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CjJæby 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. Hjælpeskolen, der har 2 klassetrin.

Grundskolen har 3 klasser paa alle klassetrin, i skoleaaret 1956—57 
bliver der dog kun 2 klasser paa 1. klassetrin. Den eksamensfri mellems 
skole har 2 klasser paa 1. klassetrin og én paa de øvrige. I eksamens^ 
mellemskolen bliver der 2 klasser paa alle klassetrin i skoleaaret 1956—57 
mod 2 klasser paa 1., 2. og 3. trin og én paa 4. trin i 1955—56. Der 
er kun én realklasse. Hjælpeskolen har 2 klasser: én paa grundskoles 
stadiet og én paa mellemskolestadiet.

Sæby skole raader over én skolebygning, der er opført omkring 
1900 og udvidet med en tilbygning i 1943, og én gymnastiksal. I skoles 
bygningen er der 13 klasselokaler og 4 særlokaler (til fysik og natur* 
historie, haandarbejde, sløjd og husgerning) og 1 læsestue. Paa grund 
af det øgede børneantal har man været nødsaget til at tage to mindre 
lokaler paa skolen i brug som klasselokaler, ligesom ogsaa læsestuen 
midlertidigt anvendes som klasselokale. I det forløbne skoleaar har 3 
klasser ikke haft fast lokale, men har maattet »vandre«. I skoleaaret 
56—57 bliver antallet af vandreklasser forøget med én klasse til fire. 
Og da der ogsaa kun er én gymnastiksal (til 26 klasser), haaber skolen 
paa at faa gennemført en haardt tiltrængt udvidelse, som de stedlige 
skolemyndigheder for tiden arbejder med tegninger og overslag til.

Eleverne.
Elevantallet den 31. december 1955.

Drenge Piger Ialt

Grundskolen................................ 155 167 322
Den eksamensfri mellemskole . . 49 59 108
Eksamensmellemfkolen............... 85 91 176
Realklassen.................................. 13 4 17
Hjælpeskolen.............................. 13 5 18

Ialt for hele skolen 315 326 641

Deraf fra andre kommuner 31 32 63
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Forsømmelser i 1955.
Forsømte dage

Sygdom
Anden Uden

lovlig gr. lovlig gr. Ialt

Grundskolen................................ 1871 387 13 2271
Den eksamensfri mellemskole . . 703 186 18 907
Eksamensmellemskolen ............. 1100 172 6 1278
Realklassen.................................. 85 13 0 98
Hjælpeskolen.............................. 48 6 1 55

3807 764 38 4609

Mellemskoleeksamen 1956.
1. Andersen, Bente, maskinarbejder A.
2. Bang, Lene, ingeniør B.
3. Christensen, Sonja, gaardejer C.
4. Eriksen, Lillian, slagteriarbejder E.
5. Gadensgaard, Ole, gaardejer G., Understed.
6. Hansen, Kirsten, overlærer H.
7. Henriksen, Elisabeth, landsretssagfører H.
8. Hycke, Elsebeth, bagermester hl.
9. Hæstrup, Inger, fiskeeksportør H.

10. Jakobsen, Kirsten, redaktør J.
11. Jensen, Hardi, uddeler J.
12. Jensen, John, maskinarbejder J.
13. Jensen, Jørn, kommunelærer J.
14. Jensen, Kirsten, arbejdsmand J.
15. Jørgensen, Christian, møller J.
16. Kjærgaard, Ingeborg, politibetjent K.
17. Madsen, Bodil, radiotekniker M.
18. Møller, Bjarne, restauratør M.
19. Overby, Llelmuth, gaardejer O. Understed.
20. Pedersen, .AnnesMarie, smedemester P.
21. Pedersen, Gunnar, arbejdsmand P.
22. Pedersen, Ruth, husmand P., Karup.
25. Pedersen, Tage, arbejdsmand P.
24. Rasmussen, Bente, arrestforvarer R.
25. Sørensen, Anders, maskinarbejder S.
26. Sørensen, Anni, slagteriarbejder S.
27. Thomsen, Frits, grønthandler T.
9 elever havde mgX, 9 mg, 8 mg-? og 1 gX 

Realeksamen 1956.
1. Christensen, Christian, maskinpasser C.
2. Christensen, Erik, gaardejer C.
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3. Christensen, Per, installatør C.
4. Christensen, Poul, maskinpasser C.
5. Isaksen, Søren, skotøjsarbejder I.
6. Jensen, Kirsten, kommunelærer J.
7. Kristensen, Kurt, arbejdsmand
8. Larsen, Birger, maskinmester L.
9. Lysemose, Gunnar, dyrlæge L.

