
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


SÆBY
KOMMUNALE 
SKOLEVÆSEN

1958
Skatens pæduHnXiiske

Kebenhövn



Skoleåret 1957-58
Beretning m. m.

ved

skoleinspektør Jørgen Nielsen

1958
SÆBY BOGTRYKKERI - RICH. SI MON SEN



SKOLEKOMMISSIONEN:

Landsretssagfører E. Mehlsen, formand 
Sognepræst S. K. Steen, næstformand 
Pastor H. C. Barkan 
Slagtermester Arndt Isaksen 
Bagermester Holger Winther

SKOLEUDVALGET:

Landsretssagfører E. Mehlsen, formand 
Slagtermester Arndt Isaksen 
Bagermester Holger Winther

LÆRERRAADETS FORMAND:
Overlærer Cl. Christensen

SKOLEINSPEKTØREN 
træffes paa skolens kontor 
kl. 12,45—13,45, lørdag kl. 8—9 
(Telefon 129)



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

a. den eksamensfri mellemskole med 4 klassetrin.
b. eksamensmellemskolen med 4 klassetrin.

3. Realklasserne.
4. Hjælpeskolen, der har 2 klassetrin.

I skoleaaret 1957^58 var der i grundskolen 2 klasser paa 1. og 
2. trin, 3 klasser paa 3. og 4. trin, i den eksamensfri mellemskole 2 
klasser paa 1. trin og 1 klasse paa 2. og 3. trin, men ingen paa 4. trin 
(8. klasse). I det nye skoleaar vil der dog igen være en 8. klasse. Sko» 
len havde sidste gang en saadan i skoleaaret 1947=48. 1 skolens eksa» 
mensafdeling var der dobbeltklasser overalt, saa at Sæby skole for 
første gang dimitterede fra 2 realklasser.

Hjælpeskolen havde 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 
begrænsede antal lokaler, har der været en del vandreklasser.

Den i sidste beretning omtalte udvidelse, som paabegyndtes i 
september 1957, og hvis 1. etape — en klassefløj i to etager, læskure og 
cykleskure — skulle staa færdig til det nye skoleaars begyndelse i au» 
gust 1958, er paa grund af den langvarige vinter blevet saa meget for» 
sinket, at den ikke kan tages i brug før tidligst efter efteraarsferien, 
hvorfor vi indtil da maa klare os med lokalerne i den bestaaende byg» 
ning.
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Undervisningstiderne.
1. marts—31. oktober 1. november—28. februar

Kl. 8,00- 8,50 Lørdag Kl. 8,15- 9,05 Lørdag
Kl. 9,00- 9,50 Kl. 8,00- 8,45 Kl. 9,10-10,00 Kl. 8,15- 9,00
Kl. 10,00-10,50 Kl. 8,50- 9,35 Kl. 10,10-11,00 Kl. 9,05- 9,50
Kl. 11,00-11,50 Kl. 9,40-10,25 Kl. 11,05-11,55 Kl. 9,55-10,40

Kl. 12,50-13,40 Kl. 10,35-11,20 Kl. 12,50-13,40 Kl. 10,50—11,30
Kl. 13,50-14,40 Kl. 11,25-12,10 Kl. 13,50-14,40 Kl. 11,35-12,15
Kl. 14,45-15,30 Kl. 12,15-13,00 Kl. 14,45-15,30 Kl. 12,20-13,00

Eleverne.
Elevantallet den 31. december 1957.

Drenge Piger lait

Grundskolen................................ 132 138 270
Den eksamensfri mellemskole . . 64 49 113
Eksamensmellemskolen............... 76 110 186
Realklasserne.............................. 18 14 32
Hjælpeskolen............................... 9 7 16

Ialt for hele skolen 299 318 617

Deraf fra andre kommuner 23 33 56

Forsømmelser i 1957.
Forsømte dage

Sygdom Anden 
lovlig gr.

Uden 
lovlig gr.

