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^)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. Realklasserne.
4. Hjælpeskolen, der har 2 klassetrin.

Grundskolen havde i nogle aar 3 klasser paa alle klassetrin; men 
i skoleaaret 1956=57 var der kun 2 klasser paa 1. trin, og i det kom« 
mende skoleaar vil der kun være 2 klasser baade paa 1. og 2. trin. I 
den eksamensfri mellemskole var der 2 klasser paa 1. trin, 1 klasse paa 
2. og 3. trin, men ingen paa 4. trin (8. klasse). I skolens eksamensaf« 
deling var der dobbeltklasser hele mellemskolen igennem, men kun 1 
realklasse; i skoleaaret 1957—58 vil der dog være 2 realklasser.

Hjælpeskolen har 1 klasse paa grundskolestadiet og 1 paa mellem« 
skolestadiet.

Sæby skole raader over én skolebygning, der er opført omkring 
1900 og udvidet med en tilbygning i 1943, og én gymnastiksal. I skole« 
bygningen er der 13 klasselokaler, 4 særlokaler (til fysik og naturhistorie, 
haandarbejde, sløjd og husgerning) og 1 læsestue. Paa grund af det ret 
store antal elever i forhold til lokalernes antal, har man været nød« 
saget til at tage to mindre lokaler i brug til undervisning, ligesom ogsaa 
læsestuen midlertidigt anvendes som klasselokale. 1 skoleaaret 1957—58 
vil endog skolekøkkenet blive benyttet som undervisningslokale i 8 
timer om ugen. Ogsaa vandreklasser er et udbredt fænomen ved Sæby 
skole og skaber en ret generende uro i det daglige arbejde. Lokalemang« 
len har desuden medført, at man har været nødt til at nedskære det 
pligtige antal undervisningstimer for eleverne med 57 timer om ugen, 
en nedskæring, der især er gaaet ud over gymnastikken (kun én gymna« 
stiksal).

Det hilses derfor med stor tilfredshed af alle ved skolen ansatte, 
at en udvidelse af skolen nu tager sin begyndelse ca. 1. september. 
Byggeriet falder i to etaper. Der begyndes med en klassefløj i to eta« 
ger, læskure og cykleskure. Denne klassefløj vil staa færdig til det nye 
skoleaars begyndelse i august 1958. Derefter følger en gymnastiksal og 
nye toiletter. I henhold til de givne bevillinger skal byggeriet nem« 
lig strække sig over to finansaar og paabegyndes som vinterbyggeri.
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Eleverne.
Elevantallet den 31. december 1956.

Drenge Piger Ialt

Grundskolen................................ 147 144 291
Den eksamensfri mellemskole . . 53 63 116
Eksamensmellemskolen............... 86 101 187
Realklassen.................................. 6 13 19
Hjælpeskolen.............................. 13 6 19

Ialt for hele skolen 305 327 632

Deraf fra andre kommuner 26 33 59

Elever i Sæby skole

pr.31. dec. Drenge Piger Tilsammen

1935 186 207 393
1936 193 201 394
1937 192 217 409
1938 209 219 428
1939 214 218 432
1940 210 216 426
1941 224 219 443
1942 217 232 449
1943 213 224 437
1944 219 221 440
1945 214 223 437
1946 215 225 440
1947 213 217 430
1948 215 229 444
1949 224 225 459
1950 244 258 502
1951 256 287 543
1952 264 281 545
1953 287 291 578
1954 297 310 607
1955 315 326 641
1956 305 327 632
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Forsømmelser i 1956.
Forsømte dage

Sygdom Anden 
lovlig gr.

Uden 
lovlig gr.

Ialt

Grundskolen................................ 1995 258 12 2265
Den eksamensfri mellemskole . . 760 85 8 853
Eksamensmellemskolen............. 988 144 14 1146
Realklassen.................................. 169 8 1 178
FIjælpeskolen.............................. 76 1 0 77

3988 496 35 4519

Mellemskoleeksamen 1957
IV e a

Der indstilledes 27 elever, 26 elever bestod med følgende resul; 
tater: 4 ug-?, 3 mgX. 12 mg, 6 mg-S 1 gX- 1 elev skal til sygeeksa; 
men i september.