10. Mortensen, Arne, gaardejer M., Ørtoft
11. Møller, Christian, sygekassekasserer M.
12. Nielsen, Dorte, købmand N.
13. Nielsen, Finn, gartner N.
14. Nielsen, Jørn, slagteriarbejder N.
15. Pedersen, Boie, skibstømrer P.
16 Rein«Jensen, Lisbeth, politimester R.

2 elever havde mgX, 5 mg, 6 mg-.' , 2 gX og 1 g

Præmier.
Ved skolens afslutning den 24. Juni uddeltes »Chr. L. Andreas« 

sen og hustrus legat« (å 100 kr.) til elev i realklassen Arne Mortensen 
(højeste pointsantal) og elev i 3. klasse i den eksamensfri mellemskole 
Carl Georg Pedersen (bedste vidnesbyrd).

»Sæby Bank«s præmier for flid og god opførsel (bøger) tildeltes 
Kurt Kristensen og Birger Larsen fra realklassen og Anne Marie 
Pedersen og Annalise Thomsen fra 3. f. m

»Sæby Sparekasse«s præmier for Hid og god opførsel (bøger) fik 
Kirsten Jensen fra realklassen og Birthe Henriksen fra 3. f. m.

Foreningen »Norden«s bogpræmie tildeltes Kirsten Nielsen fra 
3. f. m.

I hjælpeskolen uddeltes bogpræmier til 5 drenge og 3 piger.

Svømning.
Eleverne havde som sædvanlig i sommerferien adgang til svømme« 

undervisning under ledelse af fru Ellen Pedersen, frk. Inger Sørensen, 
viceinspektør Chr. Sørensen og overlærer Iver Jensen.

Svømmeprøven blev i 1955 bestaaet af 11 drenge og 1 pige, fri« 
svømmerprøven af 9 drenge og livredningsprøven af 2 drenge og 2 
piger.

Idrætsmærket.
Idrætsmærket i bronze er erhvervet af 12 drenge og 27 piger, 

i sølv af 9 drenge og 8 piger, i guld af 8 drenge og 8 piger, i sølv 
med emaille af 3 drenge og 3 piger og i guld med emaille af 1 dreng 
og 1 pige.

Ferierejser.
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 5 apr. 

1955, er der i sommerferien 1956 bevilget gratis rejse til 234 elever i 
Sæby skole.
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Latin.
I det forløbne skoleaar har 3 elever fra realklassen og 1 elev 

fra 4. mellem modtaget 4 timers ugentlig undervisning i latin uden 
for klassernes timeplan med henblik paa fortsat undervisning paa den 
sproglige linie paa et gymnasium.

Særundervisning
ved kommunelærer V. Brücker*Kristensen.

1. Spørgsmaalet om udskillelse af børn til særundervisning rejses af 
klasselæreren over for skolens leder. Denne udeskillelse foretages 
i almindelighed ved slutningen af 1. og 2, skoleaar, men kan iøv= 
rigt foretages, naar som helst det viser sig, at barnet ikke kan 
følge den aim. skoleundervisning.

2. Børnene underkastes derefter en prøve, bl. a. omfattende en intellis 
gensundersøgelse, foretaget af konsulenten for særundervisning.

3. Efter de foretagne undersøgelser afgør konsulenten for særunders 
visning i samraad med klasselæreren og skolens leder, hvorvidt 
barnet bør overføres til hjælpeskolen, til særundervisning paa læses 
hold eller om det skal være oversidder. — Konsulenten for særs 
undervisning kan tillige foranledige barnet anmeldt til særforsorg.

4. Overføres barnet til undervisning i hjælpeskolen, kan lederen af 
særundervisningen efter kortere eller længere tids forløb foreslaa 
barnet tilbageført til undervisning i den aim. folkeskole.

