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Søborg-Gilleleje kommunes 
skolevæsen 1949-50



SKOLEKOMMISSIONEN
Hr. gdr. Kn. Larsen, Søborg.
Hr. bankkasserer Nielsen, Gilleleje.
Hr. fragtmand Johs. Christiansen, Gilleleje.
Hr. gdr. Aug. Madsen, Hedsbjerg.
Hr. tømrermester Ejn. Larsen, Gilleleje.
— De to førstnævnte er forældrevalgte repræsentanter. —

SKOLEUDVALGET
Hr. murermester J. P. Petersen, Firhøj, formand.
Hr. overlærer H. B. Petersen, Gilleleje.
Hr. tømrermester Ejn. Larsen, Gilleleje.
Hr. gdr. Aug. Madsen, Hedsbjerg.
Hr. fragtmand Johs. Christiansen, Gilleleje.

Skoleinspektøren ved Gilleleje skole træffes på skolens 
kontor hver skoledag kl. 8—9. Telf. 283.



Til hjemmene

1. Det påhviler forældrene at drage omsorg for, at bøger, som børnene 
får udleveret på skolen, altid er forsynet med stærkt papiromslag. 
Hvis et barn ved skødesløs behandling af bøgerne griser disse til, øde
lægger dem eller mister dem, er forældrene erstatningspligtige.

2. Skolen bar ret til at påtale — og eventuelt straffe — forseelser, som 
børnene gør sig skyldige i (navnlig over for andre skolesøgende børn) 
på vejen til og fra skole —,eller i toget.

3. Når et barn har forsømt skolen, skal forældrene skriftlig give skolen 
meddelelse om grunden til forsømmelsen.

4. Ved sygdomstilfælde, der strækker sig ud over 2 uger — eller i til
fælde, hvor et barn har 12 enkelte sygedage inden for 2 måneder, er 
skolen berettiget til at forlange en lægeerklæring. Hvis et barn holdes 
hjemme ud over en enkelt dag på grund af formentlig smitsom sygdom 
i hjemmet, må lægeerklæring altid fremskaffes.

5. Når det konstateres, at et barn har utøj (lus), skal det — tillige med 
eventuelle søskende — straks sendes hjem for at renses. Hvis foræl
drene ikke straks drager omsorg herfor, vil det ske på skolens foran
ledning.

6. Fritagelse for enkelte timer (herunder også gymnastik og badning) 
eller for enkelte dage gives i almindelighed kun, når forældrene skrift
lig anmoder derom og opfører grunden. For fritagelse for gymnastik 
og badning ud over 1 uge kræves lægeerklæring.

Skoleinspektøren Skolekommissionen



GILLELEJE SKOLE
Elevantal

Det gennemsnitlige antal Elever i Gilleleje skole i året 1949 har været 295.
I grundskolens 1. klasse begyndte den 1. august 44 elever.

Den 31. december havde skolen 298 elever — 163 drenge og 135 piger — 
fordelt i 15 klasser ; heraf var 11 hjemmehørende i andre kommuner.

Grundskolen havde 165 elever
Den eksamensfri mellemskole havde 43 —
Eksamensmellemskolen og realklassen 90 —

298 elever
Det ugentlige timetal i skoleåret 1949—50 har været 443.
Som følge af mangel på lokaler har flere klasser været »Vandreklasser«.
Endvidere har der været 21 ugentlige timer i et uegnet kælderlokale og 10 

ugentlige timer på inspektørens kontor.
Forsømmelser

Antallet af forsømte skoledage udgjorde i året 1949 i alt 3712 dage, hvilket 
bliver 5,24 % af samtlige skoledage — eller gennemsnitlig 10,7 dage for hvert 
skolesøgende barn. Forsømmelserne fordeler sig således:

På grund af sygdom 2933 dage 4,14 °/0
Anden lovlig grund 507 — 0,72 %
Ulovlige forsømmelser 272 — 0,38 °/9

Til sammenligning: De ulovlige forsømmelser udgjorde i 1943: 0,3 °/0 — i 1944 : 
0,4°/0 —i 1945: 0,45 °/0 — i 1946: 0,54o/o— i 1947: 0,55 °/0 — i 1948: 0,28 o/o.

