
 

 
 

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/


Søborg-Gilleleje kommunes 
skolevæsen 1952 - 53

1953 

GILLELEJE BOGTRYKKERI 
ANDERSEN & INGVORSEN



Søborg-Gilleleje kommunes
skolevæsen 1952 - 53 &

195 3

GILLELEJE BOGTRYKKERI
ANDERSEN & INGVORSEN



SKOLEKOMMISSIONEN
Hr. bankkasserer Nielsen, Gilleleje, formand.
Hr. gdr. Knud Larsen, Søborg.
Hr. fragtmand Jolis. Christiansen, Gilleleje.
Hr. gdr. August Madsen, Hedsbjerg.
Hr. tømrermester Ejnar Larsen, Gilleleje.

De to førstnævnte er forældrevalgte repræsentanter.

SKOLEUDVALGET
Hr. Murermester J. P. Petersen, Firhøj, formand.
Hr. Overlærer H. B. Petersen, Gilleleje.
Hr. tømrermester Ejnar Larsen, Gilleleje.
Hr. gdr. August Madsen, Hedsbjerg.
Hr. fragtmand Johs. Christiansen. Gilleleje.

Skoleinspektøren ved Gilleleje skole træffes på skolens kon
tor hver skoledag kl. 8—9, telefon 283. Skoleinspektøren 
privat, telefon 393.
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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, 
ødelægger dem eller mister dem, er forældrene erstatningspligtige.

2. Skolen har ret til at påtale — og eventuelt straffe — forseelser, 
som børnene gør sig skyldige i (navnlig over for andre skolesø
gende 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 
tilfælde, hvor et barn har 12 enkelte sygedage inden for 2 måne
der, er skolen berettiget til at forlange en lægeerklæring. Hvis et 
barn holdes hjemme ud over en enkelt dag på grund af forment
lig 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 
forældrene ikke straks drager omsorg herfor, vil det ske på sko
lens foranledning.

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

Skoleinspektøren Skolekommissionen
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GILLELEJE SKOLE

Elevantal
Det gennemsnitlige antal elever i Gilleleje skole i året 1952 har været 321. 1 

grundskolens 1'. klasse begyndte den 1. august 62 elever.
Den 31. december havde skolen 334 elever — 186 drenge og 148 piger, for

delt i 16 klasser; heraf var 11 hjemmehørende i andre kommuner.
Grundskolen havde
Den eksamensfri mellemskole havde
Eksamensmellemskolen og realklassen

168 elever
64 elever

102 elever
334 elever

Det ugentlige timetal i skoleåret 1952—53 har været 476.
Som følge af mangel på lokaler har flere klasser været »Vandreklasser«.
Til det nye skoleår, der begynder 1. august er der indmeldt 34 nye elever til

1. klasse.

Forsømmelser
Antallet af forsømte skoledage udgjorde i året 1952 i alt 3770 dage, hvilket 

bliver 4,89 % af samtlige skoledage — eller gennemsnitlig 11,7 dage for hvert 
skolesøgende barn. Forsømmelserne fordeler sig således:

På grund af sygdom 
Anden lovlig grund 
Ulovlige forsømmelser

3075 dage
431 dage
264 dage

3,99 o/o
0,56 o/o
0,34 o/o

Til sammenligning : De ulovlige forsømmelser udgjorde i 1943: 0,3 °/o — i 1944 : 
0,4 o/o — i 1945:'0,45 o/o _ ¡ 1946: 0,54 o/o — i 1947: 0,55 o/o _ i 1948c 
0,28 °/o — i 1949: 0,38 o/o _ i 1950: 0,29 o/o _ 1951: 0,32 °/0.

Fra skolens side henstiller vi indtrængende til hjemmene, at man, kun når der 
foreligger meget tvingende grunde, holder børnene borte fra skolen. Det er sær
deles 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 eller skolebad 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 forsømmel
sen. Ønskes et barn fritaget for en skoledag eller en time, må grunden ligeledes 
anføres.

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

elever i en del af sommerferien; den blev ledet af lærer A. E. Larsen,
Følgende prøver i svømning er i 1952 bestået af skolens elever:

Den danske skoles livredningsprøve: 0 dr.
» » » frisvømmerprøve: 1 dr.
» » » svømmeprøve: 3 dr.