IV e b
Der indstilledes 22 elever, der alle bestod med følgende resul; 

tater: 1 ug-F, 2 mgX, 7 mg, 9 mg-H, 3 gX

Realeksamen 1957
Alle indstillede 19 elever bestod. 1 fik ug-;-, 6 mgX, 5 mg, 3 

mg-F og 4 gX
Præmier.

Ved skolens afslutning den 22. juni uddeltes »Chr. L. Andreas; 
sen og hustrus legat« (å 100 kr.) til elev i realklassen Ruth Pedersen 
(højeste pointsantal) og elev i 3. f. m. Ingerlise Christensen (bedste 
vidnesbyrd).

»Sæby Bank«s præmier for flid og god opførsel (bøger) tilfaldt 
Sonja Christensen og John Ødegaard Jensen fra realklassen og Hen; 
rik Vesterkær Nielsen og Kurt Grundeil Flansen fra 3. f. m.

»Sæby Sparekasse«s præmier for flid og god opførsel (bøger) fik 
Tove Ellinor Sørensen fra 3. f. m. og Lillian Eriksen fra realklassen.

Foreningen »Norden«s bogpræmie fik Ingeborg Ammonsen fra 
3. f. m.

I hjælpeskolen uddeltes bogpræmier til 5 drenge og 3 piger.
Skolen bringer sin bedste tak til alle, der har bidraget til, at 

ovennævnte anerkendelser kunne gives eleverne.

Svømning.
Eleverne havde som sædvanlig adgang til at faa svømmeunder; 

visning i sommerferien, og dette tilbud blev benyttet af mange børn, 
baade drenge og piger.

Svømmerprøven blev i 1956 bestaaet af 2 drenge og 3 piger, fri; 
svømmerprøven af 3 drenge og 6 piger.
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Idrætsmærker.
I 1956 blev bronzemærket erhvervet af 5 drenge, sølvmærket af 

3 drenge og 4 piger, guldmærket af 8 drenge og 2 piger, sølv med 
emaille af 1 dreng og 3 piger og guld med emaille af 2 drenge og 
6 piger.

En del af træningen til idrætsmærkerne er foregaaet uden for 
skoletiden, hvor lærerinder og lærere har stillet sig til raadighed uden 
vederlag.

Ferierejser.
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 5. april 

1955 er der i sommerferien 1957 bevilget gratis rejse til 181 elever i 
Sæby skole.

Latin.
I det forløbne skoleaar har 3 elever fra realklassen og 5 elever 

fra 4. e. m. modtaget 4 timers ugentlig undervisning i latin uden for 
klassernes timeplan, fortrinsvis med henblik paa fortsat undervisning 
paa den sproglige linie paa et gymnasium. 2 elever fra 4. e. m. bestod 
tillægsprøven i latin.

Særundervisningen
ved viceskoleinspektør V. Briicker^Kristensen

1. Spørgsmaalet om udskillelse af børn til særundervisning rejses af 
klasselæreren over for skolens leder. Denne udskillelse 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 intellb 
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 læse« 
hold eller om det skal være oversidder. — Konsulenten for sær» 
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 efter skole* 

kommissionens beslutning i henhold til cirkulære af 26. juni 1943.
21 elever, 14 drenge og 7 piger, har faaet undervisning i hjælpe** 

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.
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B. Læsehold.
14 elever, 11 drenge og 3 piger, fordelt paa 2 hold, har faaet 

ekstra undervisning i dansk. Denne undervisning er givet 3 timer ugent* 
lig. 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 van* 
skeligheder.

Er barnet indstillet paa selv at yde en virkelig indsats paa disse 
læsehold, kan der naas langt, og mange vanskeligheder vil kunne over* 
vindes. Men ogsaa her betyder hjemmets støtte og opmuntring umaade* 
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.