Der har været en lille stigning i forsømmelsernes antal i forhold til det fore
gående år. Fra skolens side henstiller vi indtrængende til hjemmene, at man, kun 
når der foreligger meget tvingende grunde, holder børnene borte fra skolen. Det 
er særdeles værdifuldt for skolearbejdet, at forsømmelserne er indskrænket til 
det mindst mulige.
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I sygdomstilfælde af længere varighed, — eller når et barn har mange enkelte 
sygedage, — må hjemmet tilstille skolen en lægeerklæring.

Der kræves også lægeerklæring, når et barn af en eller anden grund ønskes 
fritaget for gymnastik i mere end en uge.

Når et barn har forsømt skolen, må forældrene altid, når barnet igen giver 
møde, give det en skriftlig meddelelse med til skolen om grunden til forsøm
melsen. Det er ikke nok at skrive: »Vi holdt Peter hjemme i går.« Ønskes et 
barn fritaget for en skoledag eller en time, må grunden ligeledes anføres.

Svømning og badning
Ved sognerådets foranstaltning var der gratis svømmeundervisning for skolens 

elever i en del af sommerferien; den blev ledet af lærer Å. E. Larsen.
I vinterhalvåret har alle børn fået varmt bad et par gange om måneden.
Følgende prøver i svømning og idræt er i 1949 bestået af skolens elever:

Den danske skoles frisvømmerprøve: 1 dr. 3 pg-
— — — svømmeprøve: 8 — 10 —

Idrætsmærket i guld: 1 — 5 —
— i sølv: 0 — 5 —
— i bronce: 4 — 5 —

Af skolens dagbog
Skoleåret 1949—50 har været stærkt præget af lærermanglen. Det har været 

svært at få ledige embeder besat, og skolen har haft mange skiftende vikarer, 
deriblandt også ukvalifcerede. Der har kun været meget lidt sygdom blandt læ
rerpersonalet.

Lokalemanglen på skolen har været endnu mere følelig end de foregående år, 
Det giver en del uro og forstyrrelse — også i undervisningen — som følge af. 
at flere klasser ikke har fast klasseværelse. Der har været 21 ugentlige timer i et 
uegnet kælderlokale og 10 ugentlige timer på inspektørens kontor.

De første 8 dage af sommerferien var realklassen på cykletur Sjælland rundt 
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under ledelse af lærer Herb. Larsen og lærerinde frk. Jensen. Turen forløb uden 
uheld og blev særdeles vellykket.

23. august havde vi en vellykket udflugt med grundskoleklasserne til Gribsø.
31. august var skolens øvrige klasser på udflugt til Mølle og Kulien.
24. sept, deltog skolen i et skoleidrætsstævne i Græsted.
13. - 15. okt. Efter invitationen af Bispebjerg skole var 42 elever fra skolens 

ældste klasser på en 3 dages tur til København under ledelse af hr. Fabricius og 
frk. Jensen. Deltagerne var indkvarteret i Bispebjerg skoledistrikt.

1. dec. havde skolen besøg af negeren hr. Stephens, der fortalte om negerslave
riet og Booker T. Washington samt viste sine musikalske evner ög andre tricks.

9. febr. Hr. Viggo Larsen, Gadevang, viste lysbilleder og fortalte oplevelser 
fra en cykletur gennem Europa og Ægypten.