2 pg-
1 Pg.
4 pg.

Idrætsundervisningen i sommerhalvåret sluttede med, at følgende prøver blev 
bestået:

Idrætsmærke i guld 1 8 dr. 3 pg,
» i guld II 0 dr. 2 pg.
» i sølv 3 dr. 8 pg.
» i bronze 8 dr. 5 pg.

Den 30. september deltog skolen i skoleidrætsstævnet i Græsted. Der deltog 
ca. 70 elever aktivt i de forskellige kampe, og Gilleleje skole placeredes fint.
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Om undervisningspligten
Om undervisningspligten gælder efter »Folkeskoleloven« følgende regler:

1. Undervisningspligten indtræder ved et skoleårs begyndelse for de børn, der 
på dette tidspunkt er fyldt 7 år.

2. Undervisningspligten ophører med udgangen af et skoleår for de børn, der 
på dette tidspunkt er fyldt 14 år.

3, Børn, der er ude over den undervisningspligtige alder, men som har be
gyndt undervisningen i mellemskolens 4. klasse, kan kun med skolekommis
sionens samtykke udskrives af skolen før denne undervisnings afslutning.

4. Et barn, der fylder 7 år i skoleårets 3 første måneder, skal optages i skolen 
ved et skoleårs begyndelse, når dette forlanges af den for dets undervisning 
ansvarlige, og det har da ret til udskrivning efter 7 års skolegang.

5. Børn, der fylder 7 år efter 1. november, kan — når pladsforholdene tillader 
det — indskrives ved skoleårets begyndelse; men udskrivning af disse børn 
kan først finde sted efter 8 års skolegang.

Det daglige arbejde
Skolearbejdet i det forløbne år har i høj grad været præget af de vanskelighe

der, som den katastrofale mangel på lokaler nødvendigvis må medføre. Der har 
været 16 klasser og desuden 4 hold til hjælpeundervisning — 3 hold i dansk og 
1 hold i regning.

Både kælderrum og kvistværelse er taget i brug som undervisningslokaler. Der 
kælderrum, hvor husholdningsforeningen har eftermiddags- og aftenundervisning, 
har vi måttet tage i brug til almindelige undervisningstimer i fuld udstrækning, 
skønt børnene her må sidde ved lange køkkenborde af forskellig højde og på. 
bænke uden rygstød. Som kateder anvendes et fast gasbord med 4 gashaner og 
en køkkentaburet som stol. Rummet er meget lavt, og der er altid gaslugt. 6 af 
klasserne har ikke noget fast lokale, men må flytte fra time til time, når andre 
klasser skal til geografi, naturhistorie, fysik, sang eller gymnastik. Som følge 
heraf må 8—9-årige elever ofte benytte lokaler med borde for 14—16-årige og 
omvendt. Dette bevirker, at børnene må indtage meget dårlige og direkte skade
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lige arbejdsstillinger. De små klarer den ved at sidde på knæ på stolene, når de 
skal skrive eller regne; de store må, når de ikke kan få knæene under de lave 
borde, sidde med siden til bordet og benene udenfor. — Både elever og lærere 
tager det med godt humør; men det kan ikke undgås, at sådanne forhold skaber 
uro og trængsel på skolen, og de giver børnene en følelse af rodløshed, og både 
undervisnig og disciplin lider derunder.

Vi trænger til flere og bedre lokaler, og det er vort håb, at det snart lykkes 
at få skabt forsvarlige lokaler at arbejde i. Begyndelsen til den projekterede ud
videlse af skolen er gjort, idet der i vinter er bygget læskur, toiletter og cykle- 
skur ved den nye skolegård. Vi glæder os til at kunne tage denne i brug efter 
sommerferien.

