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Skagen skolekommission :

Provst Waage Beck, formand. 
Bankdirektør V. H. Christiansen, næstformand. 

Arbejdsmand Jens Andersen.
Fiskeskipper Carl Berg. 

Maskinarbejder Holger Lauritzen.

Skagen byråds skoleudvalg:

Blikkenslagermester Jacob P. Sørensen, formand.
Arkitekt Carl A. Albrechtsen.

Viceskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen

Lærerrådets formand:
Overlærer J. Christiansen.

Skoleinspektør Aage Sørensen

træffes på skolens kontor på 1. sal i tilbygningen til borgerskolen 
hver dag kl. 13,10-14,00. (Om lørdagen i sommerhalvåret kl. 11,30-12,15) 

Telf. 401. (Skolens gamle telefonnummer er nu skolebetjentens 
med omstilling til lærerværelset.)

Skagen kommunale skolevæsen:
1. Grundskolen, der har 5 klassetrin.
2. Mellemskolens to afdelinger:

a. Eksamensfri mellemskole med 3 klassetrin.
b. Eksamensmellemskolen med 4 klassetrin.

3. Realklassen.



Klassernes elevantal pr. 31. marts 1951 samt forsømmelser i skoleåret.
Antal 
elever

Forsømmelser på grund af:
Antal 

forsøm
melser

drenge piger sygdom lovlig ulovlig i alt pr. elev

1 a 13 14 264 54 15 333 12,3
lb 15 14 457 52 3 512 17,7
1 c 15 14 384 20 0 404 13,9
ld 14 15 216 56 0 272 9,4
1 e 14 14 176 49 3 228 8,1
1 f 14 16 266 21 8 295 9,8
lg 14 17 402 38 0 440 14,2
2a 16 15 293 30 6 329 10,6
2 b 15 15 351 46 0 397 13,2
2c 16 15 535 39 18 592 19,1

C 2d 12 17 505 17 0 522 18,0
o 2e 15 14 282 16 2 300 10,3

3a 16 16 499 32 7 538 16,8
S 3 3b 18 17 335 25 4 364 10,4
o 3c 18 16 484 82 12 578 17,0

3d 18 16 626 46 19 691 20,3
3e 10 2 153 13 14 180 15,0
4 a 16 16 236 18 13 267 8,4
4b 12 15 240 22 0 262 9,7
4 c 11 17 354 36 1 391 14,0
4d 12 17 399 56 31 486 16,8
5a 13 20 267 19 3 289 8,8
5b 16 16 365 25 5 395 12,3
5 c 16 16 328 20 2 350 10,9
5d 12 20 296 46 14 356 11,1

’u 6a 19 14 605 38 7 650 19,7
g -S 

i §
6b
7 a

24
10

9
15

276
292

47
48

18
3

341
343

10,3
13,7

OS — 
2 ’S 7b 11 19 328 44 1 373 12,4
u c 8 6 16 224 103 1 328 14,9

O la 11 19 339 24 0 363 12,1
(Z) »—•E ° s
E S

Ib
Ila

13
13

16
17

319
270

14
40

0
0

333
310

11,5
10,3

a s
V} II b 11 19 292 13 10 315 10,5

W 2 III 16 20 263 66 0 329 9,1
E IV 13 17 173 9 0 182 6,1

Realklassen R 8 4 121 16 0 137 11,4

I alt 516 569 12215 1340 220 13775

1950-51 11.3 1,2 0,2 12,7

Gennemsnit 
pr. elev

1949-50
1948-49
1947-48

12,7
13,7
14,1

1,1
1,1
1.4

0.5
0.0
0,6

14,3
15,4
16,1

1946-47 15.4 2,4 0,8 18,6
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Bemærkninger til tallene på foregående side.
Foruden sygdom regnes som lovlig grund til forsømmelse 

forekomst af visse smitsomme sygdomme i hjemmet, nemlig 
difteritis, skarlagensfeber og børnelammelse, (men børnene må 
gå i skole, selv om der i hjemmet er tilfælde af mæslinger, røde 
hunde, skoldkopper, fåresyge, kighoste). Endvidere er dårligt 
vejr og ufremmelig veje (sne) lovlige grunde, såfremt barnet 
har et længere stykke vej til skole.

