen (Bødkermester C.) 
Gorm Christensen (Gaardejer C., Krættrup) 
Jytte Christensen (fhv. hotelejer C.) 
Else Erichsen (Fisker E.)
Willy Henriksen (Bestyrer H.)
Ove Holmene (Murermester H.)
Ingrid Jakobsen (Cigarhandler J.)
Birthe Jensen (Kusk J.)
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Tage Kurt Jensen (Slagteriarbejder J.)
Ruth Jørgensen (Fru Kontorassistent J.)
Bodil Knudsen (Arbejdsmand K.)
Karen Charlotte Krarup (Vognmand K.)
Henrik Lassen (Købmand L.)
Lisse /Møller (Gaardejer M., Holmegaard)
Ebba Nielsen (Husmand N., Lunevang)
Wagner Nielsen (Automobilhandler N.) 
Rigmor Olesen (Gaardejer O., Understed) 
Finn Vanggaard (Sparekassedirektør V.) 
Esther Winther (Sadelmagermester W.)

6 elever havde i gennemsnit mgX> 9 mg, 6 mg og 1 gX

Realeksamen 1953
Else Carlsen (Vognmand C)
Anna Marie Goll (Sognepræst G., Understed) 
Margit Lysemose (Dyrlæge L.)
Vagn Schmidt Møller (Læderarbejder M.)
Erik Nielsen (Hotelejer N.)
Kirsten Hougaard Nielsen (Ingeniør N.)
Kjeld Pedersen (Gaardejer P., Karup) 
Finn Reerslev (cand, pharm. R.) 
Lisbeth Simonsen (Fru S.)

1 elev havde i gennemsnit mgX, 5 mg, 1 mgg og 2 gX
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Lærerpersonalet.

3 1 g
Navn j Født i «! i cn

i 1il 1 M

Ansat 
her

Tjeneste 
alder

Skoleinspektør:
1885 1906 1/4 1934 Vi 19341. C. L. Christoffersen................

2.
Viceinspektør:

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

3.
Overlærere: 

Chr. P. Kjærsgaard................1886 1907 25/4 1910 1/4 1946
4- Cl. Christensen........................ 1892 1913 1/8 1918 1/4 1947
5. V. Baggesen Hansen.............. 19 9 1932 1/8 1937 Vi 1952

6.
Lærere:

Ch. Sørensen........................... 1911 1932 1/12 1934 Vi 1936
7. Iver Jensen............................. ' 1919 1942 1/11 1944 1/9 1944
8. E. Midtgaard........................... 1921 1943 1/8 1947 1/8 1946
9. V. BriickersKristensen ........... 1915 1943 1/12 1950 1/2 1946

10. Chr. Damsgaard...................... 1925 1949 1/8 1949 ’/8 1951
11. M. K. Kristiansen .................. 1928 1950 1/8 1952 ’/S 1953

12.
Lærerinder:

Frk. Signe Bertelsen............... 1914 1936 1/8 1943 1/9 1941
13. Frk. Elisabeth Mortensen....... 1906 1935 i/io 1950 1/4 1942
14.
15.

Fru Ellen Kristiansen.............
Fru Paula AsschenfeldbHansen

1929
1906

1952
1928

1/8 1952
1/2 1953 'h IW

16. Frk. Karen Marie Jensen....... 1931 1952 1/2 1953 -4^3-4948-

17.

N.

Timelærerinde: 
Fru Olga Arentoft..................

Skolebetjent: 
P. Thomsen...............................

1897

1891

1920 1/7 1948

’/s 1927
Lærerinde, fru Carmen Kjær blev 1. januar 1953 ansat ved KoL 

ding kommunale skolevæsen. Lærer H. Eriksen og la:rerinde, fru Ruth 
Eriksen blev 1. februar ansat ved Lemvig kommunale skolevæsen.

Skolen takker dem for godt og trofast arbejde i Sæby skoles tjeneste.
Den 1. februar 1953 blev lærerinde, fru Paula AsschenfeldLHam 

sen ansat i det ene ledige lærerindeembede, og fra samme dato blev 
lærerinde, frk. Karen Marie Jensen, ansat som Aspirant i det andet ledige 
lærerindeembede. Ligeledes fra 1. februar blev førstelærer ved Flauens 
skjold centralskole, A. Back Rasmussen, ansat i det ledige lærerembede.
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Vikarer
Som vikarer har i aarets løb virket følgende: Fru Karen Brücker 

Kristensen og fru Emma Larsen.

