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SÆBY
KOMMUNALE
SKOLEVÆSEN

"■Sigtens pædagogiske S^udievsrdi,-,g
K«t>ônhavn

1960

Skoleåret 1959-60

Beretning m. m.
ved

skoleinspektør Jørgen Nielsen m. fl.

I960
SÆBY BOGTRYKKERI - PICH, SIMONSEN

SKOLEKOMMISSIONEN:
Landsretssagfører E. Mehlsen, formand
Sognepræst S. K. Steen, næstformand
Pastor EL C. Balkan
Slagtermester Arndt isaksen
Bagermester Holger Winther

SKOLEUDVALGET:
Landsretssagfører E. Mehlsen, formand
Slagtermester Arndt isaksen
Bagermester Holger Winther

LÆRERR AA D ETS FORMAND:
Overlærer Cl. Christensen

SKOLEINSPEKTØREN
træffes paa skolens kontor
kl. 12,45—13,45, lørdag kl 8-9
(Telefon 129, privat 365)

—_?æby kommunale skolevæsen, der indtil 1. august 1959 bestod
af en 4*aarig grundskole, eksamensfri mellemskole, eksamensmellem*
skole og realklasse med det antal klasser paa hvert trin, som bornean*
tallet krævede, er nu under omformning i henhold til skoleloven af
7. juni 1958, »den ny skolelov«, og vil, naar de gamle klasser efter*
haanden er gaaet ud, komme til at omfatte en 7*aarig hovedskole,
hvorfra børnene enten kan udskrives, fortsætte i en 8. klasse (evt. 9.
klasse) eller gaa over i en 3*aarig realafdeling. Overgangen fra den
nuværende eksamensordning til den nye 3*aarige realafdeling finder
sted fra begyndelsen af skoleaaret 1961—62 for de elever, der i skole*
aaret 1960—61 gaar i 7. b, den klasse, der svarer til 2. eksamensmellem
efter den gamle ordning.
Mellemskoleeksamen afholdes sidste gang i 1962 og realeksamen efter
den gamle ordning sidste gang i 1963.
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Undervisningstiderne
Kl.
8,00— 8,50
Lørdag
Kl.
9,00- 9,50 Kl. 8,00- 8,45
Kl. 10,00-10,50 Kl. 8,50- 9,35
Kl. 11,00-11,50 Kl. 9,40-10,25
Kl. 12,50-13,40 Kl. 10,35-11,20
Kl. 13,50—14,40 Kl. 11,25-12,10
Kl. 14,45—15,30 Kl. 12,15-13,00

Eleverne
Elevantallet den 31. december 1959

Drenge

Piger

Ialt

Hovedskolen ..............................
Den eksamensfri mellemskole . .
Eksamensmellemskolen...............
Realklasserne...............................

188
44
63
15

182
44
87
16

370
88
150
31

Ialt for hele skolen

310

329

639

Deraf fra andre kommuner

25

43

68

Forsømmelser i 1959
Forsømte dage
Sygdom

Hovedskolen ..............................
Den eksamensfri mellemskole . .
Eksamensmellemskolen.............
Realklasserne..............................

Anden
Uden
lovlig gr. lovlig gr.

Ialt

2654
413
804
126

223
86
163
6

5
8
4
0

2882
507
971
132

3997

478

17

4492
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Mellemskoleeksaiiien 1960
IV a
19 indstillede elever bestod med følgende resultater: 1 ug-¿-, 4
mg + , 7 mg og 7 mg^
Olav Aaen (kasserer Aa.) Ole Brøndum (kontorassistent B.)
Leif Christensen (skotøjsarb. C.) Tove Graversen (fhv. købmand G.)
Frede Hansen (gaardejer H, Understed) John Halskov Hansen (sned«
kermester H.) Kurt Jensen (chauffør J.) Vita Johansen (vognmand J.,
Volstrup) Inger Karlsson (arkitekt K.) Aase Nielsen (maskinarb. N.)
Anette Nielsen (prøvemester N.) John Nielsen (prokurist N.) Anna
Nørgaard (prokurist N.) Tove Rasmussen (landinspektør R.) Connie
Sørensen (slagteriarb. S.) Inger Sørensen (viceskoleinsp. S.) Villy Søs
rensen (fru S.) Gunhild Thomsen (maskinarb. T.) Poul Erik Trudslev
traktorfører T.)
IV b