Hvis en elev ønskes fritaget for skolegang på grund af nød
vendig længere rejse, moderens sygdom eller lign., må der i for
vejen rettes henvendelse derom til skolen; til klasselæreren, hvis 
det drejer sig om en enkelt dag, til skoleinspektøren, hvis der 
vil blive tale om flere dage.

Den for barnets undervisning ansvarlige er pligtig til skriftlig 
(seddel med barnet i skole) eller personlig at give skolen med
delelse om grunden til enhver forsømmelse, hvortil der ikke i 
forvejen er indhentet tilladelse.

Udskrivning, indskrivning, optagelse i eksamensskolen.
31. marts 1951 udskreves af Skagen skole:

Fra realklassen..................................... 12 elever
Fra IV eks. klasse............................... 6 elever
Fra IV eks.fri klasse (8).................... 22 elever
Fra III eks.fri klasse (7)................... 18 elever
Fra lavere klasser............................... 12 elever

I alt 85 elever

I november indskreves til de nye 1. klasser 99 drenge og 99 
piger, i alt 198 elever, der fordeltes i 7 klasser. Skolens elevantal 
blev således ved det nye års begyndelse forøget med 128 til 
1213 pr. 1. april 1951. Klassernes antal forøgedes med 6 til 43, 
idet der blev 2 III mel. mod 1, 5 4. klasser mod 4, 7 2. klasser 
mod 5, 2 8. klasser mod 1 og 3 6. klasser mod 2.

Til optagelsesprøven til eksamensskolen meldte sig 90 elever. 
Efter 2 forprøver og den egentlige optagelsesprøve optoges 64 
elever til 2 I mellemskoleklasser.
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Skagen skoles lærerpersonale pr. 31. marts 1951.

Navn og embede Alder Dimit. Til
Skagen

Fast an
sat her

Anci
ennitet

Skoleinspektør Aage Sørensen........... 1/9-08 1930 1/4-46 1/4-46
Viceinspektør V. Lykkegaard Nielsen 25/3-91 —12 1/8-21 1/8-21 1/4-43

— A. Mygind Sørensen .. 14/9-08 -33 1/4-38 1/4-39 1/1-50

Overlærer J. Christiansen................... 10/4-89 —15 11/2-19 1/3-19 1/4-43
— L. Hesselholt........................ 23/11-93 —17 1/8-35 1/8-35 1/4-43
— frk. K. Christensen........... 1/7-00 -21 1/3-25 1/9-26 1/4-43
— frk. Ida Nielsen................. 25/12-00 —24 1/9-26 1/4-31 1/4-43
— A. V. Moltzen...................... 24/5-16 -37 1/11-38 1/8-41 1/1-5C
— Kr. Rasmussen................... 22/7-14 -36 1/4-42 1/4-42 1/4-5Í

Fast lærer Fr. Leer Pedersen............. 2/4-19 -40 1/9-41 1/2-44 1/2-44
— A. V. Meldgaard................. 29/5-18 —42 1/4-43 1/1-45 1/1-45
— Johs. Pedersen................... 24/7-15 —43 25/9-45 1/12-45 1/12-45
— Knud Overgaard............... 18/10-22 -44 1/1-46 1/1-47 1/1-47
— Erik Nielsen........................ 6/6-15 37 1/4-47 1/4-47 1/9-40
— Holger Chr. Vestergaard.. 10/8-10 -33 1/9-47 1/4-48 1/8-37
— P. Røschmann Nielsen... 14/5-27 -48 1/8-48 1/8-50 1/8-50
— Arne Hjelm Nielsen......... 11/1-18 —39 1/4-50 1/4-50 1/2-42

Aspirant Georg Rorregaard............. 19/5-19 -49 1/4-50
— Mogens Duelund Nielsen . 18/1-27 —49 1/1-50
— Knud Kristensen............... 18/8-26 -49 1/11-50

Timelærer Niels Poulsen....................... 6/6-25 —50 1/1-51
— Poul Andreassen.................. 5/4-24 —49 1/3-51