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 møde rene og ordentlige og i god tid paa skolen.
De skal straks gaa ind i skolegaarden. Ophold paa fortove og 

gader omkring skolen er forbudt.
Ingen elev maa i frikvarteret forlade skolegaarden uden gaard* 

vagtens tilladelse.
Eleverne skal med flid og paapasselighed følge skolens arbejde 

og i alle forhold vise lydig, høflig og sømmelig opførsel.
Papir o.l. 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 
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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. 
Udebliven fra skolen uden forud indhentet tilladelse betragtes som 
ulovlig forsømmelse.

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 be æring 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 
sygdom eller ved gentagne kortere forsømmelser paa grund af sygdom, 
kan lægeattest forlanges.

Hvis der i et hjem er mæslinger, kighoste, røde hunde, skolde 
kopper, rosen, influenza, faaresyge eller halsbetændelse, maa de børn, 
der ikke er syge, gaa i skole. Fr der derimod difteri, skarlagensfeber eller 
børnelammelse i hjemmet, maa de børn, der ikke er syge, først kom« 
me i skole, naar de medbringer lægeattest for, at de ikke kan udbres 
de smitte. De børn, der har været angrebet af en af de 3 sidstnævnte 
sygdomme, skal ligeledes forevise lægeattest, før de maa modtages paa 
skolen. (Ministeriets cirkulære af 27/5 1 950).

Det er af stor betydning for børnenes udbytte af undervisning 
gen, at de møder udhvilede og veloplagte i skolen. — Det er derfor 
ifølge folkeskoleloven ikke tilladt forud for skoletiden at anvende 
undervisningspligtige 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 liges 
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ledes fordres erstattet af forældrene.
Der 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.

Send ikke børnene for tidligt til skole de dage, hvor de ikke 
skal møde til første undervisningstime (første morgentime og første 
time over middag).

Konfirmander har fri mandag og tirsdag efter konfirmationssøns 
dagen.

Efter skriftlig begæring fra hjemmet kan skolesøgende søskende 
til konfirmander faa fri de to første morgentimer om mandagen efter 
konfirmationssøndagen.

Forandringer i aarets løb.
Kommunelærer V. Brücker*Kristensen udnævntes pr. 1. februar 

til konsulent for særundervisningen for Sæby købstad med løn og titel 
som viceinspektør.

Nyansættelser i løbet af skoleaaret: Chr. Dam, Øksenhede skole, 
og fru Karen BrückersKristensen, Sæby, fra 1. august 1956, hr. og fru 
Willaing Jensen. Them centralskole, og hr. Vestergaard Pedersen, Skive, 
fra 1. jan. 1957.

Følgende er flyttede i skoleaarets løb: hr. Johs. Johansen til 
Albæk centralskole, fru D. HessellundsPedersen til Højene centralskole, 
begge fra 1. august 1956.

Vikarer.
Som vikarer har i aarets løb virket: pens overlærer Chr. Kjærs* 

gaard, cand. phil. O. Wolffhechel og seminarieeleverne Kirsten Kilstrup 
og Else Arentoft.

Kursus.
Hr. V. BriickersKristensen: kursus i skolemodenhedsprøver.
Sommerferien 1957: hr. N. J. Gudum (svensk), frk. Inger Sørens 

sen (tysk), hr. Ch. Sørensen og hr. Iver Jensen (regning og matematik), 
frk. Andersen (»Background Influences on English Litterature« paa 
St. Andrews universitet i Skotland).

Skolens lokaler
har i vinteren 1956—57 været benyttet af handelsskolen, A. O. F., hus= 
flidsforeningen husmoderforeningen, lottekorpset, hjemmeværnet,sociab 
demokratisk kvindeudvalg samt til instruktion for høresvage i brug 
af hjælpemidler.

Gymnastiksalen har været benyttet af F. D. F., C. F.=sektionen, 
hjemmeværnet, idrætsforeningen »Skjold«, baptisternes hornorkester 
samt af et hold drenge til frivillig gymnastik uden for skoletiden.
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Kommunens udgifter.
til skolevæsenet har i finansaaret 1956^57 andraget 237.795,56 kr. Til 
skolevæsenets drift er modtaget 61.609 kr., hvorefter kommunens reelle 
udgifter blev 176.186,56 kr.