21 indstillede elever bestod med følgende resultater; 1 ug-i-, 3
mg-h 9 mg og 8 mg¿Ingeborg AsschenfeldiHansen (læge A.sH.) Kirsten Bang (ingés
niør B ) Lone Christensen (politiassistent C.) Else Ejlersen (chauffør
E.) Gertrud Frydkær (mejeribestyrer F.) Inger Jensen (chauffør J.)
Jørgen Fuglsang Jensen (traktorfører J.) Sonja Busk Jensen (købmand
J.) Britte Johansen (købmand J.) Lars Mølhave (tandlæge M.) Jens
Christian Møller (bogholder M.) Flenrik Nielsen (lagerarb. N.) Anne«
Grethe Pedersen (portør P.) Birgitte Pedersen (tarmmester P.) Henny
Pedersen (vognmand P.) Hense Pedersen (vejassistent P.) Jørgen Peders
sen (arbejdsmand P.) Karen Margrethe Pedersen (fisker P.) Inger Søs
rensen (slagtermester S, Syvsten.) Jette Lind Sørensen (slagteriarb. S.)
Svend Ole Østergaaed (skomager 0.)

Realeksamen 1960
R a

17 indstillede elever bestod med følgende resultater: 2 ug-H, 3
mg og 12 mg-H
Tove Andersen (repræsentant A.) Mogens Arentsen (bagcrm. A.)
Jens Peter Gadensgaard (gaardejer G., Kragelund) Mette Gregersen
(disponent G.) Lisbet Hintz (ingeniør II.) Ole Krogh Jensen (fhv. hos
telejer J.) Edith Ødegaard Jensen (maskinarb. J.) Marianne Kilstrup (zos
ncleder K.) Kirsten Jørgensen Mørk (fiskeeksportør R.) Bente Nielsen
(fabrikant N.) Lena Nielsen (savværksarb. N.) Preben Olsen (overbes
tjent O.) Mogens Schmidt (pølsemester S.) Holger Smerl (arrestforva«
rer S.) Lene Strøm (maskinarb. S.) Ole Sørensen (slagteriarb. S.) Erik
Thomsen (arrestmedhjælper T.)
R b

14 indstillede elever bestod med følgende resultater: 2 ug-F, 2
mg + , 5 mg, 4 mg¿- og 1 g

6

Grethe Christensen (murer C.) Karen Margrethe Christensen
(gaardejer C.) Aase Christiansen (kørelærer C.) Jørn Ejlersen (chauffør
E.) Grethe Jørgensen (husmand J.) Hans Larsen (fru L.) Orla Grave
Madsen (værkfører M.) Flemming Nielsen (chauffør N ) Aase
Rasmussen (landinspektør R.) Dina Rasmussen (skipper R.) Annelise
Seider (fru S.) Kaj Sørensen (forretningsfører S.) Jan Thomsen (civil«
arb. T.) Keld Thomsen (gaardejer T., Langtved.)

Præmier
Ved skolens afslutning den 23. juni uddeltes »Chr. L. Andreas«
sen og hustrus legat« (2 portioner à 100 kr.) til elev i R a Mette Gre«
gersen (højeste pointsantal) og elev i IV f. m. Søren Krogh Christi«
ansen (bedste vidnesbyrd).
»Sæby Bank« s præmier for flid og god opførsel (bøger) tilfaldt
Karen Margrethe Christensen fra R b, Henny Hilsløv Pedersen fra IV7
f. m., Jan Christensen fra III f. m. og Jane Dybro Nielsen fra III f.
m.
»Sæby Sparekasse«s præmier for flid og god opførsel tilfaldt Ma«
rianne Kilstrup fra Ra, Jan Thomsen fra Rb og Henny Pedersen fra
4. e. m. b.
Foreningen »Norden« s bogpræmie fik Anne«Grethe Rasmussen
fra IV f. m.
Skolen bringer sin bedste tak til alle, der har bidraget til, at
ovennævnte anerkendelser kunne gives eleverne.