13. - 25. februar. Gennem undervisningsministeriet og »Foreningen Norden« 
var der etableret en lærerudveksling mellem hr. lærer Nemming, Gilleleje, og ad
junkt Per Nordberg, Sølvesborg, Sverrig. I 14 dage underviste hr. Nordberg på 
Gilleleje skole. Først og fremmest fik de elever, der har svensk som fag i sko
len, et stort udbytte af hr. Nordbergs besøg, men også de øvrige klasser fik et 
godt indtryk af forholdene i Sverrig.

15. febr. Kinamissionær frk. Iris Lethan fortalte i en time om sit arbejde i 
Peking.

20. april. Ålle skolens klasser overværede en fremførelse af Jens Bjerres farve
film »Zuluparadiset«.

26. april var 2 ma og I mb på ekskursions- og studietur til Køge — Has
lev — Sorø — Roskilde under ledelse af hr. Frederiksen og frk. Jensen.

Skolefesten
Den 24., 25. og 27. februar afholdtes en særdeles vellykket skolefest i gymna

stiksalen med stuvende fuldt hus alle tre aftener.
Der indlededes hver aften med musikalsk underholdning ved det private orkester. 

Derefter opførte elever fra realklassen og IV mellem Johanne Louise Heibergs 
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vaudeville »En søndag på Amager« under instruktion af lærer Herb. Larsen. 
De unge »scenekunstnere« skilte sig nydeligt fra opgaven og høstede fortjent 
bifald.

Inspektioner
11. november inspicerede sanginspektør Boesen sangundervisningen ved skolen.
2. maj inspicerede gymnastikinspektør seminarielærer Lindberg, Jonstrup, dren- 

gymnastikken.
Gaver

Vi har ved skoleårets afslutning haft den glæde at kunne uddele 1 bog som 
opmuntrings- og flidspræmie til 1 elev fra hver klasse. Når vi har været i stand 
hertil, skyldes det, at vi har modtaget boggaver til dette formål fra Gilleleje 
skoles Forældreforening, fra boghandler Jacobsen og fra skolens tidligere pedel, 
Anker Carlsen. Skolen bringer giverne en stor tak.

En sådan bogpræmie er til stor glæde for eleverne og deres forældre, og der 
var mange flere, som fortjente at få en sådan opmuntring; men vi mangler mid
lerne dertil. —Her var måske en opgave for andre (virksomheder eller private). 
Skolen vil være taknemlig for enhver hjælp til at kunne give børnene en hånd
gribelig opmuntring.

Skolens lærerpersonale ansat her
1. Hr. H. Madsen, skoleinspektør.....................1/11 1946
2. Hr. H. C. Terslin, overlærer............................. 1/9 1909
3. Hr. H. R. Fabricius, lærer................................1/8 1922
4. Hr. K. E. Nemming, lærer.................................i/ø 1925
5. Hr. H. B. Petersen, overlærer........................... 1/3 1929
6. Hr. C. A. Frederiksen, lærer................................. 1940
7. Frk. K. Jensen, lærerinde..................................1/9 1943
8. Fru E. Christensen, lærerinde......................... 1/1Q 1943
9. Hr. Å. E. Larsen, lærer.................................... 1j10 1943

10. Hr. H. Larsen, lærer........................................ 1/12 1946
11. Frk. Nanna Jacobsen, lærerinde....................... t/3 1950
12. Hr. Harald Larsen, timelærer........................... 1I3 1950
13. Hr. Edv. Iversen, vikar
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I årets løb er der sket følgende ændringer blandt lærerpersonalet: 1. august 
1949 kaldedes lærerinde frk. G. Knuthsen til lærerinde ved Køhn’s skolevæsen. 
Det ledigblevne embede blev den 1. marts 1950 besat med lærerinde frk. Nanna 
Jacobsen, Melby.

31. august fik timelærerinde fru Lis Ryelund bevilget afsked efter ansøgning. 
Dette embede er endnu ikke besat.