Skolesparekassen
ved viceskoleinspektør Ch. Sørensen.

Skolesparekassen havde ved regnskabets afslutning den 30. juni 
1957 575 sparere, hvilket var 91,4°/o af eleverne. Der opsparedes i tiden 
1. juli 1956 — 30. juni 1957 kr. 18.995,57 eller gennemsnitlig 33,04 kr. 
pr. sparer.

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

Indestaaende beløb kan hæves ved konfirmation, til køb af 
større ting eller til rejser, der er sparet sammen til. Beløbene hæves 
i sparekassen, dog bør ved fraflytning skolens hovedkasserer underrettes, 
saa penge, der er indskudt i løbet af halvaaret, kan udbetales af denne.

Ved skolegangens ophør skal beløbene hæves eller overføres 
til almindelig sparekassebog.

Ferieplan 
for resten af kalenderaaret.

Sæby efteraarsmarked: 16. september.
Efteraarsferie: 14.—19. okt., begge dage inklusive.
Maanedslov: 18. november.
Juleferie: 23. dec.—4. jan., begge dage inklusive.

Børnebiblioteket
ved kommunelærer Johs. E. Jensen.

Børnebiblioteket er en afdeling af Sæby Folkebibliotek, men har 
til huse i skolens læsestue, hvorfra der fire gange om ugen under les 
delse af lærerne Johs. E. Jensen og Willaing udlaanes bøger til elever 
fra og med 3 klasserne og opefter. I udlaanstiden er der endvidere for 
børnene lejlighed til at læse forskellige gode børneblade og gøre brug 
af en haandbogsamling.

I aarets løb er der indkøbt 546 bind, saaledes at bogbestanden 
den 31. marts 1957 var 504 bind faglitteratur og 800 bind skønlitteratur, 
ialt 1304 bind. Udlaanet har omfattet 1348 bind faglitteratur og 7065 
bind skønlitteratur, tilsammen 8413 bind. Antal laanere i samme tids
rum var 325.
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Lærerpersonalet.

Navn Født

Ek
sa

m
en

Ansat 
her

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

Viceinspektører:
2. Ch. Sørensen............................ 1911 1932 1/12 1934
3. V. BrückenKristensen*........... 1915 1943 1/12 1950

Overlærere:
4. Cl. Christensen......................... 1892 1913 1/8 1918
5. V. Baggesen Hansen............... 19 9 1932 1/8 1937
6. Frk. Signe Bertelsen............... 1914 1936 1/8 1943
7. Iver Jensen.............................. 1919 1942 1/11 1944

Lærere:
8. Chr. Damsgaard....................... 1925 1949 1/8 1949
9. Johs. E. Jensen......................... 1900 1923 1/111953

10. Niels J. Gudum....................... 1926 1954 1/8 1954
11. Chr. Dam.................................. 1898 1925 1/8 1956
12. K. E. Willaing Jensen........... 1926 1955 1/1 1957

Lærerinder:
13. Frk. Elisabeth Mortensen........ 1906 1935 1/101950
14. Fru P. AsschenfeldbHansen .. 1906 1928 1/2 1952
15. Fru Kirsten Gudum............... 1932 1954 1/8 1954
16. Frk. Inger Sørensen ............... 1931 1954 1/8 1954
17. Frk. Elisabeth Andersen........ 1908 1930 1/4 1955

Timelærerinder:
18. Fru Olga Arentoft................... 1897 1920 1/7 1949
19. Fru Ebba Schjødt................... 1932 1953 1/4 1955
20. Fru K. BrückersKristensen. . . . 1919 1944 1/8 1956

Småbørnslærerinde:
21. Fru Tove Willaing Jensen.... 1929 1953 1/1 1957

Aspirant:
22. Sv. Aa. Vestergaard Pedersen.. 1934 1956 1/1 1957

Skolebetjent:
L. Kongsbak...................................... 1894 1/101954
-,) Leder af hjælpeskolen og konsulent for særundervisningen.

1 embede blev besørget ved overtimer af skolen faste lærer* 
personale.
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Af skolens dagbog.
13 .—17. august: elever £ra 4. e. a. og b. paa rejse til København 

under ledelse af hr. Iver Jensen, hr. Damsgaard, frk. Bertelsen og frk. 
Sørensen.