Svømning
Eleverne havde som sædvanligt adgang til at faa svømmcunder«
visning i sommerferien, og dette tilbud blev benyttet af mange børn,
baade piger og drenge.
Den 14. okt. 1959 uddeltes følgende svømmemærker: bronze til
4 drenge og 18 piger, sølv til 6 drenge og 14 piger og guld til 2 drenge
og 4 piger.

Fri idræt
5 piger og 7 drenge tog skoleidrætsmærket i bronze, 8 drenge i
sølv, 4 drenge i guld, 4 drenge i sølv med emalje og 2 drenge i guld
med emalje.

Gymnastik
Den 9. maj 1960 uddeltes »Dansk skolegymnastikmærke« til 13
drenge, nemlig 6 sølv« og 7 bronzemærker.

Ferierejser
209 elever har paa skolen faaet udstedt billetter til gratis rejse
i sommerferien 1960.
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Latin
Ogsaa i skoleaaret 1959=60 har elever fra realklasserne og 4. mels
lem kunnet faa 4 à 5 timers ugentlig undervisning i latin uden for
klassens timeplan, fortrinsvis med henblik paa fortsat skolegang paa
den sproglige linie paa et gymnasium. Der meldte sig 9; men kun de
6 gik op til prøve.

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 gaards
vagtens tilladelse.
Eleverne skal med flid 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 unds
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 begæring fra hjemmet.
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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, skoids
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 korns
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 1950).
Det er af stor betydning for børnenes udbytte af undervisnins
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 konfirmationssøns
dagen.
Efter skriftlig begæring fra hjemmet kan skolesøgende søskende
til konfirmander faa fri de to første morgentimer om mandagen efter
konfirmationssøndagen.
Skoleudvalget er ved at udarbejde en tandlægeordning for kom?
munens skolesøgende børn. Naar ordningen er endelig udformet, vil
hjemmene blive gjort bekendt med den.

Særundervisningen
1.

ved viceskoleinspektør V. Briicker^Kristensen
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?
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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 særundervisning paa læsehold ell:r om det
skal være oversidder. — Konsulenten for særundervisning kan tik
lige foranledige barnet anmeldt til særforsorg.
4.
Med virkning fra den 1. august 1959 ophævedes ordningen med
undervisning i hjælpeklasser ved kommunens skolevæsen. I stedet veds
toges, at elever med sarrlige vanskeligheder i dansk og regning udtages
af deres klasser i samtlige dansks og regnetimer og undervises for disse
fags vedkommende paa hold med faa elever, mens de for øvrigt forts
sætter i deres respektive klasser og undervises sammen med deres kam=
merater dér i skolens øvrige fag.
16 elever — 13 drenge og 3 piger — har i det forløbne aar mods
taget denne undervisning.
Supplerende undervisning i dansk — og i et enkelt tilfælde tils
lige i regning — er givet til 13 elever — 7 drenge og 6 piger — fors
delt paa 3 hold. — Denne undervisning er givet 3 timer ugentlig. Baa
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 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.

Uddrag af den ny skolelov
Ind- og udskrivning:

Skoleaaret begynder den 1. august og slutter den 31. juli.
Børn, der fylder 7 aar senest den 31. juli, skal indskrives til at
begynde skolegangen efter sommerferien og kan udskrives ved ud*
gangen af det skoleaar, i hvilket de fylder 14 aar.
Børn, der fylder 7 aar senest den 31. januar, skal paa begæring
af hjemmet optages i skolen fra begyndelsen af det skoleaar, i hvilket
de fylder 7 aar, og kan udskrives ved udgangen af det skoleaar, i hvil*
ket de fylder 13 aar.
Delt eller udelt 6. og 7. klasse

