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SKOLEKOMMISSIONEN
Hr. dyrlæge Skovbjerg, Gilleleje, formand.
Hr. gdr. Ejn. Lundbak, Lundebakkegård, Søborg.
Hr. fragtmand Johs. Christiansen, Gilleleje.
Fru Doris Andreasen, Stubbeløseg., Søborg.
Hr. vognm. Oluf Petersen, Gilleleje.

De to førstnævnte er forældrevalgte repræsentanter.

SKOLEUDVALGET
Hr. snedkermester A. Chr. Pedersen, Gilleleje, formand.
Hr. gdr. August Madsen, Hedsbjerg.
Hr. fragtmand Johs. Christiansen, Gilleleje.
Hr. tømrerm. H. Rasmussen, Munkerup.
Hr. skoleinspektør H. Madsen, Gilleleje.

Skoleinspektøren ved Gilleleje skole træffes på skolens kon
tor hver skoledag kl. 815—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 vej 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 1953 har været 338. I 

grundskolens 1. klasse begyndte den 1. august 36 elever.
Den 31. december havde skolen 343 elever — 193 drenge og 150 piger for

delt i 16 klasser; heraf var 15 hjemhørende i andre kommuner.
Grundskolen havde
Den eksamensfri mellemskole havde
Eksamensmellemskolen og realklassen

165 elever
64 elever

114 elever
343 elever

Det ugentlige timetal i skoleåret 1953—54 har været 482.
Som følge af mangel på lokaler har flere klasser været »vandreklasser«.
Til det nye skoleår, der begynder 1. august er der indmeldt 38 nye elever til 

1. klasse.

Forsømmelser
Antallet af forsømte skoledage udgjorde i året 1953 i alt 3596 dage, hvilket 

bliver 4,43 °/0 af samtlige skoledage — eller gennemsnitlig 10,6 dage for hvert 
skolesøgende barn. Forsømmelserne fordeler sig således :

På grund af sygdom 
Anden lovlig grund 
Ulovlige forsømmelser

2930 dage
377 dage
289 dage

3,61 %
0,46 o/o
0,36 o/o

Til sammenligning: De ulovlige forsømmelser udgjorde i 1943: 0,3 °/0 — i 1944 : 
0,4 o/o — i 1945: 0,45 °/0 — i 1946: 0,54 % — i 1947: 0,55 % — i 1948: 
0,28 % — i 1949: 0,38 ”/0 — i 1950: 0,29 °/0 — i 1951: 0,32 o/o — 1952:0,34 o/o

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 1953 bestået af skolens elever:

Den danske skoles frisvømmerprøve: 4 dr.
8 dr.

’ Pg-
7 Pg-» » » svømmeprøve :

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

Idrætsmærket i bronze 15 dr. 5 Pg-
» i sølv 9 dr. 3 Pg-
» i guld 7 dr. 7 Pg-
» i sølv m. emaille 3 dr. • 2 Pg'
» i guld m. emaille 1 dr. 1 Pg-
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Af skolens dagbog
25. august havde grundskolen skovtur til Klampenborg og Jægersborg Dyrehave. 
27. august havde de øvrige klasser udflugt til Roskilde og København.
3. september inspicerede inspektør cand. mag. Simonsen sprogundervisningen 

ved skolen.
22. september deltog skolen i skoleidrætsstævnet i Græsted med ca. 80 aktive 

deltagere.
I november afholdtes et klasseforældremøde for forældre til elever i I mb.
3. februar inviterede biografdirektør E. Andersen hele skolen i biografen for 

at se »Lassies Bedrifter«.
25. februar invitation fra samme for at se »Den engelske Kroningsfilm«.
25. marts afholdtes klasseforældremøde for forældre til elever i 1 ma.
26. marts. Realkl. og IV mb var under ledelse af lærerne A. E. Larsen og 

Herbert Larsen i København, hvor man besøgte stjernekammeret, maskinudstil- 
ling i Forum, akvariet i Charlottenlund og sluttede af med et teaterbesøg.

23. april. Kaptajn R. Florn fra »Dansk Skibsadoption« holdt lysbilledforedrag 
for skolens ældste elever.

I efteråret 1953 modtog Gilleleje skole sammen med Søborg skole, Græsted 
skole og Mørcks skole, Hillerød, en opfordring til at udveksle elevtegninger med 
nogle japanske skoler. Ideen kom fra Japan, idet den japanske konsulent T. 
Tomeba, der opholder sig her i landet som den japanske stats udsending for at 
studere danske forhold (landbrug og andelsbevægelse), af sin hustru blev anmo
det om at udvirke en sådan udveksling. Hr. Tomeba opholdt sig en tid hos gdr. 
P. Andreasen, Stubbeløsegården, Søborg, og fru Andreasen påtog sig opgaven at 
bringe tanken til udførelse ved henvendelse til ovennævnte 4 skoler. Der blev af
sendt ca. 200 tegninger til Japan og vi modtog til gengæld et tilsvarende antal 
japanske børnetegninger. Mange af disse tegninger er ejendommelige og særpræ
gede, enkelte er kunstnerisk udført og fortjener at blive ophængt til udsmykning 
af skolen. En del af disse japanske tegninger vil blive udstillet sammen med sko
lens elevtegninger under årsprøverne.
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Skolefesten
Den 4., 5. og 6. februar afholdtes skolefesten i gymnastiksalen med fuldt hus 

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

Derpå opførte elever fra realklassen og IV mellem Henrik Hertz : »Sparekassen« 
under instruktion af lærer Herbert Larsen.