Af skolens dagbog
21. august havde grundskolen skovtur til Gribsø.
26. august havde de øvrige klasser udflugt til Lund via København—Malmø.
30. september deltog skolen i skoleidrætsstævnet i Græsted med ca. 70 aktive 

deltagere.
22. november. Første, fjerde og syvende årgang samt realklassen, i alt 133 

elever blev røntgenfotograferede — et led i tuberkuloseundersøgelsen.
19. november. Jørgen Bitch’s film »Tværs gennem Afrika« blev forevist for 

børnene i biografen.
25. februar. Kontorchef for skibsadoptionen, Munthe Morgenstjerne, holdt 

foredrag for de ældste elever om: Dansk skibsfart før og nu. Et særdeles livfuldt 
og belærende foredrag.

Skolefesten
Den 5., 6. og 7. februar afholdtes skolefesten i gymnastiksalen med fuldt hus 

alle tre aftener.
Først var der underholdning — sang og musik — ved nogle af skolens elever. 

Derpå opførte elever fra IV mellem og realklassen Moliere: »Den indbildt syge« 
under instruktion af lærer Herbert Larsen.

Det blev særdeles vellykkede aftener, og de medvirkende høstede stort og for
tjent bifald.
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Skolens lærerpersonale ansat her

1. Hr. H. Madsen, skoleinspektør................. Vil 1946
2. Hr. H. C. Terslin, overlærer ..................... J/9 1909
3. Hr. H. R. Fabricius, lærer.................  1¡3 1922
4. Hr. K. E. Nemming, lærer............................ 1925 •
5. Hr. H. B. Petersen, overlærer..................... l/3 1929
6. Frk. K. Jensen, lærerinde.............................. 1/9 1943
7. Fru E. Christensen, lærerinde ................... Vio 1943
8. Hr. A. E. Larsen, lærer........ ..................... J7io 1943
9. Hr. H. Larsen, lærer.................................... V12 1946

10. Frk. N. Jacobsen, lærerinde.......................... Vs 1950
11. Hr. M. C. Bramsen, lærer.......................... Vio 1950
12. Fru B. Raagaard, lærerinde............... J/n 1951
13. Hr. A. Frederiksen, timelærer................... Vs 1952
14. Timelærerindeembede ledigt.

1. august blev lærer A. Frederiksen ansat som timelærer. Hr. Frederiksen havde 
virket som vikar ved skolen fra 1. januar 1952.

1. oktober oprettedes et nyt lærerindeembede og de to meget store 1. klasser 
deltes i tre klasser. Det nyoprettede embede blev besat med timelærerinde fru 
Raagaard.

Som vikarer i det forløbne år har følgende virket: lærerinde fru Jacobsen, Gil
leleje, seminarieelev Mortensen, Haslev, og sognepræst A. Pedersen, Gilleleje.

Der er for tiden et timelærerindeembede ledigt.

Realeksamen 1952
1. Gutta Andersen (gartner A., Firhøj)................................................. 14,54 ug¿-
2. Jørgen Clausen (arbm. C., Passebæk)............................................... 13,10 mg¿-
3. Kate Marvig Jensen (arbm. J., Gilleleje)........................................ 14,58 ug-b
4. Kirsten Sørensen (fyrm. Beldring, Gilleleje) .................................. 11,84 g
5. Ole Thøstesen (vognmand Th., Gilleleje)........................................ 14,15 mg
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Mellemskoleeksamen 1952
1. Beth Andersen (murerm. A., Gilleleje).......................................... 13,15 mg-F
2. Preben Andersen (tømrerm. A., Gilleleje).................................... 13,49 mg 4-
3. Else Dornonville de la Cour (fru toldkontrollør la C. Gilleleje) 13,00 mg 4-
4. Peter Ernst (viktualieh. E., Gilleleje)............................................. 13,85 mg
5. Benny Høglund (telefonform. H., Græsted).................................. 13,85 mg
6. Olga Jacobsen (lærerinde J., Gilleleje)........................................... 14,25 mg-|-
7. Poul Billeskov Jansen (forp. B. J., Gilleleje)................................ 13,98 mg
8. Ole Karl Jensen (købm. J., Gilleleje)............................................. 13,68 mg
9. Rina Johannisson (tømrer J., Gilleleje)......................................... 12,96 g-j-