At en klasse deles vil sige, at eleverne efter det 5. skoleaar deles
i en almen og en boglig linie. Denne deling foretages af Jærerraadet
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paa grundlag af elevens evner, standpunkt og interesser og under hen«
syntagen til forældrenes ønsker. Der er dog mulighed for senere overs
flytning fra den ene linie til den anden.
Dersom flertallet af forældrene til eleverne i en 5. klasse ønsker
det, og saafremt det er praktisk gennemførligt, kan en 5. klasse imidlers
tid fortsætte udelt gennem 6. og 7. skoleaar, d. v. s. at eleverne gaar
sammen i 6. og 7. klasse. Inden 1. oktober vil hjemmene blive spurgt,
om man ønsker deling eller ej.
Realafdelingen:

3=aarig efter det 7. skoleaar. betingelse for optagelse: eleven skal
være i besiddelse af en saadan modenhed og kundskabsfylde, at det
kan forventes, at han kan følge undervisningen paa tilfredsstillende
maade og fuldføre undervisningen paa normal tid. Eleven skal have
fulgt undervisningen i tysk og matematik i 7. klasse.
Gymnasium :

Overgangen til gymnasium kan finde sted efter 2. real; men det
almindelige vil sikkert blive efter afsluttet realeksamen.
Undervisningen:

1
.—5. klasse: fagkreds som hidtil.
6. klasse (almen, boglig eller udelt): fagkreds som hidtil.
7. klasse (almen, boglig eller udelt): fagkreds som i 6. kl.
valgs
frie fag + familiekundskab + erhvervsorientering -|- tysk og/eller mates
matik. For tysk og matematik gælder den regel, at undervisningen heri
skal tilbydes de elever, der har evner hertil, og hvis forældre ønsker
det, og som efter skolens skøn kan have udbytte heraf. Eleven skal
have fulgt undervisningen i disse to fag for at kunne optages i reals
afdelingen. De elever, der ikke deltager i tysk og/eller matematik, skal
have anden undervisning i de paagældende timer.
8. og 9. klasse: fagkreds som i forcgaaende klasse + fag, der tager
sigte mod elevernes fremtidige virke.
Realafdelingen: stort set de samme fag som i de tilsvarende klass
ser efter den gamle ordning, men kravene til eksamen efter den nye
ordning er ændrede paa visse punkter.

II

Eksamen

Lærerpersonalet pr, 1. aug. 1960
Ansat
her

1904

1924

1/u 1928

1911
Ch. Sørensen............................
1915
V. BrückersKristensen*...........

1932
1943

1/12 1934
1/12 1950

1892
1909
1914
1919
1900
1898
1906

1913
1932
1936
1942
1923
1925
1935

1/8
1/8
1/8
1/11
’/li
1/8

1925
1926
1930
1934
1931
1921

1949
1955
1952
1956
1958
1954

1/8
1/1
'/s
'/i
1/7
1/8

1906
1931
1932
1919
1934

1928
1954
1953
1944
1957

1/2 1952

1929

1953

1/1 1957

Fru Olga Arentoft...................
1897

1920

1/7 1949

1960
1960

t/7 1960
1/8 1960

Født
1

Navn

Skoleinspektør:
1.

Jørgen Nielsen.........................

Viceinspek tører :
2.
3.

Overlærere :
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cl. Christensen........................
V. Baggesen Hansen...............
Frk. Signe Bertelsen...............
Iver Jensen ..............................
Johs. E. Jensen.........................
Chr. Dam..................................
Frk. Elisabeth Mortensen........

1918
1937
1943
1944
1953
1956

1/101950

Lærere :
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Chr. Damsgaard.......................
K. E. Willaing Jensen...........
Herbert Nielsen.......................
Sv. Aa. Vestergaard Pedersen. .
Arne Stoffersen .......................
Villy Them Flansen...............

17.
18.
19.
20.
21.

Fru
Frk.
Fru
Fru
Fru

22.

Fru Tove Willaing Jensen. . . .

1949
1957
1958
1957
1958
1959

Lærerinder :
P. Asschenfeldt ...............
Inger Sørensen...............
Ebba Schjødt...................
K. BriickersKristcnsen....
Nina Stoffersen...............

1/8 1954

1/4 1955
Vs 1956
1/7 1958

Småbørnslærerinde :

Timelærerinde :
23.

Aspiranter:
24.
25.

Jørgen Larsen...........................
Frk. Birgitte Helberg.............

1925
1937

Skolebetjent :
!..