A. Hjælpeskolen.
Overførelse til undervisning i hjælpeskolen sker eft:r skoles 

kommissionens beslutning i henhold til cirkulære af 26. juni 1943.
18 elever, 13 drenge og 5 piger, har faaet undervisning i hjælpes 

skolens 2 klasser. — Elevantallet har saaledes-været 8—10 i hver klasse, 
hvilket bevirker, at de elever, der har vanskeligt ved at følge den 
almindelige undervisning, kan faa den individuelle hjælp, de trænger 
til, og tillige kan arbejde i det tempo, de kan magte, og derigennem 
faa noget positivt ud af undervisningen.
B. Læsehold.

12 elever, 8 drenge og 4 piger, fordelt paa 2 hold, har faaet 
ekstra undervisning i dansk. Denne undervisning er givet 3 timer 
ugentlig. Paa saadanne læsehold optages — efter forud stedfunden 
prøve — normalt begavede elever, der har specielle vanskeligheder ved 
at stave og læse. Man søger paa disse hold at give den enkelte elev 
en undervisning, der nøje er tilpasset elevens standpunkt og særlige 
vanskeligheder.

Er barnet indstillet paa selv at yde en virkelig indsats paa disse 
læsehold, kan der naas langt, og mange vanskeligheder vil kunne overs 
vindes. Men ogsaa her betyder hjemmets støtte og opmuntring umaades 
lig meget. — Der undervises i saavel mundtlig som skriftlig dansk, og 
der lægges særlig vægt paa læsetræning i form af læsning af letlæselige 
bøger, saavel paa klassen som hjemme.
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Ind- og udskrivning.
Indskrivning af elever til grundskolens 1. klasser til skolegang 

ved skoleaarets begyndelse foregaar efter annonce i februar. Børn, som 
er fyldt 7 aar eller fylder 7 aar inden 1 aug., er undervisningspligtige. 
Børn, der fylder 7 aar i august, september eller oktober, kan ogsaa 
indskrives og ligestilles da med børn, der er fyldt 7 aar før 1. august 
Børn, der ikke fylder 7 aar før 1. november, kan optages i skolen, naar 
de efter en foretagen undersøgelse erklæres for skolemodne, og plads« 
forholdene tillader det.

Undervisningspligten ophører til sommerferien for elever, som 
fylder 14 aar inden 1. aug., og for elever, som fylder 14 aar inden 
følgende 1 november, hvis de har gaaet i skole i 7 aar. Udskrivning 
af skolen — bortset fra flytning til andre skoler — finder kun sted ved 
et skoleaars slutning.

Elever, der er ude over den undervisningspligtige alder, men 
som har begyndt undervisningen i mellemskolens 4. klasse, kan kun 
med skolekommissionens samtykke udskrives af skolen før denne 
undervisnings afslutning.

Ordensregler.
Eleverne skal med flid og paapasselighed følge skolens arbejde 

og i alle forhold vise lydig, høflig og sømmelig opførsel.
Eleverne skal møde rene og ordentlige og i god tid paa skolen.
Ingen elev maa i frikvarteret forlade skolegaarden uden gaard« 

vagtens tilladelse.
Papir o. 1. maa ikke henkastes i skolegaarden, men skal lægges i 

affaldskurvene.
De bøger, som eleverne har laant paa skolen, skal behandles 

med omhu og altid være forsynet med omslag. Der maa ikke tegnes 
eller skrives i bøgerne. Navn og klasse samt aarstal skal skrives paa 
bindets inderside. Hvis en elev bortkaster, ituriver eller paa anden 
maade ødelægger en bog, skal den erstattes af elevens forældre.

Forsætlig beskadigelse af skolens ejendele og inventar paatales 
og kan fordres erstattet af forældrene.

Det er forbudt at lade penge henligge i overtøj, skoletasker m. v.
Eleverne maa ikke efterlade skolesager eller tøj i klasserne eller 

paa gange, naar de forlader skolen.
Efter skoletidens ophør begiver hver elev sig roligt og hurtigt 

til sit hjem.

Til hjemmene.
Anmodning om fritagelse for skolegang én 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.
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Fritagelse for gymnastik, boldspil, svømning og badning (paa 
skolen) gives kun efter skriftlig begæring fra hjemmet, fritagelse ud 
over en uge kun efter lægeattest, som udstedes paa en særlig indrettet 
blanket, der udleveres paa skolen.