Fast lærerinde frk. Lydia Jensen... 15/12-13 —39 1/4-41 1/7-42 1/7-42
— fru K. Pedersen .... 26/2-16 —40 1/1-46 1/4-47 1/1-43
— frk. Klara Hansen .. 28/3-21 —44 1/6-46 1/3-48 1/11-4Í
— fru Else Pedersen .. 3/12-09 —36 1/4-49 1/4-49 l/10-4(
— frk. Anna Gjesing... 24/6-19 —48 1/8-48 1/8-50 1/8-5Í
— fru Aase Hj. Nielsen 19/8-16 — 43 1/4-50 1/4-50
— frk. Lise Albertsen.. 11/9-25 —47 1/1-51 1/2-51

Aspirant fru Marie Kristensen........... 2/11-26 -49 1/8-50
Timelærerinde fru M. Hesselholt... 30/6-95 — 17 1/10-50
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Forandringer i årets løb.
3 dygtige lærerkræfter har i det forløbne år søgt forflyttelse 

fra Skagen skole: Lærerne N. C. Pedersen og P. Thomsen, der 
den 1. november ansattes ved henholdsvis Ringsted kommunale 
skolevæsen og Arden centralskole, og frk. Elisabeth Bertelsen, der 
den 1. debember rejste til Randers. Frk. Bertelsens embede blev 
besat med frk. Lise Albertsen, der kom hertil fra Gentofte. Ti
melærerne G. Borregaard og Duelund Nielsen ansattes som aspi
ranter i de to to lærerembeder, og timelærerembeder blev så 
besat med Niels Poulsen, der blev dimitteret i december i fjor, 
og Poul Andreassen, der var vikar i Svaneke. Fru M. Hessel- 
holt, der gennem mange år har været så at sige fast vikar ved 
skolen, blev ansat i et ledigt timelærerindeembede fra 1. oktober. 
Knud Kristensen og frue, Marie Halskov Kristensen, tiltrådte 
som aspiranter i faste embeder henholdsvis 1. august og 1. no
vember. Skolens lærerstab var således kun fuldtallig i marts 
måned. Som vikarer under vakance og ved sygdom blandt det faste 
personale har følgende fungeret: Fruerne M. Hesselholt, K. Chri
stiansen, E. Mygind Sørensen og Grete Klüver, f. Vingaard Jen
sen, alle Skagen, fru Herdis Møller, Rannerød skole, pastor Ram- 
skov Pedersen, seminaristerne Niels Poulsen og Birte Pontoppi
dan, K.F.U.M., Anna Lis Nielsen, Odense, og Tove Pallesen, 
Blaagaard; studenterne Britta Waage Beck og Mads Hesselholt, 
Skagen, Gudrun Nielsen, Tjørring, og Anne Marie Lundø, Brøn
derslev.

Den store forøgelse af elevernes og klassernes antal bevirkede, 
at der måtte oprettes 4 nye embeder, og tillige bliver en del 
timer besørget af det faste personale som overtimer. Desværre 
meldte sig ingen ansøgere, da de nye embeder blev opslået, så 
foreløbig besørges de ved vikarer, og der må så håbes på bedre 
held, når seminarierne har dimitteret de nye hold.
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Af skolens dagbog.
Skoleåret 1950-51 blev et mærkeår i Skagen skoles historie, 

idet alle de nye lokaler har kunnet tages i brug, og der har 
kunnet undervises efter de retningslinier, som fastsattes i skole
loven af 1937.

Det tør nok siges, at særfagene — sløjd, husgerning, flere gym
nastiktimer med bad, fysiksløjd o.s.v — er blevet modtaget med 
glæde både af elever og lærere. Disse fag har bidraget til at live 
op og fremme lysten og interessen for skolearbejdet, især hos 
de større elever, og har derigennem sat et umiskendeligt præg 
på den daglige skolegang.

4. maj mindedes skolen Danmarks befrielse efter tyskernes 
kapitulation.

21. juni — fodboldkamp på S.I.K.s bane mellem elever og læ
rere til fordel for Norgesrejsen.

7. - 13. juli var 43 elever fra 8. og IV mel. på tur til Norge: 
Larvik - Telemarken - Rjukan - Kongsberg. Rejsen, der blev ledet 
af viceinspéktør Lykkegaard Nielsen samt lærerinde frk. Gjesing 
og lærer Poul Thomsen, blev som tidligere skolerejser af samme 
art en uforglemmelig oplevelse for deltagerne.