10. Inge Kristiansen (autoforh. K., Gilleleje)...................................... 13,66 mg 4-
11. Johannes Larsen (brødforh. L., Gilleleje) .................................... 13,86 mg
12. Inge Lund (murer L., Gilleleje)....................................................... 14,07 mg
13. Birthe Madsen (skoleinsp. M., Gilleleje)....................................... 13,58 mg4-
14. Ole Møller (gartner M., Gilleleje)................................................. 13,36 mg-^
15. Egi Nielsen (arbm. N., Gilleleje) . . .............................................. 13,95 mg
16. Folke Nielsen (gdr. N., Smidstrup)................................................. 14,18 mg +
17. John Tingmann Pedersen (gdr. P., Nakkehoved).......................... 13,45 mg 4-
18. Aase Petersen (arbm. P., Lundebakke)........................................... 13,83 mg
19. Finn Klug Svendsen (fisker K. S., Gilleleje)................................ 13,57 mg4-

Realeksamen 1953
(8 elever)

Dato: Kl. Fag: Lærer Censor
22. maj 10 Fransk Hr. Petersen Hr. overl. Mørch Petersen, Hillerød
28. — 9 Dansk « Terslin « skolebest. Bjerge, Helsinge

1. juni 10 Aritmetik « Petersen « overl. Jarbøl, København
3. — 10 Naturlære « Petersen « realskolel. J. Petersen, Holte
9. — 8 Geografi « A. E. Larsen « overl. Garbøl, København

12. — 8 Historie « H. Larsen « lærer E. Petersen, Hillerød
16. — 8 Engelsk « Nemming « lærer Brix, Birkerød
19. — 10 Naturhistorie « Terslin « lærer H. Skou, Fredensborg
23. — 10 Tysk « Nemming « skoleinsp. Roos, Græsted
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Mellemskoleeksamen 1953
(18 elever)

Dato Kl. Fag Lærer Censor
4. juni 8 Matematik Hr. Madsen . Hr. skoleinsp. Rasmussen, Esperg
9.-9 Dansk Frk. Jensen « skoleinsp. Mathorne, Horsens

12. — 10 Historie Hr. H. Larsen « lærer E. Petersen, Hillerød
16. — 10 Engelsk « H. Larsen « lærer Brix, Birkerød
19. — 8 Geografi « A. E. Larsen Faglærer frk. Bjerre, Hillerød
23. — 8 Naturlære « A. E. Larsen Hr. lærer Raagaard, Hornbæk

Skriftlig eksamen afholdes 7.—12. maj med følgende censorer: 
REALEKSAMEN:

Skr. dansk: hr. skoleinsp. Mathorne, Horsens, og lektor Sejersen, Charlotten 1
Skr. engelsk: hr. lektor Simonsen, Rungsted, og skolebest. Egekvist, Taastrup
Skr. regn, og mat.: hr. overt Junge, Odense, og rektor P. Mogensen. Lyngby. 

MELLEMSKOLEEKSAMEN :
Skr. dansk: hr. kommunelærer Vittrup, Løgstør.
Skr. regn, og mat.: hr. overlærer Krogen, Hørsholm.
Håndgerning: lærerinde fru E. Kramer, Hornbæk.
Skrivning: hr. overlærer Terslin, Gilleleje.
Tegning: hr. lærer A. E. Larsen, Gilleleje.

Optagelsesprøve til mellemskolen
AFHOLDES MANDAG DEN 8. JUNI

Kl. 8—10 regning Kl. lO^—lU/i diktat Kl. IP/j—14 genfortælling 
Indmeldelse modtages indtil 6. juni.
I 1. mellemskoleklasse optages børn i 11 —12 års alderen (evt. ældre), som 

har lyst og evner til den videregående undervisning. Arbejdet i mellemskolen 
kræver modenhed og energi. Det kniber derfor ofte børn, der er for unge, at 
følge undervisningen tilfredsstillende. Skolen henstiller til forældrene, at man ikke 
lader børnene søge optagelse i denne klasse, før de er modne nok til at magte 
arbejdet. Det må desuden være en forudsætning, at børnene uden hensyn til un
dervisningspligtens ophør gennemgår alle fire mellemskoleklasser, hvis ikke svig
tende evne, sygdom eller andre særlige grunde gør en tidligere udskrivning nød
vendig.
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ÅRSPRØVER 1953
Skriftlige prøver afholdes den 4. og 6. juni.
Mundtlige prøver afholdes den 20.—25. juni.