Endelig blev der fra skoleårets begyndelse oprettet et nyt timelærerembede, 
som d. 1. marts 1950 blev besat med lærer Harald Larsen, Haderslev. Vi be
gyndte skoleåret med 3 ledige embeder, og disse har det meste af året været 
besørget af skiftende vikarer. Som vikarer har følgende virket ved skolen: hr. 
Edv. Iversen, hr. E. Wiene, frk. K. Sørensen, fru Jacobsen, frk. Kjeldmand, frk. 
Veileby Andersen, frk. Vemmer, frk. B. Jensen, frk. K. Poulsen, og frk. Ulla 
Frausing.

Den 1. septbr. havde overlærer hr. H. C. Terslin været ansat ved Gilleleje 
skole i 40 år. Dagen fik et festligt forløb. Hr. Terslin modtog i dagens løb 
mange lykønskninger og anerkendelser for sit store og uegennyttige arbejde. Ved 
morgensangen bragte skoleinspektøren skolens tak for de mange år. Børnene fik 
tidligt fri, og derefter samledes lærerpersonalet og repræsentanter fra myndig
hederne til en frokost i hr. Terslins hjem.

I dec. blev hr. overlærer Terslin udnævnt til Ridder af Dannebrog.
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Realeksamen 1949.
1. Inga Andersen (barberm. A., Gilleleje)......................................... 12,91 g +
2. Inge Andreassen (musiker A., Hornbæk)....................................... 13,81 mg
3. Tom Hansen Birch (malerm. H., Hornbæk)................................ 13,17 mg-F
4. Ruth Marvig Jensen (arbm. J. Gilleleje)....................................... 13,87 mg
5. Inger Jørgensen (pelsfarmer J., Nakkehoved) ............................ 14,57 ug~
6. Birthe Lund (fiskehdl. L., Gilleleje)............................................... 12,91 g+
7. Flemming Nielsen (tømrer N., Gilleleje)...................................... 13,06 mg¿-
8. Helene Petersen (arbm- P., Lundebakke)....................................... 14,67 ug¿-
9. Jørgen Petersen (murerm. P., Hornbæk)....................................... 12,74 g-|~

10. Conny Rambow (købm J., Gilleleje)............................................. 12,07 g
11. Flemming Sørensen (ejendomsm. S., Gilleleje)............................ 12,35 g-j~
12. Grethe Øder (mejeriejer 0., tidl. Gilleleje).................................. 13,29 mg-?-

Mellemskoleeksamen 1949.
1. Birthe Andersen (murerm. A., Gilleleje)....................................... 13,44 mg¿-
2. Grethe Lise Andersen (mekaniker A., Gilleleje).......................... 12,89 g-|-
3. Lise Munk Andersen (gartner A., Hornbæk)................................ 13,06 mg¿-
4. Rut Andersen (arbm. A., Saunte)................................................... 13,77 mg
5. Tom Andersen (gartner A., Firhøj)............................................... 13,48 mg-4-
6. Eva Arildskov (gdr. A., Fjellenstrup) ........................................... 13,87 mg
7. Lisbeth Christensen (købm.’C., Gilleleje) .................................... 13,74 mg
8. Vera Christiansen (malerm. C., Droningmølle)............................ 12,70 g-|-
9. Lis Gilholt (arkitekt G., Hillerød)................................................. 14,23 mg-|-