Ialt

Grundskolen................................ 2105 224 9 2338
Den eksamensfri mellemskole . . 949 91 5 1045
Eksamensmellemskolen............. 1409 134 5 1548
Realklasserne.............................. 166 16 0 182
Hjælpeskolen.............................. 111 9 4 124

4740 474 23 5237
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Mellemskoleeksainen 1958
IV e a

21 indstillede elever bestod med følgende resultater: 1 ug-F, 6 
mgX, 2 mg, 10 mg-r og 2 gX

Berthelsen, Ole (hestehandler J. B.) Christensen, Kirsten (slags 
teriarbejder H. C) Holmene, Verner (murermester H.) Holst, Hanne 
Mette (isenkræmmer K. H.) Hornev, Susanne (kolonnechef H.) Jen* 
sen, Inge Lise (bestyrer A. J.) Jensen, Johanne Bjørnager (overbetjent 
B. J.) Kruse, Helle (fru K.) Ludvigsen, Per (maskinarbejder G. L.) 
Nielsen, Annelise (gasværksarbejder N.) Nielsen, Kaja (gartner G. N.) 
Nørgaard, Erik (bogholder Aa. N.) Olsen, Mogens (overbetjent O.) 
Pedersen, Doris Lundholm (pedel Chr. P.) Pedersen, Doris Overby 
(skotøjsarbejder P.) Petersen, Jørgen (frisørmester A. P.) Schou, He« 
len (malermester H. S.) Simonsen. Kirsten (fru S.) Sørensen, Anna« 
Grethe (murermester H. S.) Sørensen, Bjarne (slagteriarbejder P. S ) 
Valbak, Ole (værkfører H. V.)

IV e b
22 indstillede elever bestod med følgende resultater: 1 ug-r-, 3 

mgX, 11 mg, 3 mg—, 3 gX og 1 g
Brecher, Niels Kurt (cykelhandler F. B) Carlsen, Carl Christian 

(vognmand C.) Christensen, Erik (snedkermester C.) Christensen, Jør« 
gen (murermester C.) Christensen, Lene (installatør C.) Christiansen, 
Jane (maskinarbejder C.) Eskildsen, Birgit (landmand E., Ørtoft) Feldt« 
mose, Mette (skrædermester F.) Jensen, Lone Ruggaard (sagfører R. J.) 
Knudsen, Annette (revisor K.) Larsen, Alex (fru L.) Larsen, Jytte (gaard« 
ejer L., Strandgaarden) Lundegaard, Henrik (gaardejer L., Ørtoft) Mor« 
tensen, Eva (gaardejer M., Ørtoft) Munkebæk, Conny (montør M.) 
Mørk, Ole (overbetjent M.) Nielsen, Jørgen (slagteriarbejder N.) Ole« 
sen, Christian (arbejdsmand O.) Pedersen, Bent (portør P.) Pedersen, 
Hanne (maler P.) Simonsen, Leo (inspektør S., Toftelund) Sørensen, 
Henrik (opsynsmand S.)

Realeksamen 1958
R a

17 indstillede elever bestod med følgende resultatet: 2 ug-F, 4 
mgX, 6 mg, 3 mg-F og 2 gX

Andersen, Jens Christian (murermester A.) Arentsen, Eli (bager« 
mester A.) Borup, Grethe (fru B.) Christensen, Inger (tømrermester C.) 
Hansen, Gurli Hyttel (gasværksarbejder H.) Jensen, Birgit (bestyrer J.) 
Jensen, Bjarne (skotøjshandler J., Hørby) Jørgensen, Niels Peter (hus« 
mand J.) Krarup, Ingerlise (vognmand K.) Larsen, Tage Møller (gaard« 
ejer L., Syvsten) Lønborg, Jørgen (politimester L.) Nielsen, Oda (gaard« 
ejer N., Karup) Norup, Finn (salgsleder N.) Rasmussen, Inge (fru R.) 
Scheel, Carsten (gartner S.) Schjunk, Kaja (fru S.) Sørensen, Kamma 
(viceskoleinspektør S.)
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R b
15 indstillede elever bestod med følgende resultater: 1 ug-H, 1 

mgX, 6 mg, 3 mg~, 5 gX og 1 g
Andersen, Poul Krüger (restauratør A.) Christensen, Dorthe (ars 

bejdsmand C.) Christensen, Hanne (overpostbud C.) Christensen, Os« 
kar (barbermester C.) Jensen, Svend Erik (købmand J.) Lassen, Anne 
Marie (købmand L.) Munch, Poul Erik (arbejdsmand M.) Myhrmann, 
Elisabeth (fru M.) Møller, Carl Schmidt (læderarbejder M.) Nielsen, 
Erik (arbejdsmand N.) Nielsen, Frank (prokurist N.) Nielsen, Tage 
(husmand N., Grønheden) Pedersen, Tove (købmand P.) Petersen, Ole 
(redaktør P.) Sørensen, Erik (uddeler S.)