Lørdag den 20. juni
Tid Klasse Lokalei Fag Lærer Censor

kl. 8 III mb. a 9 regn. & mat. hr. A. E. Larsen hr. Madsen
b 8 naturhistorie » Fabricius » Terslin

II mb. a 6 geografi frk. Jensen fru Christensen
I mb. a 4 dansk » Jacobsen hr. Bramsen

b 5 engelsk hr. Nemming fru Raagaard
kl. 10 III mb. a 8 naturhistorie » Fabricius hr. Terslin

b 9 regn. & mat. » A. E. Larsen » Madsen
II mb. b 6 geografi frk. Jensen fru Christensen
I mb. a 5 engelsk hr. Nemming » Raagaard

b 4 dansk frk. Jacobsen hr. Bramsen

Mandag den 22. juni
kl. 9 3 ma 7 historie hr. Fabricius hr. Bramsen

2 ma 4 regning fru Christensen » Petersen
1 ma 5 regning hr. Nemming frk. Jacobsen
4 a 2 dansk frk. Jensen hr. Terslin
4 b 6 regning hr. Frederiksen » Madsen
2 b 3 dansk fru Raagaard » H. Larsen

kl. 10 1 ma 8 naturhistorie hr. Terslin » Petersen
4 b 6 religion » Fabricius » Bramsen
2 a 5 dansk fru Christensen fru Raagaard
2 b 3 regning frk. Jensen hr. Nemming
1 a 2 dansk hr. Frederiksen frk. Jacobsen
1 c 1 dansk Vikar hr. H. Larsen

kl. 11 3 6 religion hr. Bramsen » Terslin
2 a 5 regning » Nemming frk. Jensen
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Tid Klasse Lokaki Fag Lærer Cencor
kl. 11 2 b 3 religion fru Raagaard hr. Fabricius

1 a 2 regning hr. Frederiksen frk. Jacobsen
1 c 1 regning Vikar fru Christensen

Tirsdag den 23. juni
kl. 8 III mb. a 6 geografi fru Christensen hr. Madsen

b 5 historie hr. Bramsen vikar
II mb. a 4 dansk » Terslin frk. Jensen

b - 3 engelsk » H. Larsen » Jacobsen
I mb. a 2 regning » Petersen hr. Frederiksen

kl. 10 III mb. a 5 historie » Bramsen vikar
b 6 geografi fru Christensen hr. Madsen

II mb. a 3 engelsk hr. H. Larsen frk. Jacobsen
b 4 dansk » Terslin » Jensen

I mb. b 2 regning » Petersen hr. Frederiksen

Onsdag den 24. juni
kl. 9 3 ma 7 regning hr. Petersen hr. Nemming

2 ma 6 geografi » A. E. Larsen fru Christensen
1 ma 5 dansk » Terslin hr. H. Larsen
4 a 3 religion vikar frk. Jacobsen
3 2 dansk » Bramsen » Jensen

kl. 10 3 ma 6 geografi » Fabricius » Jensen
2 ma 4 dansk » A. E. Larsen hr. Terslin
1 ma 8 fysik » Frederiksen » Nemming
4 a 3 regning fru Raagaard » Petersen
3 2 regning hr. Madsen » H. Larsen
1 b 1 dansk frk. Jacobsen » Bramsen

kl. 11 3 ma 7 dansk hr. Bramsen » A. E. Larsen
2 ma 4 religion » Fabricius frk. Jacobsen
4 b 3 dansk fru Raagaard hr. H. Larsen
2 a 2 historie hr. Terslin » Frederiksen
1 b 1 regning fru Christensen vikar

12



Torsdag den 25. juni
Tid Klasse Lokale Fag Lærer Censor

kl. 8 III mb. a 9 dansk hr. Madsen frk. Jensen
b 7 tysk » Nemming hr. H. Larsen

II mb. a 10 regn & mat. » Petersen fru Christensen
b 4 historie » Bramsen frk. Jacobsen

I mb. a 8 naturhistorie » Fabricius hr. Terslin
b 6 geografi » A. E. Larsen » Frederiksen

kl. 10 III mb. a 7 tysk » Nemming » H. Larsen
b 9 dansk » Madsen frk. Jensen

II mb. a 4 historie » Bramsen » Jacobsen
b 10 regn & mat. » Petersen fru Christensen

I mb. a 6 geografi » A. E. Larsen hr. Frederiksen
b 8 naturhistorie » Fabricius » Terslin

Skoleafslutning med sangprøve i gymnastiksalen fredag den 26. juni kl. 14. 
Hertil møder eleverne fra grundskolen (1.—4. klasse) ikke.