10. Judith Hansen (gdr. H., Fjellenstrup)........................................... 13,46 mg-4-
11. Lis Hansen (fiskehdl. H., Gilleleje)............................................... 12,13 g
12. Gure Hanson (kunstmaler H., Gilleleje)......................................... 13,73 mg
13. Birthe Jensen (murer J., Gilleleje)................................................. 13,60 mg¿-
14. Tove Larsen (gdr. L., Dragstrup)................................................... 14,01 mg
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15. Else Madsen (skoleinspektør M., Gilleleje).........................  13,84 mg
16. Bente Meyn (købm., M. Gilleleje)................................................. 14,03 mg
17. Finn Mogensen (handelsm. M., Dronningmølle).......................... 14,30 mg +
18. Aksel Nielsen (typograf N., Roskilde)........................................... 14,44 mg4-
19. Bent Anton Nielsen (gdr. N., Dronningmølle) . .......................... 14,18 mg-|r
20. Benthe Nielsen (gdr. N., Bregnerød)............................................. 14.23 mg +
21. Alf Flemming Pedersen (fru P., Gilleleje).................................... 13,78 mg
22. Kirsten Pedersen (urmager P., Gilleleje)...................................... 11,96 g
23. Aase Petersen (montør P., Gilleleje)............................................. 14,21 mg-(-
24. Harald Petersen (gdr. P., Villingerød)........................................... 14,06 mg
25. Lis Petersen (vognm. P., Gilleleje)................................................. 13,11 mg¿-
26. Ulla Petersen (fisker P., Gilleleje)................................................. 12,34 g-¡-
27. Per Rambow (købm. J., Gilleleje)................................................. 13,97 mg

Realeksamen 1950 
(17 elever)

Dato Kl. Fag Lærer Censor
25. maj 8 Geografi hr. Madsen hr. skolebest. Abildgren, Ullerslev.
31. — 8 Fysik » Petersen » lærer Thomsen, Charlottenlund.

6. juni 8 Engelsk » H. Larsen » overl. cand. mag. Larsen, Vedbæk
8. — 8 Historie » Frederiksen » lærer Ravn Nielsen, Gentofte.

12. — 10 Tysk » H. Larsen » lærer Kofoed, Hillerød.
15. — 10 Regn. & mat. » Madsen » yiceinsp. Enevoldsen, Frederiksv.
19. — 10 Fransk » Petersen cand. mag. frk. Jacobsen, Hillerød.
21. — 8 Dansk » Terslin hr. skolebest. Bjerge, Helsinge.
24. — 10 Naturhistorie » Terslin « overlærer Nommesen, Græsted.

Mellemskoleeksamen 1950
2. juni 10 Historie hr. H. Larsen hr. lærer Vestergaard, Frederiksværk,
6 . — 10 Regn. & mat. » Petersen » lærer Kn. Jensen, Helsinge.
9 . — 10 Naturhistorie » Terslin lærerinde frk. Rodskjær, Hillerød.
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14.
19.
23.

10 Engelsk hr. Nemming hr. lærer Englund, Græsted.
10 Geografi frk. Jensen » overlærer Christiansen, Fredensborg.

8 Fysik hr. Petersen » lærer Raagaard, Hornbæk.

Skriftlig eksamen afholdes 8.—11 maj med følgende censorer: 
Realeksamen :

Skr. dansk: hr. lærer M. Jensen, Sakskøbing og lektor Schjærff, Hørsholm.
» engelsk : hr. overlærer Munkholm, Holstebro og lektor O. Nielsen, Fruens Bøge
» regn & mat.: hr. skolebest. Marcussen, Hindhold og lektor Rønnau, Kbhv.

Mellemskoleeksamen :
Skr. dansk: hr. lærer Andreasen, Hellerup.

» regn. & mat.: hr. lærer Wegge Olsen, Fakse.
Tegning: hr. amtsskolekonsulent Jensen, Gilleleje.
Skrivning: samme.
Håndgerning: lærerinde frk. Berid, Hornbæk.

Optagelsesprøver til mellemskolen
afholdes Fredag d. 16. juni

8—10 Regning. lO1^—IP/2 12 —14 Genfortælling.
Indmeldelser modtages indtil 15. juni.
Skolen henstiller til forældrene, at man ikke lader børnene søge optagelse i 

denne afdeling, med mindre de har lyst og evner til læsning. Det må desuden 
være en forudsætning, at børnene uden hensyn til undervisningspligtens ophør 
gennemgår alle fire mellemskoleklasser, hvis ikke svigtende evne, sygdom eller 
andre særlige grunde gør en tidligere udskrivning nødvendig.
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ÅRSPRØVER 1950
Skriftlige prøver afholdes d. 8. og 9. juni.
Mundtlige prøver afholdes d. 20.—24. juni.