26. - 30. august: 54 elever fra 7. klasserne i København under 
ledelse af viceinspektør Mygind Sørensen, frk. Gjesing og frk. 
Bertelsen. En vellykket tur som altid, når vi har været gæster 
hos Foreningen til provinsbørns ferieophold i København.

11. -12. septemcer: Forældredage. Skolen kunne glæde sig ved 
et stort besøg af interesserede forældre til undervisningstimerne. 
D. 12. om aftenen havde skolen indbudt til forældremøde, der 
samlede ca. 300 forældre og andre interesserede. Skoleinspektø
ren redegjorde for de nye fag, der var taget ind i undervisnin
gen, og for de problemer vedrørende hjemmene — håndklæder 
og sæbe til skolebad, særklasse m. m. — der rejser sig i for
bindelse hermed. Efter en kort drøftelse med indlæg fra foræl
dre, ledet af skolekommissionens formand, fordeltes forældrene 
sammen med deres børns respektive klasselærere rundt i klasse
værelserne til samtaler om de enkelte poders problemer.

1. oktober trådte en ny ordning i kraft m. h. t. befordring 
af skolesøgende børn fra Højen. Hidtil var elever fra 1. og 2. 
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klasserne blevet kørt til og fra skole af byens vognmænd i dro
skebil; de øvrige elever kørte på cykler, der stilledes til rådig
hed af kommunen. Fra ovennævnte dato påtog Skagensbanen sig 
at befordre samtlige elever i bus for et fast årligt beløb. Denne 
ordning er ikke på nogen måde dyrere, og den har virket til 
udelt tilfredshed for både hjemmene, eleverne og skolen.

4. december holdt overlærer frk. Kamma Christensen et me
get interessant foredrag, ledsaget af talrige lysbilleder, om sin 
rejse til og sit ophold på New Zealand.

22. december: Juleafslutning i kirken ved provst Waage Beck.
2. marts havde skolen besøg af gymnastikinspektør frk. Mar

tha Christensen.
31. marts: Afslutningsfest med uddeling af afgangs- og eksa

mensbeviser samt flidspræmier skænket af borgmester A. M. 
Nielsen, Skagens bank og Sparekassen for Skagen og Omegn. 
Flidspræmierne tildeltes de 4 piger fra realklassen og Inga Jen
sen og Rita Ledet fra IV f. m. (8. kl.)

Skagen skoles bygninger.
Efter udvidelsen omfatter skolens bygninger 32 klasselokaler, 

2 håndarbejdslokaler, 3 gymnastiksale, deraf 2 med bad, særlo
kaler til sløjd, husgerning, fysik, naturhistorie, sang og tegning 
samt et børnebibliotek m. læsestue, i alt 44 lokaler til undervis
ningsbrug; desuden 2 kontorer, lærerværelse og et mindre rum 
til opbevaring af vægkort, klassesæt, billedmateriale m. m., nye 
toiletter til elever og lærerpersonale, et stort og moderne ind
rettet rum til centralvarmeanlægget, og endelig tjenesteboliger for 
skoleinspektøren og skolebetjenten.

Skolegangsorden.
Den daglige undervisningstid er kl. 8 — 1150 og kl. 1310 — 

16, om lørdagen undervistes i sommerhalvåret kl. 8 - 1355
Det samlede antal skoledage i 1950 - 51 var 240.

Skolebetjent
J. Chr. Pedersen ansat ved Skagen skole 1. april 1946.

Regnskabet
for året 1950 - 51 vil blive bragt i næste års beretning. Den 
budgetterede udgift til skolevæsenet var 393.500,— kr.
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Timeplaner.
De her givne planer over fag og timetal de forskellige klasse

trin er et forslag, som er udarbejdet af lærerrådet og skolekom
missionen og med byrådets approbation sendt til stadfæstelse 
af undervisningsministeriet. Ministeriet har ønsket et par mindre 
ændringer, som er medtaget i øversigten her; men de er af så 
ny dato, at de ikke har kunnet indføjes i de ugeplaner, eleverne 
undervises efter i indeværende skoleår.

B. Eksamensfri mellemskoleA. Grundskolen.

Fag 1. 2. 3. 4. 5. I f. m. II f. m. HI L m.