Tilladelse til at blive inde i frikvarteret tilstedes ligeledes kun 
efter skriftlig begæring fra hjemmet.

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.

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 
og 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).

Det er af stor betydning for børnenes udbyite af undervisning 
gen, at de møder udhvilede og veloplagte i skolen. Det er derfor 
ifølge folkeskoleloven ikke tilladt forud for skoletiden at anvende under« 
visningspligtige børn til erhvervsmæssigt arbejde d. v. s. arbejde mod 
vederlag uden for hjemmet.

Forældrene anmodes om at være skolen behjælpelig med at 
paase, at de af skolen udleverede bøger behandles med omhu. Mis« 
bruges eller bortkastes bøgerne, medfører det erstatningskrav.

Forsætlig beskadigelse af skolens ejendele og inventar kan lige« 
ledes fordres erstattet af forældrene.

Ler glemmes meget paa skolen, saasom huer, vanter, trøjer o. 1. 
Det tilraades derfor, at alt tøj mærkes med forbogstaver eller andet 
kendeligt mærke.

Skolen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang eleverne maa 
cykle til skole.
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Lærerpersonalet.

M 1Navn i Født

Ek
sa

m
en

Ansat 
her

1.
Skoleinspektør:

Jørgen Nielsen......................... 1904 1924 1/11 1928

2.
Viceinspektør:

Ch. Sørensen............................ 1911 1932 1/12 1934

3
Overlærere:

Cl. Christensen........................ 1892 1913 1/8 1918
4. V. Baggesen Hansen............... 1909 1932 1/8 1937
5. Frk. Signe Bertelsen............... 1914 1936 1/8 1943
6. Iver Jensen .............................. 1919 1942 1/11 1944

7.

TLærere.
Chr. Damsgaard....................... 1925 1949 1/8 1949

8. V. BriickersKristensen ........... 1915 1943 1/12 1950
9. Johs. E. Jensen......................... 1900 1923 1/11 1953

10. Johs. Johansen........................ 1928 1952 js 1594
11. Niels J. Gudum....................... 1926 1954 1/8 1954

12.
Lærerinder:

Frk. Elisabeth Mortensen........ 1906 1935 1/101950
13. Fru P. AsschenfeldbHansen .. 1906 1928 1/2 1952
14. Fru Kirsten Gudum............... 1932 1954 1/8 1954
15. Frk. Inger Sørensen............... 1931 1954 1/8 1954
16. Frk Elisabeth Andersen ... . 1908 1930 'li 1955
17. Fru D. HessellundsPedersen . . 1931 1955 1/8 1955

18.
Timelærerinder: 

Fru Olga Arentoft................... 1897 1920 1/7 1949
19. Fru Ebba Schjødt................. 1932 1953 1/4 1955

Skolebetjent:
L. Kongsbak...................................... 1894 1/101954

1 embede blev besørget ved overtimer af skolen faste lærers 
personale.



Skoleinspektør C. L. Christoffersen
30/11 1885 — 16/10 1955

Skoleinspektør Christoffersen, der havde virket som leder af 
Sæby skolevæsen siden 1. april 1934, afgik ved døden den 16. oktober 
1955. Ved bisættelsen i Sæby kirke den 20. oktober udtalte overlærer 
Kjærsgaard bl. a.:

»Fra skolens side vil vi gerne her bringe vor afskedshilsen til 
skoleinspektør Christoffersen. Vi satte pris paa skoleinspektøren 
som skoleleder og skolemand, for hans retlinede sind og hans 
sans for orden og disciplin. Ved de festlige afslutninger — afslut* 
ningen paa skoleaaret og ved juletid — mærkede vi, at skoleinspek* 
tøren omfattede arbejdet med børnene og forbindelsen til hjem* 
mene med sin varme kærlighed«.

Paa vejen fra kirken gjorde rustvognen holdt ved skolen, hvor 
mange børn var samlet i skolegaarden for at tage afsked med deres 
skoleinspektør. Her udtalte viceinspektør Jørgen Nielsen bl. a.:

»Det var altid skoleinspektøren en stor glæde at staa om morgenen 
inde ved trappen og tage mod børnenes morgenhilsen, naar de 
kom ind for at begive sig til deres klasser. Jeg ved, at var der 
noget, der kunne glæde ham, saa var det et glad smil paa et 
barneansigt«.