Beskikkede censorer
Ved mellemskoles og realeksamen i maj—juni 1953 var overlærer 

Cl. Christensen af undervisningsministeriet, beskikket som censor i 
historie ved forskellige mellems og realskoler i Københavns omegn og 
skoleinspektør C. L. Christoffersen i skriftlig dansk ved mellems og reals 
skoler i forskellige egne af landet.

Flidspræmier
Ved skolens afslutning den 24. juni tildeltes »Chr. L. Andreassen 

og hustrus legat« til elev i realklassen Margit Lysemose (100 kr.) og 
elev i 3. eksamensfri mellemskoleklasse Elli Frahm (100 kr.).

Sæby Banks flidspræmie tildeltes Niels P. Pedersen, Leif Hansen, 
Grethe Andersen, Asta Kiel, Ruth Mortensen og Bente Sørensen.

I hjælpeklassen uddeltes flidspræmier til Karin Nørtved, Eddy 
Nielsen, Ella Jensen og Henning Pedersen.

Svømning
Eleverne har som sædvanlig i sommerferien haft adgang til svøm« 

mekursus under ledelse af fru Ellen Pedersen, kommunelærer Ch. Sø« 
rensen og kommunelærer Iver Jensen.

Svømmeprøven er bestaaet af 5 piger, frisvømmerprøven af 4 
piger og livredningsprøven af een dreng og een pige.

Idrætsmærket
8 piger har faaet idrætsmærket i guld, 2 drenge idrætsmærket i 

sølv og 2 drenge og 4 piger idrætsmærket i bronce.

Færdselslære
Den 10. juni afholdtes et større færdselsshow i skolegaarden, hvor 

skolens elever havde lejlighed til at køre. — Arrangementet var kommet 
i stand paa initiativ af politiassistent H. V. Sørensen, som repræsentant 
for raadet for større færdselssikkerhed. Sammen med de øvrige politi« 
folk i Sæby bedømte han kørselen og gav børnene vejledning i god 
og rigtig kørsel. — Det var en stor oplevelse for børnene, og politiet 
fik det indtryk, at baade store og smaa børn var meget interesseret i 
færdselsshowet.

Skolen takker politiassistenten og de assisterende politifolk for 
det interessante og lærerige færdselsshow.
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Ferierejser
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 4. maj 

1953 er der i sommerferien 1953 bevilget gratis rejse til 202 elever i 
Sæby skole.

Skolens lokaler
har i 1952—53 været benyttet af handelsskolen, den kommunale ung* 
domsskole, arbejdernes oplysningsforbund, arbejdsteknisk skole, hus* 
moderforeningen, hjemmeværnet, røde kors, lottekorpset, sangforenin* 
gen »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 1952*53 været 174.250,24 kr. Til sko* 
lens drift har man modtaget 45.075 kr., hvorefter kommunens reelle 
udgift bliver 129.175,24 kr.

Skolesparekassen 
ved kommunelærer Ch. Sørensen

Skolesparekassen havde ved regnskabets slutning den 30. juni 
1953 483 sparere, hvilket er 90,4 pCt. af eleverne. Der opsparedes i 
tiden 1. juli 1952—30. juni 1953 11.084,80 kr. eller gennemsnitlig 22,95 
kr. pr. sparer.

Hver sparer har en sparekassebog, der 2 gange aarligt afleveres 
paa skolen og af denne indleveres i sparekassen til tilskrivning af det 
halvaarlige indskud og renter.

Beløb kan kun hæves ved konfirmation, udmeldelse ved ophør 
af skolegang eller bortrejse. Beløbet hæves i sparekassen, men ved fra* 
flytning bør skolens hovedkasserer underrettes, saa penge, der er ind* 
skudt siden sidste opgørelse, kan udbetales af denne.

Ved ophør af skolegang skal beløbene hæves eller overflyttes 
til almindelig sparekassebog.

Børnebogsamlingen 
ved kommunelærer Chr. Damsgaard

Børnebiblioteket findes i skolens læsestue, hvor der er udlaan 
hver tirsdag fra kl. 14,40—15,30.

Udlaanet har i det forløbne aar vist en glædelig stigning, idet 
der i aarets løb har været udlaant 2504 bind, 290 faglitterære og 2214 
skønlitterære bøger. Aaret før var udlaanet kun paa 1833 bind. Der har 
været 159 laanere. De mange udlaan slider stærkt paa bøgerne, saa 
selv om samlingen hvert aar forøges med 20 nye bøger, vil den allige* 
vel ikke mere end kunne holdes oppe paa det nuværende antal bind. 
— Samlingen burde derfor forøges yderligere nu, da der er saa mange 
laanere; men det tillader økonomien desværre ikke.
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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= 
sætt elsesundervisning, kan kun med skolekommissionens samtykke ud= 
skrives af skolen før denne undervisnings afslutning.