Præmier.
Ved skolens afslutning den 21. juni uddeltes »Chr. L. Andreas; 

sen og hustrus legat« (å 100 kr.) til elev i realklasse a Kamma Søren; 
sen (højeste pointsantal) og elev i 3. f. m. Inger Henriksen (bedste 
vidnesbyrd).

»Sæby Bank«s præmier for flid og god opførsel (bøger) tilfaldt 
Ingerlise Krarup, Gurli Hyttel Hansen og Inge Rasmussen fra R a og 
Grethe Hansen fra 3. f. m.

»Sæby Sparekasse«s præmier for flid og god opførsel (bøger) til; 
deltes Poul Krüger Andersen og Dorthe Christensen fra R b og Kam; 
ma Rasmussen fra 3. f. m.

Foreningen »Norden«s bogpræmie fik Else Hyttel fra 3. f. m.
I hjælpeskolen uddeltes bogpræmier til 5 drenge og 2 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.

10 drenge og 9 piger tog svømmerprøven, 6 drenge og 8 piger 
frisvømmerprøven og 2 drenge og 5 piger livredderprøven.

Ferierejser.
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 5. april 

1955 har 215 elever i Sæby skole faaet gratis rejse i sommerferien 1958.

Latin.
Også i skoleaaret 1957;58 har elever fra realklasserne og 4. e. m. 

kunnet faa 4 å 5 timers ugentlig undervisning i latin uden for klas; 
sernes timeplan, fortrinsvis med henblik paa fortsat skolegang paa den 
sproglige linie paa et gymnasium. Der meldte sig 2 elever fra R b og 
7 fra 4. e. m. Af de sidstnævnte 7 gav de 2 hurtigt op, 2 gennemførte 
og tog tillægsprøven i faget og 3 gik ikke op til prøven i aar. De 2 
fra R b bestod optagelsesprøven til gymnasiet.
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Særundervisningen
ved viceskoleinspektør V. BriickersKristensen

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 intelli= 
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 efter skoles 

kommissionens beslutning i henhold til cirkulære af 26. juni 1943.
18 elever, 11 drenge og 7 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.

16 elever, 11 drenge og 5 piger, fordelt paa 3 hold, har faaet 
ekstra undervisning i dansk. Denne undervisning er givet 3 timer ugents 
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 I aug., er undervisningspligtige. 
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Et barn, der fylder 7 aar i skoleaarets første 6 maaneder, skal — efter 
den nye lov, der kommer til at gælde for skoleaaret 1959*60 — opta* 
ges i skolen ved skoleaarets begyndelse, naar dette forlanges af den 
for dets skolegang ansvarlige; det stilles da med hensyn til undervis* 
ningspligtens indtræden og ophor, som om det var fyldt 7 aar før sko* 
leaarets begyndelse.

Undervisningspligten ophører med udgangen af et skoleaar for 
de børn, der paa dette tidspunkt er fyldt 14 aar, og for elever, der 
fylder 14 aar i skoleaarets første 6 maaneder, 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 det 8. skoleaar, kan kun med skolekom* 
missionens samtykke udskrives af skolen før denne undervisnings af* 
slutning.

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 Hid og paapasselighed følge skolens arbejde 

og i alle forhold vise lydig, høflig og sømmelig opførsel.
Papir o. 1. maa ikke henkastes i skolegaarden, men skal lægges i 

affaldskurvene.
Al leg med sne i skolegaarden er forbudt.
Brug af tyggegummi inden for skolens bygninger er forbudt.
De bøger, som eleverne faar udleveret 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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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 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 
sygdom 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 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 udbre« 
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 1950).

Det er af stor betydning for børnenes udbytte af undervisnin« 
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 lige« 
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 konfirmationssøn« 
dagen.

Efter skriftlig begæring fra hjemmet kan skolesøgende søskende 
til konfirmander faa fri de to første morgentimer om mandagen efter 
konfirmationssøndagen.
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Forandringer i aarets løb.
Hr. Niels J. Gudum og fru Kirsten Gudum flyttede den 1. sep 

tember 1957 til Albæk centralskole.