Religion............................ 2 2 3 2 3 2 2 2
Dansk ................................ 7 8 8 8 8 8 (8) (7)
Skrivning.......................... 2 2 2 2 2 d.2-p.l 1-0 0
Regning............................ 4 5 5 5 5 5 5 5
Historie............................ Va 1 2 2 2 (2) (1)
Geografi............................ Va 2 2 2 2 (2) (1)
Naturhistorie................. 1 1 2 2 (1) (1)
Fysik................................... 2-0 2-1 2-0
Emneundervisning .... 13 10
Anskuelse........................ Va
Sang.................................. Va 1 1 2 2 1 1 1

Bogføring........................ 2-0 2-0

Tegning............................ 1 2 2 2 2

Sløjd og håndgerning . 0-3 2-3 2-3 3 4 4 4

Engelsk ............................ 4

Gymnastik........................ 2 2 3-2 3-2 3 4 4 4
Husgerning...................... 0-3 0-4 0-4

I alt timer 18 28 30 34 36 36 36
<N

Såfremt et tilstrækkelig stort antal drenge måtte ønske det, 
kan der i stedet for bogføring gives undervisning i husgerning 
for drenge (dette er tilfældet i indeværende skoleår).

I hjælpeklassen (-klasserne) undervises efter den time- og fag
plan, der gælder for det alderstrin, største parten af klassernes 
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elever tilhører. Men såvel undervisningsform som emner lempes 
efter elevernes standpunkt og modtagelighed. I de praktiske fag 
skal hj. kl.’s elever så vidt muligt have samme antal timer som 
deres jævnaldrende kammerater.

C. Eksamensskolen.

Fag I e. m. II e. m. III e. m. IV e. m. Realkl.

Religion................................ 2 2 2 1
Dansk ................................... 6 5 5 5 4
Engelsk................................ 5 3 3 4 5
Tysk....................................... 4 4 4 4

Historie................................. 2 2 2 2 2

Geografi.............................. 2 2 2 2 2

N aturhistorie..................... 2 2 2 2 2
Fysik..................................... 2 2 2 2 2

Regning, matematik .... 5 5 6 7 5

Skrivning............................ d.2-p.l 1 1-0
Tegning................................ 2 2-1 1
Latin..................................... w
Fransk................................... 5
Håndgerning...................... 0-2 0-2 0-2 0-2

30-31 30-31 30-31 30-31 30

Gymnastik.......................... 3 3 3 3 3
Sløjd....................................... 2-0 2-0 2-0 3-0 2-0
Husgerning........................ 0-3 0-3
Sang....................................... 1-2 1-2 1-2

I alt timer 36 36 36 36-37 35-36

Fransk i realklassen er valgfrit fag. Elever, der efter aftale 
mellem forældrene og skolen er fritaget for dette fag, beskæfti
ges i de pågældende timer i klassen med udarbejdelsen af tyske 
og engelske stile samt skriftlige opgaver i regning og matematik.

Latinlæsende elever i IV fritages for 1 time regning, 1 time 
engelsk samt 1 time sløjd og 1 time tegning (drenge) eller 2 
timer håndgerning (piger).
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Skolesparekassen
ved overlærer L. Hesselholt.

Saldo pr. 1. april 1950................................................kr. 71.480,97
Indsat i årets løb..........................................................kr. 19.179,93
Renter tilskrevne i 1950/51 ................................... ...kr, 3.065,80

kr. 93.726,70
Hævet i årets løb........................................................ kr. 17.086,72
Saldo pr. 31. marts 1951...........................................kr. 76.639,98

Børnebiblioteket 
forestås af bibliotekar fru Ingeborg Jensen.

Antal 
lånere

Fag- 
litteratur

Skøn
litteratur

Udenl. 
litteratur 1 alt 

bindBind Bind Bind

1945—46 ................... 300 268 4006 168 4442
1946—47 ................... 320 466 4889 96 5451
1947—48 ................... 300 729 3850 96 4675
1948—49 ................... 320 1187 4026 0 5213
1949—50 ................... 310 1040 3992 0 5031
1950—51................... 450 1022 4969 0 5991

Ca. 1600 besøg på skolelæsestuen.