Det blev 3 vellykkede og uforglemmelige aftener, og de medvirkende høstede 
fortjent bifald.

ORDENSREGLEMENT
GILLELEJE SKOLE

1. Eleverne skal møde i god tid, dog tidligst 10 min. før undervisningstidens 
begyndelse. Cykler må kun medbringes af de elever, der har tilladelse til at 
cykle i skole. Cyklerne skal anbringes i stativerne. Cykling i indkørslen til 
skolegården er forbudt.

2. Alle elever skal møde rene og med rent fodtøj ; de skal medbringe, hvad de 
skal bruge ved undervisningen. Uvedkommende ting (legetøj, kulørte blade 
m. m.) må ikke medbringes.

3. I hver klasse udpeger klasselæreren 1 ordensduks for en uge ad gangen. Kun 
ordensduksen må opholde sig i lokalet i frikvartererne. Dog kan en elev und
tagelsesvis, f. eks. på grund af sygdom, af klasselæreren få lov at opholde sig 
i klassen, når forældrene anmoder derom.

4. I frikvartererne må ingen elev forlade legepladsen uden den vagthavende læ
rers tilladelse. — De elever, der bor nær skolen, kan af skoleinspektøren få 
tilladelse til at gå hjem i spisefrikvarteret, når forældrene anmoder derom. 
Så snart klokken ringer ind, må al leg og samtale ophøre, og eleverne må 
begive sig til deres plads i rækken.

5. Når undervisningen er sluttet, må eleverne straks forlade skolen og gå hver 
til sit. Slagsmål, skrigen og anden uorden er forbudt. Skolen har ret til at 
påtale — og evt. straffe — forseelser, som eleverne gør sig skyldige i (navnlig 
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over for andre skolesøgende børn) på vejen til og fra skole. På skolens om
råde må ingen elever opholde sig uden for deres skoletid.

6. Det er forbudt eleverne at ryge på skolens område.
7. Unødig ophold på toiletterne er forbudt.
8. Når eleverne går til og fra deres klasser, skal dette ske i ro og orden. Leg 

og højrøstet tale på trapper og gange er forbudt.
9. De elever, der skal skifte lokale, må ved frikvarterets begyndelse anbringe 

deres tasker på gangen uden for det nye lokale — dette gælder dog ikke de 
elever, der skal op på øverste gang; de må lade taskerne stå på nederste 
gang mellem døren og opgangen.

10. Papir og affald skal altid lægges i affaldskasserne.
11. Den sydlige del af legepladsen og læskuret er forbeholdt 1—4 klasserne; den 

nordlige del de øvrige klasser. Ophold i indkørslen og cyklestalden er forbudt.
12. De bøger, som eleverne får udleveret på skolen, skal behandles med omhu 

og altid været forsynet med stærkt papiromslag, hvorpå elevens navn og 
klasse er skrevet. Hvis en elev ved skødesløs behandling af bøgerne griser 
disse til, ødelægger dem eller mister dem, er forældrene erstatningspligtige. 
Det samme gælder, hvis en elev forsætlig forårsager skade på skolens byg
ninger, inventar og undervisningsmidler. Ligeledes er forældrene erstatnings- 
pligtige, hvis en elev forårsager skade på kammeraters ejendele.

Skolens lærerpersonale ansat her

1. Hr. H. Madsen, skoleinspektør......................1/n 1946
2. Hr. H. C. Terslin, overlærer.......................... Vø 1909
3. Hr. H. R. Fabricius, lærer .......................... 1922
4. Hr. K. E. Nemming, viceskoleinspektør ... 1925
5. Hr. H. B. Petersen, overlærer....................... i/3 1929
6. Frk. K. Jensen, lærerinde .............................. 1/9 1943
7. Fru E. Christensen, lærerinde........................ 1/ï0 1943
8. Hr. A. E. Larsen, lærer...................................x/io 1943
9. Hr. Herbert Larsen, lærer.............................. 1/12 1946
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10. Frk. N. Jacobsen, lærerinde :..................... !/3 1950
11. Hr. M. C. Bramsen, lærer............................ 1/10 1950
12. Fru B. Raagaard, lærerinde.......................... 1/11 1951
13. Hr. A. Frederiksen, timelærer..................... 1/a 1952
14. Frk. M. Heuser, timelærerinde................... 1/8 1953

1. august blev lærerinde frk. Heuser ansat som timelærerinde.
Det stigende børnetal medførte, at skolen fra dette skoleårs begyndelse havde 

dobbelt klasserække i de 7 første årgange, og i henhold til lov nr. 414 af 12. juli 
1946 skulle der oprettes et viceinspektørembede ved skolen. Efter ansøgning fra 
skolekommissionen har undervisningsministeriet bifaldet, at et af de faste lærer
embeder normeres som viceinspektørembede. Lærer Nemming er pr. 1. juni ud
nævnt til viceskoleinspektør.