Kongsbak......................................
1894

i/io 1954

*) Leder af og konsulent for særundervisningen.
1 embede besørges ved overtimer af skolens faste lærerpersonale.
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Vikarer
Som vikarer har i aarets løb virket: frk. Elsebeth Hycke, fru Anna
Konnerup Madsen og hr. Ole Gylling Pedersen.

Kurser
Kursus i erhvervsvejledning i Frederikshavn: hr. Dam, hr. Hers
bert Nielsen, hr. Vestergaard og hr. Stoffersen.
Aarskursus i gymnastik i Aalborg: fru Tove Willaing.
Fru Tove Willaing deltog 12., 13. og 14. maj i et kursus for smaa«
børnslærerinder paa seminariet i Vejle, hr. og fru Stoffersen i et kurs
sus i Hald i efteraarsferien 1959.
Kurser i somme, ferien 1960: frk. Bertelsen (historie), hr. Her«
bert Nielsen (svensk) og frk. Inger Sørensen i tysk paa universitetet i
Innsbruck.

Skolens lokaler
har været benyttet af handelsskolen, F. O. F., husmoderforeningen, lot«
tekredsen, socialdemokratisk kvindeudvalg, husflidsforeningen, C. F.s
civilundervisning samt til instruktion for høresvage i brug af hjælpemidler.
Skolens gymnastiksal har været benyttet af C. F. sektionen, F.D.F.,
Sæby Judoklub, husmoderforeningen, Sæby Bordtennisklub, idrætsfor«
eningen Skjold, elevforeningen samt af et hold drenge til frivillig gym«
n astik.

Skolesparekassen
ved viceskoleinspektør Ch. Sorensen
Skolesparekassen havde veil regnskabets afslutning den 30. juni
1960 538 sparere, hvilket var 83,7% af eleverne. Der opsparedes i ti«
den 1. juli 1959—30. juni 1960 kr. 16872,92 eller gennemsnitlig 51,36 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 spare
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kassen, dog bør ved fraflytning skolens hovedkasserer underrettes, saa
denne kan udbetale penge, der er indskudt i løbet af halvaaret.
Ved skolegangens ophør skal beløbene hæves eller overflyttes
til almindelig sparekassebog.

Børnebiblioteket
Børnebiblioteket har i det forløbne aar faaet indrettet læsestue i
et tilstødende lokale til udlaanslokalet. Det er monteret med firemandss
borde, som særligt kan benyttes til gruppearbejde. I læsestuen findes
haandbogssamlingen, som er under stadig opbygning. Lokalet benyttes
en del af elever i udlånstiden lil at skrive stil i ; her findes mange bøs
ger med oplysninger til de forskellige emner. Endnu benyttes det ikke
saa meget til undervisning, men efterhaanden vil den nye skolelov virke
saadan, at mange vil lægge timer i dette lokale, hvor man kan gøre di«
rekte brug af bibliotekets mange haandbøger.
Erhvervsorientering er et emne, mange vil tage op i de korns
niende aar. Biblioteket har til denne undervisning og til elevernes selvs
stændige orientering anskaffet »Erhvervskartoteket«, som giver en god
beskrivelse af mange fag og besvarer spørgsmaal om læretid, arbejdets
art m. v. Enhver elev kan her faa gode oplysninger, og dette vil være
en hjælp til at finde det rette erhverv.
I det forløbne aar har der været 4'/2 times ugentlig udlaan, 300
elever fra 3. klasserne og opefter har laant 2022 bd. faglitteratur og
10.906 bd. skønlitteratur, ialt 12.928 bd.
Der er indkøbt 454 bd., og bogbestanden var pr. 1. april 1960
paa 873 bd. faglitteratur og 1663 bd. skønlitteratur, ialt 2536 bd.
Ved nogle dansklærere er der i de mindre klasser formidlet et
klasseudlaan, ialt 950 bd.