Tirsdag d. 20. juni
Tid Klasse Lokale Fag Lærer Censor

Kl. 9 3 ma 4 Dansk hr. Terslin
2 ma 11 Dansk hr. Frederiksen
1 ma 6 Geografi hr. Fabricius
4a 3 Dansk fru Christensen
la 1 Dansk frk. Jensen

Kl. 10 3 ma 4 Regning hr. Aa. E. Larsen
2 ma 11 Regning frk. Jensen
1 ma 6 Dansk fru Christensen
I mb 5 .Historie hr. Herb. Larsen hr. Frederiksen
4a 3 Regning hr. Nemming
2b 2 Dansk frk. Jacobsen
la 1 Regning hr. Madsen

Kl. 11 4a 8 Naturhist. hr. Terslin
4b 3 Historie hr. Fabricius
2b 2 Regning frk. Jacobsen

Onsdag d. 21. juni
Kl. 8 III mb 4 Dansk hr. Frederiksen frk. Jensen

II mb 8 Fysik hr. Petersen hr. Aa. E. Larsen
I mb 5 Regnin g hr. Madsen frk. Jacobsen

Kl. 10 III mb 4 Tysk hr. Nemming hr. Herb. Larsen
I mb 5 Dansk frk. Jensen hr. Frederiksen
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Torsdag d. 22. juni
Kl. 9 II mb 4 Dansk hr. Terslin frk. Jensen

2 ma 8 Naturhist. hr. Fabricius
1 ma 6 Regning hr. Nemming
4b 5 Dansk frk. Jacobsen
3 3 Dansk hr. Frederiksen
4a 2 Geografi fru Christensen

Kl. 10 2 ma 6 Religion hr. Fabricius
1 ma 8 Fysik hr. Iversen
4b 5 Regning hr. Herb. Larsen
3 3 Regning hr. Aa. E. Larsen
2a 2 Regning fru Christensen
Ib 1 Regning hr. Hol. Larsen

Kl. 11 4b 8 Naturhist. hr. Fabricius
2a 2 Dansk hr. Hol. Larsen
3 3 Religion hr. Frederiksen
Ib 1 Dansk hr. Iversen

Fredag d. 23. juni
Kl. 8 III mb 6 Geografi hr. Aa. E. Larsen frk. Jensen

II mb 10 Historie hr. Frederiksen frk. Jacobsen
I mb 5 Engelsk hr. Herb. Larsen hr. Nemming

Kl. 10 III mb Engelsk hr. Herb. Larsen hr. Nemming

Lørdag d. 24. juni
Kl. 8 III mb 4 Regn. & mat. hr. Petersen hr. Madsen

II mb 10 Engelsk hr. Nemming hr. Herb. Larsen
I mb 6 Geografi hr. Aa. E. Larsen fru Christensen

Kl. 10 III mb 4 Historie hr. Frederiksen hr. Herb. Larsen
II mb 10 Regn. & mat. hr. Petersen hr. Iversen
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Skoleafslutning med sangprøve i gymnastiksalen tirsdag d. 27. juni kl. 14. 
Hertil møder eleverne fra grundskolen ikke.

Elevarbejder i håndgerning og tegning er fremlagt i nr. 9 og nr. 10 torsdag d. 
22. juni kl. 9—12 og 15—17. Kl. 17 udleveres arbejderne til eleverne, som da 
må give møde og hente deres arbejder.

Meddelelse om oprykning og udlevering af karakterbøger finder sted onsdag 
d. 28. juni kl. 8.

Derefter sommerferie til 15. august kl. 9.

Alle bøger, der er lånt på skolen, må afleveres til klasselæreren, når årsprøven 
er afsluttet og senest d. 24. juni. De bøger, der skal bruges i næste klasse, skal 
ikke afleveres.