Der gælder den bestemmelse, at intet skolepligtigt barn maa an« 
vendes til erhvervsmæssigt arbejde forud for skoletiden paa de dage, 
det skal i skole. Ved erhvervsmæssigt arbejde förstaas arbejde mod ves 
derlag uden for barnets hjem. — I politivedtægten bestemmes endvidere 
(§ 3, stk. 3): Børn i den skolepligtige alder maa ikke benyttes til hans 
del paa offentlig gade eller til i foretningsøjemed at føre træks eller 
haandvogne eller køre med varetransportcykler. — Har barnet forsømt 
skolen, fordi det i skoletiden er anvendt til erhvervmæssigt arbejde, 
kan skolekommissionen beslutte, at sagen skal oversendes til politiet.

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 tned 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
18. til 22. 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.

5. september afholdtes idrætsstævne i Dybvad, hvori deltog 
Dybvad, Dronninglund, Hals, 0. Vraa og Sæby realskole.

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

17. februar og 18. marts afholdtes forældredage paa skolen.
23. juni var der afslutning i skolegaarden for grundskolen, den 

eksamensfri mellemskoles 2 nederste klasser og eksamensskolens 3 ne= 
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derste klasser. — Den 24. juni var der afslutning i gymnastiksalen for 
3. eksamensfri mellemskoleklasse og 4. eksamensmellemskoleklasse samt 
realklassen. — Efter afslutningen samledes de elever, der nu skulle ud« 
skrives af skolen, med lærerne og skolekommissionen m. fl. til en fests 
lighed i skolens haandgerningslokale. Ogsaa aarets studenter fra Sæby 
deltog i festligheden.

Norgesturen
Turen til 17. maj festen i Larvik blev for os, der var med, en 

uforglemmelig tur. Den var arrangeret af de vendsysselske turistfores 
ninger i samarbejde med turistforeningen Vestfold i Norge, og der 
deltog ca. 150 børn og lærere fra Vendsyssel.

Efter en nogenlunde rolig overfart lørdag nat med »Peder Wess 
sei« blev vi modtaget ved kajen i Larvik med musik og sang. Derefter 
blev der serveret frisk mælk og brød til alle os danske, saa vi kunne 
samle friske kræfter til at deltage i dagens mange optog og festligheder. 
Om formiddagen var der børneoptog med faner og musik i spidsen gens 
nem byen ud til bøgeskoven, hvor børnene paa festpladsen blev unders 
holdt med taler, sange og tryllekunster. Om eftermiddagen havde vi 
lejlighed til at overvære »fagenes optog« gennem byen, og man fik et 
udmærket indtryk af den begejstring, nordmændene lægger for dagen 
ved deres 17. maj fest.

Om mandagen var vi alle paa en bustur til Sandefjord, hvor vi 
saa hvalfangermuseet og hvalfangerflaaden. Sandefjord bystyre gav alle 
skolebørnene en fortræffelig middag paa hotel »Iris«, hvorefter vi rejste 
tilbage til Larvik med tog. Umiddelbart efter tog vi fra Sæby paa en 
lille privat bustur til Stavern, Sæbys venskabsby, hvor vi blev vist rundt 
af skoleleder B. Karlsson.

Overnatningen og bespisningen under opholdet i Larvik var 
tilrettelagt paa vandrehjemmet »Dalheim«, der ligger et par km. uden 
for Larvik.

Hjemturen fandt sted om tirsdagen med afgang fra Larvik kl. 12 
og ankomst til Frederikshavn kl. 20. I. Jensen.

Ungdomsskolen
ved Kommunelærer I. Jensen

Ungdomsskolen begyndte mandag den 2. oktober med 33 elever. 
I vinterens løb er 2 elever fraflyttet byen, og 3 elever er uden at give 
gyldig grund udeblevet fra undervisningen, hvorfor skolen kunne slutte 
den 25. marts med 28 elever, som har fulgt vinterens undervisning.

Der har været undervist i fagene: Husgerning, gymnastik, hjems 
mets økonomi, sang, samfundslære og litteratur.

Udgifterne til vinterens undervisning har ialt beløbet sig til 
kr. 3.181,60, hvoraf staten har ydet et tilskud paa kr 1.523,88, saaledes 
at kommunens andel udgør kr. 1.657,72.

Formand for ungdomsskolenævnet er skoleinspektør C. L. Chris 
stoffersen.
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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 har alle skolens elever 
fra 1. august 1953.