Vikarer.
Sorn vikarer har i aarets løb virket: pens, overlærer Chr. Kjærs» 

gaard, cand. phil. O. Wolffhechel samt studenterne Bente Mehlsen og 
Peter Rosleff.

Kursus.
Sommerferien 1958: hr. Chr. Damsgaard og hr. Sv. Aa. Vester» 

gaard (matematik), hr. Chr. Dam (svensk) og frk. Elisabeth Andersen 
(engelsk).

Aarskursus i Frederikshavn: hr. Chr. Dam og hr. Iver Jensen 
(naturhistorie), frk. Inger Sørensen og hr. Willaing (dansk).

Skolens lokaler
har i vinteren 1957—58 været benyttet af handelsskolen, A. O. F., hus» 
flidsforeningen (kun bogindbinding), husmoderforeningen, lottekorpset, 
hjemmeværnet, socialdemokratisk 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, 
et hold kvindelige gymnaster samt af et hold drenge til frivillig gym= 
nastik uden for skoletiden.

Skolesparekassen
ved viceskoleinspektør Ch. Sørensen.

Skolesparekassen havde ved regnskabets afslutning den 30. juni 
1958 543 sparere, hvilket var 88,9°/o af eleverne. Der opsparedes i tiden 
1. juli 1957 — 30. juni 1958 kr. 16.771,86 eller gennemsnitlig 30,89 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.
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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 400 bind, saaledes at bogbestanden 
den 31. marts 1958 var 615 bind faglitteratur og 1083 bind skønlitteratur, 
ialt 1698 bind. Udlaanet har omfattet 1565 bind faglitteratur og 8384 
bind skønlitteratur, tilsammen 9949 bind. Antal laanere i samme tids= 
rum var 354.
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Lærerpersonalet.
G

Navn Født

(s
am

e Ansat 
her

Skoleinspektør:
1. Jørgen Nielsen......................... 1904 1924 i/ll 1928

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

Overlærere:
4. Cl. Christensen......................... 1892 1913 1/8 1918
5. V. Baggesen Hansen............... 1909 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 1/11 1953

10. Chr. Dam.................................. 1898 1925 1/8 1956
11. K. E. Willaing Jensen........... 1926 1955 1/1 1957
12. Ledigt

Lærerinder:
13. Frk. Elisabeth Mortensen........ 1906 1935 i/io 1950
14. Fru P. AsschenfeldtsHansen . . 1906 1928 1/2 1952
15. Frk. Inger Sørensen ............... 1931 1954 1/8 1954
16. Frk. Elisabeth Andersen ........ 1908 1930 1/4 1955
17. Ledigt

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

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

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

Skolebetjent:
L. Kongsbak...................................... 1894 1/10 1954
*) Leder af hjælpeskolen og konsulent for særundervisningen.

1 embede blev besørget ved overtimer af skolens faste lærer= 
personale
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Af skolens dagbog.
27. —31. august: elever fra 4. e. a og b og 7. kl. paa rejse til 

København under ledelse af hr. Johs. E. Jensen, hr. Willaing, frk. 
Bertelsen og frk. Sørensen.

12. september: et fodboldhold og et langboldhold, begge bes 
staaende af elever under 14 aar, til idrætsstævne i Frederikshavn. Ele^ 
ver over 14 aar deltager i fri idræt.

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

29. september: 36 elever til »Landsskolescenen«s opførelse af 
»Anne Franks Dagbog« paa Fladstrand skole i Frederikshavn.

12. oktober: for de samlede elever i skolegaarden uddeles 40 
mærker til de elever, der har bestaaet forskellige svømmerprøver (se 
andetsteds i dette hefte).

24. oktober: F. N.sdagen i klasserne. Pjecen: »En sand historie« 
og »F. N. i skolen 1956« anvendes. Enkelte klasser aflytter radiouds 
sendeisen kl. 9,15—9,40.

Skolefesten 1957.
havde følgende program:

1. Fællessang: »Sæbysangen«.
2. Affære i skolegaarden.
3. Klokkespilskor fra »Tryllefløjten«.
4. Elever fra 2. b opfører »Anemone og Guldstjerne«.
5. Hyrdinden og skorstensfejeren.
6. Balletnummer.
7. Elever fra realklassen opfører »Tordenskjold i Dynes 

kilen«.
8. Fællessang: »Der er et yndigt land«.