Skolelægen.
Skolelægearbejdets andet år fortsatte i første års spor, og ar

bejdet er nu, efter at lokaleforholdene er bragt i orden, fastlagt 
efter de linier, som i fremtiden vil blive fulgt. Samtlige klasser 
er gennemgået, kun ca. 50 elever er på grund af fravær ikke 
undersøgte, men vil blive det, så vidt muligt blandt de første i 
år. Her skal siges, at det medfører et uforholdsmæssigt stort 
ekstraarbejde at faa de fraværende undersøgte ude af sammen
hængen med klassekammeraterne, så jeg beder forældrene kun 
af meget tvingende grunde lade børnene blive hjemme på un
dersøgelsesdagen. Der kan jo være mange lettere sygdomstilfælde, 
hvor man skønner, at barnet ikke har godt af at deltage i sko
learbejdet, men hvor der intet vil være i vejen for at møde til 
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undersøgelsen, blive undersøgt med det samme og sendt hjem 
igen. Det er naturligvis ikke min mening at opfordre til ufor
sigtighed, men kun pointere, at hele arbejdet lider under for 
mange forsømmelser på undersøgelsesdagen.

Som sidste år er der fundet en del småskavanker: let nedsat 
syn eller hørelse, holdningsfejl, platfod o. 1. — Også mere alvor
lige lidelser: alvorlig synsfejl, nyrelidelser, hjertelidelser, er, i 
heldigvis mere sjældne tilfælde, kommet for dagen. Det har væ
ret glædeligt at se, at den opfordring eleverne får til at søge 
læge, hvis der er noget i vejen (al behandling er jo skolelægen 
uvedkommende) er blevet fulgt i vid udstrækning. — Platfod er 
stadig en meget udbredt skavank mellem børnene, men det sy
nes meget svært at få brugen af træfodtøj indført i stedet for 
det ødelæggende gummifodtøj. Her er anledning til at bemærke, 
at en tidlig behandlet platfod har de bedste chancer for at blive 
helbredt, dette gælder også andre sygdomme, hvorfor det må 
anbefales at gøre brug af de børneundersøgelser, der er adgang 
til, før skolegangen begønder.

Det vigtigste i årets arbejde har været gennemgangen af ele
verne med henblik på tuberkulose. De tuberkulinnegative er 
calmettevaccinerede i samarbejde med tuberkulosestationen. Glæ
deligvis har forældrene vist stor forståelse af denne vaccinations 
betydning, og afslag på tilbud om vaccination har kun været 
ganske enkelte.

Af børnesygdomme har specielt mæslinger været på færde, 
men alvorlige epidemier er ikke forekommet.

Skolebadning er jo indført på Skagen skole. Jeg er i en hel 
del tilfælde blevet opfordret til at skrive »sedler« om fritagelse. 
Hertil er at sige, at naturligvis er der en del, spec, catarrhalske, 
lidelser, som ikke har godt af at blive behandlet med badning, 
men i det store cg hele må badning med påfølgende koldt styr
tebad betragtes som en sundhedsfaktor af allerstørste betydning. 
Jeg beder derfor forældrene indskrænke »sedlerne« til det mindst 
mulige.

For fremtiden vil tirsdag formiddag være fast undersøgelses
dag. Forældrene er velkomne til at overvære undersøgelsen af 
deres børn. Denne tilstedeværelse anser jeg for mest betydnings
fuld for de mindste børns vedkommende. — De store børn kan 
i de fleste tilfælde svare for sig selv, men også blandt dem kan 
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der jo af og til være ting, som bedst belyses ved samtale med 
med forældrene.

Interessen for arbejdet har ikke alene været på min side, men 
også fra skolens ledelse og hjemmene har jeg mærket en lyst 
til medvirken, som har glædet mig, og for hvilken jeg siger 
tak.

Knud Jensen,
læge.

Skoletandplejen
har i det forløbne skoleår omfattet skolens 1. til 7. klassetrin. 
I alt 984 elever har fået deres tænder efterset og behandlet 2 
gange i tandlægerne Dyhres klinik.