Af skolens dagbog
13. august: officiel indvielse af nybygninger og moderniseringer
ved Sæby skole ved en lille festlighed i skolegaarden, hvor alle eles
verne var til stede. Eleverne fik ispinde. Skolemyndigheder, lærerpers
sonale, arkitekt, ingeniør, haandværksmestre og nogle særligt indbudte
samledes ved en kop kaffe i skolens haandgerningslokale.
24.s29. august: IV f. m. paa lejrskole i »Knudhule« pr. Ry uns
der ledelse af overlærer Chr. Dam og frue.
I.s5. september: 55 elever fra 4. e. a. og b. og 7. kl. paa rejse til
København under ledelse af hr. Baggesen Hansen, hr. Vestergaard, frk.
Sørensen og frk. Rolle.
14. september: maanedslov.
8. oktober: inspektør Nik. Nielsen inspicerer undervisningen i
dansk i skolens eksamensklasser.
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24. oktober: F. N.«dagen i klasserne.
27. «28. oktober: forældredage for hele skolen. God tilslutning
i de yngste klasser. Skolen takker de forældre, der mødte.
2. november: gymnastikinspektør Mette Winkler inspicerer pis
gernes gymnastikundervisning om formiddagen. Om eftermiddagen in«
struktionskursus i gymnastik for gymnastiklærere og «lærerinder i Hjør«
ring amt.
4. november: 58 elever fra de ældste klasser overværer »Lands«
skolescenen«s opførelse af »6 kammerater« paa Fladstrand skole i Fre«
derikshavn.
6. november: 30 idrætsmærker uddeles i skolegaarden.
16. november: maancdslov.
Skolefesten 1959

havde følgende program:
1. Fællessang: »Sæbysangen«
2. Prolog
3. »Tornerose«
4. »Jeg vil være berømt«
5. Fællessang: »Der er et yndigt land«
20. november kl. 15,30: elever fra 1., 2., 3., 4. og 5. klasserne til
generalprøve paa skolefesten.
21. november kl. 19: elever fra 6. kl., 1., 2. og 3. mellem samt
elevernes forældre til skolefest.
22. november kl. 19: de øvrige klassers elever, deres forældre,
lærerpersonalet og nogle indbudte gæster til skolefest i gymnastiksa«
lene. Bagefter kafifebord i nogle klasseværelser for de voksne, sodavands«
bar for eleverne. Til slut et par timers dans.
1. december: røntgenvognen i skolegaarden for at foretage den
aarlige gennemlysning af lærerpersonalet, rengøringspersonalet og af«
gangsklassernes elever.
11. december: undervisningsinspektør V. Baltzer inspicerer un«
dervisningen i geografi og naturhistorie i eksamensklasserne.
16. december: erhvervsvejleder Hjortlund har spørgetime med
eleverne i 4. mellem.
22. december: juleafslutning i gymnastiksalene for hele skolen.
Sognepræsten taler til børnene.
13. januar: jagtkonsulent Fynboe viser dyrefilm for nogle klas«
sers elever.
20. og 21. januar: skolen lukket paa grund af snestorm og sne.
1. februar: »Nordjysk Orkester« fra Aalborg giver koncert igym«
nastiksalene fra kl. 11«12 for de ældste elever.
5. februar: 53 elever til »Landsskolescenen«s opførelse af »High
Tor« paa Fladstrand skole i Frederikshavn.
12. februar: klasseforældremøde for 4. mellem a.
15. februar: klasseforældremøde for 4. mellem b.
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7. marts: eleverne fra de to realklasser besøger Sæby Bank om
aftenen og orienteres om, hvordan en bank arbejder.
9. marts: eleverne fra 7. og 8. klasserne i Sæby Bank.
18. marts kl. 16: skolens lærere og elever ser filmen om Albert
Schweitzer i »Sæby Bio«,
22. marts: sekretær Frederiksen, Aalborg, viser film om »Blaa
Kors« for de ældste elever.
24. og 25. marts: forældredage for hele skolen.
24. marts kl. 20: møde for forældre til eleverne i 5. klasserne.
Forældrene orienteres om den nye skolelov med henblik paa elevernes
fordeling paa a; og b linien.
5. april kl. 19: gymnastikopvisning af eleverne fra realklasserne;
ca. 70 forældre og interesserede overværede opvisningen.
22. april: inspektør Munkholm inspicerer undervisningen i frem=
mede sprog i eksamensskolen.
2. juni: udflugt til »Møllehuset« for de tre yngste aargange. Man=
ge modre deltog i udflugten.
20. juni: de øvrige klasser paa udflugt til Tolne.
23. juni kl. 10: afslutning i skolegaarden.
23. juni kl. 14: afslutning i drengenes gymnastiksal for realklas«
seine og 4. mellem samt for de elever, der forlader skolen. Efter afsluts
ningen samledes de elever, der ikke skulle gaa i Sæby skole mere, med
lærerne og skolemyndighederne til en lille festlighed i pigernes gym«
n astiksal.
24. -28. juni: 17 elerer fra 4. mellem b paa sønderjyllandstur um
der ledelse af frk. Sørensen og hr. Baggesen Hansen.