Æret være skoleinspektør Christoffersens minde!
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Forandringer i aarets løb.
Overlærer Chr. Kjærsgaard, der har været ansat ved skolen siden 

1910, fik bevilget afsked p. gr. af alder fra 29. februar 1956. Skolen 
takker hr. Kjærsgaard for godt og trofast arbejde i skolens tjeneste.

Viceinspektør Jørgen Nielsen udnævntes til skoleinspektør fra 
1. april 1956, overlærer Ch. Sørensen til viceinspektør, lærerinde frk. 
Bertelsen og lærer Iver Jensen til overlærere fra 1. maj 1956.

Seminarist fru D. Hessellund^Pedersen ansattes som aspirant i 
et lærerindeembede fra l. august 1955.

Vikarer.
Som vikarer har i aarets løb virket: Lærerinde fru Karen 

Briicker«Kristensen og overlærer Chr. Kjærsgaard, der fortsatte som 
virker i eget embede til skoleaarets slutning.

Beskikkede censorer.
Ved mellemskole« og realeksamen i maj—juni 1956 var overlærer 

Cl. Christensen og skoleinspektør Jørgen Nielsen af undervisnings« 
ministeriet beskikket som censorer i henholdsvis historie og tysk ved 
skoler i Københavns omegn.

Kursus.
I sommerferien 1955: hr. Johs. Jensen (svensk), hr. Johansen 

(tegning), hr. Gudum (lærere i f. m.), hr. Damsgaard (lærere i ung« 
domsskolen), frk. Sørensen (gymnastik) og fru Gudum (gymnastik)

I sommerferien 1956: hr. Johansen (tegning), frk. Sørensen 
(lærere i f. m.) og hr. Gudum (sløjd). Fra 28. sept. 1955 til efteraars« 
ferien deltog frk. Mortensen i kursus i undervisning af læsesvage 
elever.

Skolens lokaler
har i vinteren 1955—56 været benyttet af handelsskolen, A. O. F„ 
C. F.«sektionen, husflidsforeningen, husmoderforeningen, kristeligt sang« 
kor, lottekorpset og socialdemokratisk kvindeudvalg.

Gymnastiksalen har været benyttet af F. D. F og baptisternes 
orkester.

Kommunens udgifter
til skolevæsenet har i finansaaret 1955«56 været 249.048,98 kr. Til sko« 
lens drift har man modtaget 58.586 kr., hvorefter kommunens reelle 
udgift bliver 190.462,98 kr.

Skolesparekassen 
ved viceskoleinspektør Ch. Sørensen

Skolesparekassen havde ved regnskabets slutning den 30. juni 
1953 580 sparere, hvilket er 91,3 pct. af eleverne. Der opsparedes i 
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tiden 1. juli 1955—30. juni 1956 16.462,58 kr. eller gennemsnitlig 28,38 
kr. pr. sparer.

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

Indestaaende beløb hæves i sparekassen, men ved fraflytning 
skal skolens hovedkasserer underrettes, saa penge, der er indskudt 
siden sidste opgørelse, kan udbetales af denne.

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

Børnebogsamlingen 
ved kommunelærer Johs. Johansen, 

omfattede den 1. april 1956 372 bind faglitteratur og 359 bind skøn» 
litteratur, ialt 731 bind. Tilvækst i aarets løb: 131 bind faglitteratur 
og 164 bind skønlitteratur, ialt 295 bind. Afgang i aarets løb: 88 bind. 
Antal laanere: 380 børn. Udlaan: 766 bind faglitteratur og 3358 bind 
skønlitteratur, ialt 4124 bind. Biblioteket er aabent 4 timer ugentlig.

Af skolens dagbog.
19.—23 august 1955 foretog elever fra 3. f. m. og 4. e. m. en 

rejse til København under ledelse af hr. Sørensen, hr. Iver Jensen og 
frk. Bertelsen. Elervne saa og oplevede en mængde.

Den 31. august afholdtes sportsstævne i Dronninglund. Her 
deltog elever tra Sæby realskole med et hold drenge (fodbold) og et 
hold piger (langbold)

Efter henstilling fra »Dansk Byggeforskningsinstitut» maaltes 
110 elever — fordelt paa alle klasser — for at finde frem til passende 
maal til skolemøbler.