1. september: 58 drenge og 52 piger til amtsidrætsstævne i Ska* 
gen.

15. september: et hold drenge (fodbold) og et hold piger (langs 
bold) fra Sæby realskole til sportsstævne i Østervraa.

19. —22. september: alle klasserne fra 4. kl. og opefter til ud; 
stillingen »Vendelbosvirke« i Sæby.

»Børrebogsugen«:
24. , 25. og 26. sept.: alle klasserne ser efterhaanden en udstil  

ling af ca. 300 gode børnebøger i gymnastiksalen.
5

25. sept.: alle større elever til film og oplæsning i gymnastiks 
salen uden for skoletid. Om aftenen var forældrene indbudt til at bese 
bogudstillingen og se et filmbaand om tegneserierne.

26. sept.: de tre mindste aargange til film og oplæsning i gyms 
nastiksalen.

26. sept. kl. 20: børnebogsforfatteren, skoleinspektør DinesSkafte 
Jespersen, København, taler i skolens læsestue til forældrene om »Børn 
og børns læsning«

4. oktober: resultatet af en stedlig bogkonkurrence i forbindelse 
med »Børnebogsugen« bekendtgøres, og lodtrækning foretages i skoles 
gaarden.

5. oktober: 80 elever fra de øverste klasser overværer »Lands* 
skolescenen«s opførelse af »Henrik og Pernille« paa Fladstrand skole 
i Frederikshavn.

24. oktober: F. N. dagen: skoleinspektøren taler ganske kort til 
de samlede elever i skolegaarden om F. N. I klasserne læses op af »F. N. 
i skolen 1956«.

30. oktober: »Nordens dag« i gymnastiksalen for de største elever: 
der læses op, vises film, og og de fem nordiske landes nationalsange 
synges. I 3. og 4. klasserne fortæller klasselærerne om »Nordens dag«. 
Skolen fri om eftermiddagen.'

31. oktober: der uddeles idræts* og svømmemærker for de sam* 
lede elever i skolegaarden.

5. november: eleverne ser ved tre forestillinger Jørgen Bitsch 
filmen: »Sort Ekstase« paa hotel »Harmonien«

6. november: jagtkonsulent Fynboe viser dyrefilm paa skolen.
15. november: 32 drenge fra realen, 4. e a og b i Frederikshavn 

for at se »Videnskab og fremskridt«, demonstration og film.
22. november: eleverne slutter mærkesalget »Danske skolebørns 

Ungarnshjælp«. Mærkerne var uden vederlag fremstillet af bogtykker 
Rich. Simonsen, Sæby. Der solgtes 1600 mærker ä 25 øre.
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5. december: røntgenvognen i skolegaarden £or at foretage den 
aarlige gennemlysning af lærerpersonalet, rengøringspersonalet og af* 
gangsklassernes elever.

21. dec.: der vises film i gymnastiksalen: kl. 15,30 en dyrefilm 
og en tegnefilm for de yngste, kl. 17 en tegnefilm og »Cirkuspigen 
Nanette« for de mellemste, kl. 20. »Havets Helte« for de største elever. 
Til den sidste forevisning var skolemyndighederne indbudt.

22. dec.: juleafslutning i gymnastiksalen for hele skolen. Skole* 
kommisionens formand taler til børnene.

17. januar: Aalborg Byorkester spiller under ledelse af hr. Hen* 
ning Duusgaard i gymnastiksalen for ca. 200 af de ældste elever.

6. februar: erhvervsvejleder Kofoed, Hjørring, har spørgetime 
med de ældste klasser.

19. februar: 62 elever til »Landsskolescenen«s opførelse af Leck 
Fischer’s »Jeg vil være en anden« paa Fladstrand skole i Frede* 
rikshavn.

19. og 20. marts: forældredage Mange forældre var mødt, hoved* 
sagelig i de yngste klasser.