29. november kl. 15,30: elever fra 1., 2., 3., 4. og 5. klasserne 
til generalprøve paa skolefesten.

30. november kl. 19: elever fra 6. kl., 1., 2. og 3. mellem samt 
elevernes forældre til skolefest.

1. december kl. 19: elever fra 7. kl., realklasserne og 4. mellem 
samt elevernes forældre, lærerpersonalet og nogle indbudte gæster til 
skolefesten i gymnastiksalen. Bagefter kaffebord i nogle klasseværelser 
for hvem, der indtegnede sig dertil.

16. december: røntgenvognen i skolegaarden for at foretage den 
aarlige gennemlysning af lærerpersonalet, rengøringspersonalet og af* 
gangsklassernes elever.

21. december: juleafslutning i gymnastiksalen for hele skolen. 
Tale af sognepræsten. Formanden for skolekommisionen — direktør 
A. P. Nielsen — taler til børnene i anledning af, at det er sidste gang, 
han som formand overværer juleafslutningen, og uddeler — som formand 
for gasværksudvalget — anerkendelser til de elever, der har deltaget 
i en af Sæby kommunale gasværk udskrevet stilkonkurrence om emnet: 
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»Gassen, dens fremstilling, anvendelse og betydning i det moderne 
samfund«. Da der kun indkom 11 besvarelser, fik alle deltagerne en 
anerkendelse i form af pengebeløb (paa 15, 10 eller 5 kr.) eller 1 hl 
gasværkskoks.

14. januar: jagtkonsulent Fynboe viser dyrefilm for eleverne.
5. februar: erhvervsvejleder Kofoed, Hjørring, har spørgetime 

med de ældste klasser.
5. februar: forældre til eleverne i 1., 2. og 3. klasserne indbudt 

til at overvære undervisningen. God tilslutning.
6. februar kl. 20: forældre til eleverne i 1. og 2. klasserne ind« 

budt til møde paa skolen, ca. 50 kom. Konsulent V. BrückenKristen« 
sen talte til de fremmødte. Derefter vistes en film: »Generthed hos 
børn«. Efter mødet var der for forældrene lejlighed til at tale med de« 
res barns lærere, hvilket mange benyttede sig af.

25 februar: 57 elever til »Landsskolescenen«s opførelse af Hens 
rik Hertz: »Sparekassen« paa Fladstrand skole i Frederikshavn.

19. og 20. marts: forældredage for hele skolen.
19. marts kl. 20: møde i gymnastiksalen. « Seminarieforstander 

Henry Holm, Hjørring, talte om: »Bruger vore børn fritiden rigtigt?« 
ca. 150 var mødt. Efter mødet var der for forældrene lejlighed til at 
tale med lærerne om deres børn, især med henblik paa optagelse i eks« 
amensmellemskolen, og det kan kun glæde os, at saa mange benyt« 
tede sig heraf.

26. marts: klasseforældremøde for forældre til elever i II e. a. 
ved klasselæreren hr. Vestergaard, som talte om »Filmen i undervis« 
ningen« og viste en undervisningsfilm. God tilslutning. Samtale med 
forældrene. Kaffebord.

26. marts kl. 19—21: Det offentlige arbejdsanvisningskontor i 
Frederikshavn arrangerer »Erhvervsvejledning ved fagfolk« paa Hoff« 
manns Hotel i Frederikshavn. De ældste elever samt enkelte forældre 
deltager.

5. maj: der uddeles skolegymnastikmærker til 12 elever, 3 sølv« 
mærker og 9 bronzemærker.

10. juni: udflugt til »Møllehuset« for de tre yngste aargange. 
Mange mødre deltog.

17. juni: de øvrige klasser paa udflugt til Mosskov i Rold skov.
20. juni: afslutning i skolegaarden.
21. juni: afslutning i gymnastiksalen for realklasserne og 4. e. 

m. samt for de elever, der forlader skolen. Efter afslutningen samledes 
de elever, der ikke skulle gaa i Sæby skole mere, med lærerne og skole« 
myndighederne til en lille festlighed i skolens haandgerningslokale.

24. -28. juni: 4. e. a. paa Bornholm under ledelse af hr. Jobs. 
E. Jensen og frk. Inger Sørensen.