Fra det nye skoleår modtager også hr. tandlæge Kay Münster 
elever til skoletandplejen, (men måske bør her gøres opmærksom 
på, at ifølge vedtægten kan der kun ved nyindmeldelser vælges 
mellem skoletandlægerne). Skolen byder hr. Münster velkommen 
til samarbejdet med det ønske, at dette må forme sig lige så be
hageligt og lidet indgribende i skolens daglige arbejde, som til
fældet stedse har været i samarbejdet med tandlægerne hr. og 
fru Dyhre.

Og så et stort hjertesuk fra samtlige 3 tandlæger : HUSK 
TANDBØRSTEN-!



Skagen skoletandpleje.
Oversigt over virksomheden i året fra den 1. april 1950 til den 31. marts 1951.

Systematisk 
behandling

Antal børn De forskellige behandlingers antal
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1. års behandling 203 5 2 201 375 636 — 169 3 « 58 118 1402

Fortsat behandling af 
born, der i tidligere år 

har været under syst. beh.
781 17 781 1718 425 27 533 34 39 247 213 3236

Tilsammen 984 22 2 982 2093 1061 27 702 37 82 305 331
•

4638

Viggo Dyhre
Helga Dyhre 

tandlæger, Skagen.
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Mellemskoleeksamen 1951.
Keld Diget (fiskeskipper............................................... mg-s- 13,61
Chr. Gaihede (skibstømrer)......................................... mg 14,11
Carl Erik Strarup Jensen (støberiejer)................... mg-r 13,63
Ole Knude Jensen (fiskeskipper).............................. mg+ 14,33
Ove Jørgensen (fisker).................................................. mg* 13,54
Keld Aage Larsen (avlsbruger)................................. mg 13,88
Bo Marquardsen (fisker)............................................. mg+ 14,17
Ejner Norsk (fiskepakker)........................................... mg-? 13,07
Kurt Ottesen (slagter).................................................. mg— 13,50
Jens Chr. Hedemark Pedersen (fisker)................... mg+ 14,25
Preben Møller Petersen (fisker)................................ mg+ 14,32
Christian Terp (arbejdsmand)................. mg-* 13,43
Jørgen Frank Vestergaard (lærer) .............. mg 14,16
Lillian Berg (arbejdsmand)......................................... mg 13,90
Ellen Breyen (kontrollør)........................................... mg-? 13,61
/Inne Grethe Syberg Christensen (styrmand).... mg 13,92
Kirsten Christensen (fiskeskipper)............................ mg 14,00
Grethe Hansen (arbejdsmand)................................... mg 14,06
Hanne Hansen (fiskeskipper)..................................... mg-— 13,52
Inge Bruun Jensen (formand)................................... mg+ 14,36
Inga Vingaard Jensen (støberiejer).......................... mg¿- 13,36
Tove Jørgensen (fisker)................................................ mg+ 14,19
Kirsten Klitten (fru Agnete Kl.).............................. mg-? 13,05
Birgit Marie Kristensen (kordegn).......................... 
Hella Markmann (fisker).............................................  
Birthe Møller (bankdirektør)............... .............

mg 
mg 
mg

g+

13,74
13,77
13,76
12,86Dorrit Bandholm Nielsen (fru Ellen N.).............

Inge Kongerslev Pedersen (barbermester)............... mg 15,72
Ellen Margrethe Petersen (chauffør)........................ mg-? 15,13
Inger Tønnesen (købmand)......................................... g+ 12,96

Realeksamen 1951.
Willy Christensen (fisker)........................................... mg-? 13,32
Mads Jarnum (overlæge)............................................. mg+ 14,19
Mads Peter Møller (tømrermester)............................ mg 13,67
Per Jenne Nielsen (fiskeskipper)............................ mg 13,71
Birger Nordmann (fru Ragnhild N.)...................... mg 13,90
Carl Oscar (fiskeskipper)............................................. mg-? 13,65
Mølbak Richardsen (incassator)................................ mg-:- 13,46
Thomas Welle (fiskeskipper)....................................... g+ 12,76
Minna Bagh (fisker)............................ 1 mg 13,96
Inger Rasmussen (fru Marie R.) ... 1 flids» ug-? 14,66
Winna Thorsen (fisker)....................... ( præmie . . mg 13,99
Kirsten Weesgaard (fisker). . . . . . . . . . J mg 13,73

Skagen, i juni 1951

Aage Sørensen.



Skolepr. Skagen Skole

1950-51.
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