Elevforeningen
S. K. E.

Der har været afholdt følgende sammenkomster:
25. september: optagelse af nye medlemmer; kaffebord.
9. oktober: pastor Vestergaard Nielsen talte om Stefan Zweig’s
skaknovelle.
19. december: underholdningskonkurrencer; sodavand til meds
bragt smørrebrød, aftenen sluttede med dans.
23. februar: dommerfuldmægtig Harald Waaist fortalte om og
viste lysbilleder fra en rejse til »Det hellige land«.
27. februar: fastelavnsfest i gymnastiksalen.
Kai Sørensen.
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Beretning fra skolelægen 1959-60
Undersøgt
Intelligensundersøgelser
Henvisninger til hjemmets læge
Ikke koppevaccinerede
Ikke difterivaccinerede 3. gang
Tuberkulinpositive efter tuberkuløs infektion
Calmettevaccinerede før skolegangens begyndelse
Calmettevaccinerede efter skolegangens begyndelse
Tuberkulinnegative
Elever, hvis højde/vægtforhold er over + 15 O/o
Elever, hvis højde/vægtforhold er under ~ 15 °/o
Elever med nykonstateret tuberkulose
Elever med sukkersyge
Elever med epilepsi
Elever med lammelser efter polio
Elever med fodvorter
Elever med fodsvamp
Elever med asthma
Elever med taleforstyrrelser
Elever, som bruger briller
Elever med usikker farvesans (12 aarige)
Elever med stofskiftelidelser (kroniske)
Elever med broklidelse (nykonstaterede)
Elever med platfod (i udtalt grad)
Elever med over 30 sygedage (fra skolens forsømmelses»
protokol)
Elever anmeldt til invalideforsikringen

Antal
drenge piger
303
314
7
3
39
47
1
2
30
33
12
13
171
159
122
125
15
10
27
35
0
4
0
0
1
0
1
0
1
1
10
7
2
2
3
0
1
0
25
33
14
2
1
1
4
1
4
1

0
1

1
2

Lidt om fodvorter
Da der i forløbne skoleaar har været en mærkbar stigning i ans
tallet af fodvorter, saaledes fra 5 til 17 fra aaret forud, mener jeg, at
det vil være gavnligt med lidt oplysning om denne lidelse.
Fodvorter betragtes som en smitsom hudsygdom, idet smitstof»
fet menes at være en virusart, der antages at kunne overføres ved in=
direkte smitte. Skolernes omklædnings» og baderum, gymnastikbade og
gymnastiksale har længe været i søgelyset.
Iflg. dansk doktordisputats om emnet med undersøgelse af 5000
fodvortepatienter findes hverken gymnastikbadet eller barfodsgymna«
stikken sikkert fremmende paa smittespredningen, og deter usikkert, om
smitten i det hele taget kan undgaas ved ydre foranstaltninger. Alle
undersøgelser og erfaringer sammenlagt, synes det dog absolut at være
at anbefale at hver elev har sine egne gymnastiksko.
Væsentligt er det, at alle elever, hos hvilke der paavises fodvor
ter (eller fodsvamp), hurtigst muligt henvises til lægebehandling; der»
ved fjernes ondet ved roden, og smittekilden fjernes.
Fra 1. april I960 fratraadte fru Mippe Olsen som skolelægeassi»
stent, og Sæby byraad antog i stedet sygeplejerske fru Anna Jorgensen.
K Asschenfeldt, skolelæge