Elevforeningen.
Den 24. september afholdtes paa skolen et møde, hvortil var 

indbudt eleverne fra realklasserne, 4. mellem a og b og III f. m., for 
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at undersøge, om der var stemning for, at der skulle oprettes en elevs 
forening. Det var der, og i løbet af ganske kort tid havde saa godt 
som alle eleverne i ovennævnte klasser samt nogle faa gamle elever 
tegnet sig som medlemmer, ligesom ogsaa lærerpersonalet viste forenin« 
gen interesse ved, at en del tegnede sig som medlemmer.

Paa en generalforsamling valgtes Oskar Christensen, Rb, til fors 
eningens formand for det kommende skoleaar, og hver klasse valgte 
et medlem til bestyrelsen; valgt blev: Leif Pedersen III f. m., Bjarne 
Sørensen, IV e. a, Leo Simonsen, IV e. b, Niels Peter Jørgensen, Ra, 
og Erik Nielsen, Rb. Kasserer: Niels Peter Jørgensen.

Kontingentet blev fastsat til 2 kr. halvaarlig, ligesom det blev 
bestemt, at der saa vidt muligt skulle holdes sammenkomst hver 14. dag.

Til at bistaa bestyrelsen ved fastlæggelsen af programmerne for 
disse sammenkomster nedsattes et udvalg bestaaende af lærer Vester« 
gaard, frk. Bertelsen (valgt af lærerne) og lærer Willaing (valgt af ele« 
verne), ligesom ogsaa skoleinspektøren er medlem af udvalget.

I løbet af »sæsonen«, der gaar fra ca. oktober til ca. maj, har 
der været underholdning af forskellig art: musik, film, foredrag (bl.a. 
om F.N. i forbindelse med F.N.«dagen), ligesom foreningen holdt en 
særdeles vellykket fastelavnsfest i gymnastiksalen med forskellige kon« 
kurrencer og dans. Der var altid ovenud god tilslutning til forenin« 
gens arrangementer.

Ved »sæsonen«s slutning valgtes bestyrelse for det kommende 
aar 1958^59. Valgt blev: Mogens Olsen, Ra (formand), Leif Pedersen, 
IV f. m, Anne Grethe Rasmussen, III f. m, Preben Olsen, IV e, a, Kaj 
Sørensen, IV e. b, Ole Berthelsen, Ra, Jytte Larsen, Rb.

Det er foreningens haab, at elever, der udgaar fra Sæby skole 
som medlemmer, fortsat vil vise foreningen deres interesse, bl. a. ved 
at blive ved at være medlemmer.

Foreningens medlemmer er villige til at give skolen en hjælpende 
haand, hvor dette ønskes, f. eks. ved skolefesten.
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Beretning fra Skolelægen 1957—58.
Antal

drenge piger
Undersøgt 296 317
Kontrolundersøgelser (af skolelægen) 2 4
Elever med over 30 sygedage (fra skolens forsømmelses^

protokol) 1 1
Intelligensundersøgelser (se under særundervisning) 3 1
Elenvisninger til læge 29 42
Ikke koppevaccinerede 1
Ikke difterivaccinerede 3. gang 53 46
Tuberkulinpositive efter tuberkuløs infektion 15 12
Calmettevaccinerede før skolegangens begyndelse 154 161
Calmettevaccinerede efter skolegangens begyndelse 111 112
Elever, hvis højde/vægtforhold er over + 15% 21 19
Elever, hvis højde/vægtforhold er under ~ 15% 1 12
Elever med lammelser (medfødt, efter polio) 1 1
Elever med stofskiftelidelser (fra skjoldbruskkirtel,

binyre) 1 2
Elever med taleforstyrrelser (ogsaa lettere grad) 3 0
Elever, som bruger briller (anvist af øjenlæge) 17 26
Elever med usikker farvesans 6 0
Elever anmeldt til invalideforsikringen 1 2

I tilslutning til opfordringen i aarsberetningen i fjor til regeh
mæssig tandpleje, er det mit indtryk, at flere praktiserer dette med det
resultat, at børnenes tænder skønsmæssigt er i bedre stand.

Bemærk, at antallet af ikke difterivaccinerede i dette aar gik ned 
fra 123 til 99. Maalet er, at alle elever, der forlader skolen, skal være 
vaccinerede mod denne sygdom, som herved synes at kunne besejres. 
Ingen tilfælde i det forløbne aar af polio eller tuberkulose.

V. Asschenfeldt=H ansen, 
skolelæge.