Indberetning fra skolelægen 1952—53

Undersøgt
Kontrolundersøgelse
Henvisninger til læge
Ikke difterivaccinerede 3. gang
Tuberkulinpositive efter tuberkuløs infektion 
Calmettevaccinerede før skolegangens begyndelse 
Calmettevaccinerede efter skolegangens begyndelse 
Antal, hvis højde/vægtforhold er > + 15°/o 
Antal, hvis højde/vægtforhold er < -i- 15°/o 
Med sukkersyge
Med epilepsi
Med parasitære hudsygdomme
Med hjertelidelser
Med asthma
Med udtalte taleforstyrrelser
Med nedsat hørelse
Med myxødem
Med ufrivillig vandladning

Antal
drenge piget’

245 267
9 10

25 27
47 47
16 11
85 61

118 143
5 11

10 19
0 0
1 0
1 . 2
1 0
3 1
1 0
2 2
1 0
1 1

Der forekom ingen tilfælde af frisk tuberculose, og vi var i det 
svundne skoleaar særlig taknemlige for at blive forskaanet for tilfælde 
af børnelammelse.

K AsschenfeldhHansen, 
skolelæge.

Lidt om difterivaccinationen.
Den 1. September 1941 paabegyndtes bekæmpelsen af difteri ved 

den da nylig opfundne difterivaccination. Difteri optraadte i krigens 
første aar som en meget ondartet sygdom, der i løbet af faa dage trods 
det tidligere anvendte difteriserum i ikke faa tilfælde gav lammelse af 
svælgmusklerne ofte gaaende videre til aandedrætsmusklerne førende 
til en pinefuld død.

Ved den 2. nordiske skolelægekongres i København juni 1951 
forelagdes resultatet af undersøgelserne af difterivaccinationen paa kø» 
benhavnske skoler. Det har vist sig, at immuniteten (den ved vac. bevir» 
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kede uimodtagelighed) har holdt sig godt hos de vaccinerede. BaciL 
bærerprocenten (bacilbærer er en person, der huser baciller uden at 
være syg) er i København gaaet ned fra 5,8 pCt. i 1944 til 0,6 pCt. i 
1950. Difteribaciller vil naar som helst kunne indbringes i landet, spres 
des gennem vaccinerede og andre uimodstaaelige og først give sig til 
kende, naar de rammer uvaccinerede eller ufuldstændigt vac. modtagelige 
personer. Jo flere af disse des større muligheder for smitte — derfor 
maa antallet af uvaccinerede reduceres mest muligt.

Antallet af uvaccinerede i 1. klasserne var i København i 1944 
= 4,1 pCt. i 1945 = 0,5 pCt. Siden er de uvaccineredes antal steget 
jævnt til 8 pCt. Dette tydes som en begyndende vaccinationstræthed 
hos forældrene nu, da befolkningen er ved at faa difterien og dens 
følger paa afstand. Skolelægerne i København opfordres derfor til ved 
undersøgelserne af 1. klassernes elever saa indtrængende som muligt at 
foreholde de uvaccinerede børnsforældre difterivaccinationens betydning.

Ved en skrivelse fra amtslægen i Hjørring blev skolelægerne i 
Vendsyssels 5 byer gjort opmærksom paa, at procenten af uvaccinerede 
børn i I. klasserne var usædvanlig høj — ogsaa i forhold til landkoms 
munerne. Mens procenten i København i 1950—51 var 8 pCt, var den 
i Sæby 40 pCt. (i sidste skoleaar dog kun 31 pCt.). Sæby oplevede i 
90erne en voldsom epidemi af difteri, som kostede mange børn livet.

Nu har vi midlet til at afværge en gentagelse af difterivaccinas 
tionen.

Derfor anbefales det forældrene at lade deres børn vaccinere 
alle 3 gange, inden de begynder skolen.

K Asschenfeldt=Hansen, 
skolelæge



Sæby kommunale skoletandpleje.
Oversigt over virksomheden i aaret 15. august 1952—1. juni 1953.

André Mølhave, skoletandlæge.

Systematisk 
behandling
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Iste aars 
behandling

72 5 5 67 162 128 0 55 12 9 2 20 388

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

behandling

407 14 29 378 1180 110 12 396 105 16 55 53 1927

Tilsammen 479 19 34 445 1342 238 12 451 117 25 57 73 2315
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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 7 8 8 8 8 7 7
Skrivning 2 2 2 2 2 1 1
Historie 1 2 2 2 2
Geografi 11 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 11 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