19. marts kl. 20: forældre til elever i 4. og 5. kl. indbudt til 
møde paa skolen, ca. 90 kom. Der vistes to film: »Er drengen dum?« 
— »Hvorfor stjæler barnet?« Efter mødet var der lejlighed til for for* 
ældrene at tale med lærerne om deres børn, især med henblik paa op* 
tagelse i eksamensmellemskolen. Mange forældre benyttede sig deraf.

20. marts kl. 20: forældre til børn i 1., 2. og 3. kl. indbudt til 
møde paa skolen, tilslutning som foregaaende aften. De samme to film 
vistes. Ogsaa efter dette møde var der lejlighed til at tale med lærer* 
ne, hvilket en del benyttede sig af.

Det kan kun glæde os paa skolen, at saa mange kommer til for* 
ældredagene, baade i undervisningstiden og om aftenen. Det skaber et 
nyttigt samarbejde mellem hjem og skole.

6. —10. maj: 25 elever fra 3. f. m. paa rejse til København under 
ledelse af hr. Damsgaard og frk. Sørensen.

14. maj: konsulent Mehlsen fra »Dansk Brandværnskomite« og 
»Røde Kors« har demonstrationstime med 3. f. m. i »Risikostof«, bag* 
efter forhandling med lærerpersonalet, som overværede timen.

21. maj kl. 20: forældre til elever i 2. f. m., der skal paa lejr* 
skole paa Læsø, indbudt til orienterende møde paa skolen. Lærer Dam 
viser en film: »Paa lejrskole« og fortæller om den forestaaende tur. 
Efter mødet kaffebord.

3. -8. juni: 2. f. m. paa lejrskole paa Læsø under ledelse af hr. 
og fru Dam.

14. juni: de tre yngste aargange paa udflugt til »Møllehuset«. 
Mange mødre deltog.

19. juni: de øvrige elever paa udflugt til Tolne.
21. juni: afslutning i skolegaarden.
22. juni: afslutning i gymnastiksalen for realklassen, 4. e. m. og
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3. f. m. Efter afslutningen samledes de elever, der skulle forlade sko= 
len, med lærerne og skolemyndighederne til en lille festlighed i skos 
lens haandgerningslokale.

Beretning fra Skolelægen 1956—57.
Antal

drenge piger
Undersøgt 303 324
Kontrolundersøgelser (af skolelægen) 1 4
Intelligensundersøgelser (se under særundervisning) 10 4
Henvisninger til hjemmets læge 22 25
Ikke koppevaccinerede 0 2
Ikke difterivaccinerede 3. gang 64 59
Tuberkulinpositive efter tuberkuløs infektion 17 15
Calmettevaccinerede før skolegangens begyndelse 167 178
Calmettevaccinerede efter skolegangens begyndelse 108 113
Antal hvis højde/vægtforhold er over -j- 15°/o 18 18
Antal hvis højde/vægtforhold er under -H 15°/o 0 12
Antal elever med epilepsi 1 0
Antal elever med lammelser efter polio 1 1
Antal elever med stofskiftelidelser (herunder myxødem) 1 1
Antal elever med asthma 2 0
Antal elever med taleforstyrrelser 4 0
Antal elever som bruger briller (anvist af øjenlæge) 22 28
Antal elever med nedsat hørelse 1 1
Antal elever med usikker farvesans 9 0
Antal elever med enuresis (ufrivillig natlig vandladning) 8 2
Antal elever med over 30 sygedage ialt (fra skolens

forsømmelsesprotokol) 2 4
Antal elever anmeldt til invalideforsikringen 1 3

Der forekom blandt skolens elever 2 alvorlige sygdomstih 
fælde, som krævede langvarig hospitalsbehandling. Begge elever er nu 
raske. Af den smitsomme leverbetændelse (gulsot), som forvoldte mans 
ge sygdomstilfælde i nabokommunerne, forekom kun enkelte tilfælde. 

Selvom mange hjem sørger for, at deres børn søger tandlæge, 
mærkes det dog, at der ikke længere er skoletandpleje. Regelmæssig 
tandpleje er af stor betydning.

Sundhedstilstanden maa dog siges at have været god.
V. Asschenfeldt-Hansen, 

skolelæge.