Børnenes forældre og enhver anden, der har interesse for skolen og dens ar
bejde, indbydes til at overvære eksamen og de mundtlige årsprøver og til at se 
de fremlagte årsarbejder. Ligeledes indbydes alle forældre og interesserede til 
skoleafslutningen i gymnastiksalen tirsdag d. 27. juni kl. 14.

Det nye skoleår begynder efter sommerferien tirsdag d. 15. august kl. 9.
De nyindmeldte elever til 1. klasse møder samme dag kl. 11.

Gilleleje i maj 1950
H. Madsen
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SØBORG OG HEDSBJERG SKOLER

Årsprøver
Årsprøve afholdes i Søborg skole fredag d. 30. juni kl. 9.
Årsprøve afholdes i Hedsbjerg skole lørdag d. 1. juli kl. 13.

Beretning
Det gennemsnitlige børneantal har for året 1949 været 97 i 5 klasser. Ved 

årets slutning var der 95 børn i skolen, som alle var fra kommunen. Fra skole
distriktet gik 4 børn i andre kommuners skoler og 1 på Frederiksborg Statsskole.

Der har ialt været 1046 forsømmelser (4,5 % eller i gennemsnit 10,8 pr. 
barn). 115 forsømmelser (0,5 %) var uden lovlig grund.

Ved skolelægens undersøgelse blev alle børnene tuberkulinprøvede, og de, der 
ikke reagerede positivt, blev calmettevaccinerede med undtagelse af 6, som for
ældrene ikke ønskede vaccineret.

Elever fra Søborg skole har deltaget i svømmeundervisningen i Gilleleje, og 
3 drenge og 2 piger har bestået Den danske skoles svømmeprøve.

Efter sommerferien afholdtes skoleidrætsstævne i Græsted. Ca. 20 af skolens 
elever deltog i konkurrencerne i langbold, fodbold og forskellige grene af idræt.

Med udgangen af september forlod frk. R. Birch skolen, da hun var kaldet 
til lærerinde ved Tjæreby sogneskole ved Hillerød. Frk. Birch har været ved Sø
borg skole siden 1. februar 1936, og det var med beklagelse vi sagde farvel til 
den dygtige og meget afholdte lærerinde.

I vinterens løb har forskellige vikarer (4 ialt) virket ved skolen, og fra 1. april 
1950 er fru Gerda Spake ansat som lærerinde ved skolen. Fru Spake har i 15 
år været ansat ved Køge skolevæsen.

I skolesparekassen har børnene fra 1949 til 31/s 1950 opsparet 2128 kr.
1. & 2 kl. samt Hedsbjerg skole har været på udflugt til Kronborg, og 3. & 4. 

kl. var i Roskilde og København.
Søborg skole i maj 1950.

A. E. Jørgensen, 
førstelærer. 15



Søborg-GiHeieje kommunale skoktandpiejc
Skoletandlæge: Hr. tandlæge E. Carstensen, Gilleleje

Den 1. april 1945 indførtes gratis tandpleje for Søborg-Gilleleje kommunes skolesøgende 
børn, således, at de børn, der dette år begyndte i 1. klasse, og de efterfølgende årgange får 
tandpleje gennem hele deres skoletid.

Oversigt over behandlingen i skoleåret 1949—50

Systematisk 
behandling

Antal børn De forskellige behandlingers antal
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1ste års 
behandling 73 22 9 49 45 94 0 2 2 19 0 1 163

Fortsat 
behandling 191 72 11 108 207 95 5 38 6 45 5 9 410

Tilsammen 264 94 13 157 252 189 5 40 8 64 5 10 573

Kommunens udgifter til skoletandplejen beløb sig i 1948—49 til 1936,78 kr., eller 
12,64 kr. pr. deltagende barn.



Gilleleje Bogtrykkeri
(V. Andersen & Ingvorsen)