Den 22. sept. inspicerede inspektør cand. mag. Vilh. Baltzer 
undervisningen i geografi og naturhistorie ved eksamensafdelingen.

Den 28. sept. deltog 21 drenge og 19 piger i et kredsidræts» 
stævne i Skagen.

Den 12. okt. var der færdselsdag. Alle klasser fik undervisning 
i færdselslære og saa filmen » rafik paa ben og cykel«.

Den 24. okt. vistes i anledning af FNsdagen 2 baandfilm og 1 
film »Mere end ord« om FN, skoleradions udsendelse om UNESCO 
hørtes. For de større børn holdt pastor Sparring»Petersen, København, 
et foredrag med titelen »Junglebarnet reddes«.

Den 1. nov. fortalte Ajon Mahalanobish fra Indien om sit hjem» 
land og viste film derfra.

Den 3. nov. inspicerede vicegymnastikinspektør frk. Martha 
Christensen pigegymnastikken.

Den 6. dec. var røntgenvognen i skolegaarden. Lærerpersonalet, 
rengøringspersonalet og afgangsklassernes elever gennemlystes.
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Den 22. dec. samledes eleverne og lærerne om juletræet i gymnas 
stiksalen.

Den 20. februar 1956 overværede 60 elever »Dansk Skolescene«s 
opførelse af »Eventyr paa fodrejsen« paa Fladstrand skole i Frederiks» 
havn.

Den 20. og 21. marts afholdtes forældredage paa skolen. Mange 
forældre var mødt, hovedsagelig i de yngste klasser.

Den 21. marts var der om aftenen gymnastikopvisning af elever 
fra 4. mellem og realklassen.

Den 23. marts talte viceskoleinspektør H. Baggesen, Hjørring, 
om aftenen i skolens læstue til ca. 100 om skolestrukturforslagene. 
Efter mødet var der lejlighed for forældrene til at tale med lærerne 
om deres børn, særligt med henblik paa optagelse i eksamensmellem» 
skolen. Mange forældre benyttede sig heraf.

Den 20. juni havde de store elever udflugt til Skagen, den 21. 
juni de tre yngste aargange til Møllehuset.

Den 23. juni var der afslutning i gymnastiksalen for realklassen, 
4. mellem og 3. f. m. Efter afslutningen samledes de elever, der skulle 
forlade skolen, med lærerne og skolekommissionen m. fl. til en lille 
festlighed i skolens haandgerningslokale.

Beretning fra skolelægen 1955—56.
Antal

drenge piger
Undersøgt 310 313
Henvisninger til egen læge 34 35
Spontan tuberkulin positiv reaktion 4 3
Samlet antal calmettevaccinerede 285 250
Ikke difterivaccinerede 73 63
Samlet antal difterivaccinerede 237 250

Elever med nyerkendte lidelser i det forløbne aar:
Hudlidelser 1 0
Fodvorter 1 1
Holdningsfejl (udprægede) 0 1
Platfod (udtalte) 2 4
Hjertelidelser 1 1
Hermier (= brok) 1 0
Neuroser (børn med nervøse sympt.) 5 2
Nedsat synsevne paa begge øjne 1 3
Nedsat hørelse 1 1
Sygdomme i øre, næse og svælg 5 5
Andre sygdomme 5 5

Erfaringsmæssigt, ogsaa fra andre skolelægers beretning, møder 
som regel en af forældrene (mest moderen) ved barnets første skole» 
lægeundersøgelse. Ved 2. skoleaars undersøgelse, har ca. halvdelen af
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børnene ledsager med, men derefter er det kun i enkelte tilfælde.
Forældrenes iagttagelser sammenholdt med skolens (spec, klasses 

lærerens) indtryk af barnet er en vigtig, ja nødvendig forudsætning 
for skolelægen for at kunne finde de sygelige tilstande eller smaa 
svagheder, paa hvilke der kan raades bod ved den rette behandling.

Det er derfor af stor betydning, at forældrene i spørgeskemaet 
forud for undersøgelsen meddeler skolelægen, om der har været noget 
særligt med barnet, specielt om der er noget forældrene kunne ønske 
særligt undersøgt.

K Asschenfeldt-Hansen, 
skolelæge.