Elevarbejder i håndgerning og tegning er fremlagt i nr. 9 og nr. 10 fra 
mandag d. 22.—onsdag d. 24. juni, hver dag kl. 9—12 og kl. 15 — 17. Onsdag 
d. 24. juni udleveres arbejderne til eleverne, som da må give møde og hente 
deres arbejder.

Meddelelse om oprykning og udlevering af karakterbøger finder sted lørdag 
d. 27. juni kl. 8.

Derefter sommerferie til mandag d. 17. august kl. 9.
Alle bøger, der er lånt på skolen, må afleveres til klasselæreren, når årsprø

ven er afsluttet og senest d. 25. juni. — De bøger, der skal bruges i næste klasse, 
skal ikke afleveres.

Børnenes forældre og enhver anden, der har interesse for skolen og dens 
arbejde, indbydes til at overvære eksamen og de mundtlige årsprøver og til at 
se de fremlagte arbejder. Det vil glæde skolen og eleverne, om mange forældre 
vil møde op og overvære årsprøverne.

Alle forældre og interesserede indbydes ligeledes til skoleafslutningen i gym
nastiksalen fredag d. 26. juni kl. 14.

Det nye skoleår begynder efter sommerferien mandag d. 17. august kl. 9. 
De nyindmeldte elever til I. klasserne møder samme dag kl. 11.

Gilleleje, i maj 1953.
H. MADSEN
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SØBORG OG HEDSBJERG SKOLER

Årsprøver
Årsprøve afholdes i Søborg skole fredag den 26. juni kl. 9 og i Hedsbjerg skok 

lørdag den 27. juni kl. 9.
Beretning

Det gennemsnitlige børnetal har for året 1952 været 105 i 5 klasser. 1 barn 
var fra anden kommune. Fra skoledistriktet gik 3 børn i andre kommuners skoler.

Der har ialt været 909 forsømmelser (8,7 pr. barn i gennemsnit). Af disse var 
659 på grund af sygdom, 177 af anden lovlig grund og 73 af ulovlig grund.

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

1 idrætsstævnet i Græsted deltog ca. 20 piger.
De ældre elever har med stor interesse deltaget i fri idræt, og 2 piger har be

stået prøverne til guldmærket, 1 dreng og 1 pige til sølvmærket og 2 drenge og 
7 piger til bronzemærket.

I skolesparekassen har eleverne købt sparemærker for ca. 3100 kr.
1. og 2. kl. var på udflugt til Helsingør, hyor Kronborg og Karmelitterkloste- 

ret med St. Mariæ Kirke og bymuseet blev beset. 3. og 4. kl. var i København, 
hvor vi besøgte Zoologisk Have, hovedbrandstationen og lufthavnen. Der slutte
des i Tivoli.

Lærerembedet ved skolen er endnu ikke besat. Fra 1. april til sommerferien 
havde vi 2 vikarer; men siden har vi været så heldige at kunne nøjes med een, 
nemlig lærerinde fru Schoubye, Gilleleje. Under frk. Hansens sygdom fra sotn- 
ferien til 1. marts i år havde vi 5 vikarer.

Søborg skole, i maj 1953 A. E. Jørgensen, førstelærer.
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Søborg-Gilleleje kommunale skoletandpleje
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 1951—-52

Systematisk 
behandling

Antal børn De forskellige behandlingers antal
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1. års 
behandling 77 14 1 62 63 98 0 9 1 20 0 0 191

Fortsat 
behandling 316 64 4 248 614 102 6 32 9 44 8 6 821

Tilsammen 393 78 5 310 677 200 6 41 10 64 8 « 1012