Som vikarer i det forløbne år har følgende virket : lærerinde fru Schoubye og 
lærerinde fru Jacobsen.

Realeksamen 1953
1. Peter Ernst (viktualieh., Gilleleje) ................................................ 13,92 mg
2. Benny Høglund (formand, Græsted) ........................................... 13,64 mg¿-
3. Olga Jacobsen (foderm., Tikøb).................................................... 14,26 mg-L
4. Poul Billeskov Jansen (forpagter, Gilleleje)................................. 13,96 mg
5. Birthe Madsen (skoleinsp., Gilleleje)........................................... 13,77 mg
6. Ole Møller (gartner, Gilleleje)...................................................... 13,81 mg
7. Folke Nielsen (gdr., Smidstrup).................................................... 14,12 mg
8. John Tingmann Pedersen (gdr., Nakkehoved).............................. 12,94 g4-

Mellemskoleeksamen 1953
1. Britta Andersen (gdr., Fjellenstrup)............................................... 13,83 mg
2. Ib Heller Andreasen (gdr., Havregården).................................... 13,64 mg-i-
3. Ole Birch (kunstmaler, Gilleleje)................................................... 12,02 g
4. Birthe Christoffersen (arbm., Gilleleje)......................................... 13,09 mg-H
5. Linda Hansen (tømrer, Fjellenstrup)............................................. 13,99 mg
6. Anne Marie Billeskov Jansen (forpagter, Gilleleje)................... 13,86 mg
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7. Hans Erik Johansen (sognefoged, Søborg).................................... 13,99 mg
8. Lissie Jørgensen (fru, Fjellenstrup)............................................... 12,66 g-r
9. Lis Klug (skipper, Gilleleje)............................................................ 13,11 mg-?

10. Tove Larsen (skibstømrer, Gilleleje) ............................................. 13,55 mg —
11. Knud Møller (togfører, Gilleleje)................................................... 12,78 g —
12. Poul Nielsen (bankkasserer, Gilleleje)........................................... 14,42 mg-
13, Tove Nielsen (tømrermester, Gilleleje)........................................... 14,52 ug —
14. Grethe Bjørn Olsen (købmand, Dragstrup).................................. 14,31 mg-
15. Bent Petersen (mejeribest, Søborg)................................................. 13,96 mg
16. Niels Erik Petersen (mejeribest., Søborg)...................................... 13,75 mg
17. Vibeke Rasmussen (fabrikant, Gilleleje)........................................ 14,38 mg+■
18. Verner Artagnan Sørensen (ejendomsmægler, Gilleleje)............. 13,27 mg~

Realeksamen 1954
(15 elever)

Dato: Kl. Fag: Lærer: Censor:
22. maj 10 Latin Hr. Nemming Hr. lærer C. O. Petersen, Hornbæk
25. - 8 Historie » H. Larsen » lærer P. Andersen, Græsted
28. - 9 Matematik » H. Madsen » skoleinsp. Rasmussen, Esperg.

1. juni 8 Dansk Frk. Jensen » viceinsp. Hesdorf, Brønderslev
4. - 8 Tysk Hr. H. Larsen » overl. Mørch Petersen, Hillerød

10. - 8 Fransk » Petersen Overlærer frk. Grønlund, Hellerup
14. - 8 Geografi » A. E. Larsen Hr. skoleinsp. Lilleør, Hillerød
16. - 8 Engelsk » H. Larsen Lærerinde fru Poulsen, Åbybro
19. - 8 Naturhistorie » Terslin Hr. dr. I. Lieberkind, Espergærde
22. - 8 Fysik » A. E. Larsen » lærer Raagaard, Hornbæk

Mellemskoleeksamen 1954
(20 elever)

Dato: Kl. Fag: Lærer: Cencor:
2. juni 8 Regn. & mat. Hr. A. E. Larsen Hr. overl. J. Pedersen, Kbhvn.
4. - 8 Tysk » Nemming » lærer Ax. Carlsson, Hillerød

11. - 8 Historie » Bram sen » lærer Ploug Sørensen, Hornbæk
16. - 8 Fysik » A. E. Larsen » lærer Geckler, Hillerød.
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Dato: Kl. Fag: Lærer: Censor:
19. juni 8 Naturhistorie Hr. Fabricius Hr. overlærer Pilgaard Helsinge
22. - 8 Geografi Fru Christensen « overl. Christiansen, Fr.bofg

Skriftlig eksamen afholdes 6.—11. maj med følgende censorer:

REALEKSAMEN:
Skr. dansk: hr. adjunkt Krener, Holte, og hr. skolebest. Frisch-Christensen, 
Brædstrup.
Skr. engelsk: hr. lektor Alving, Søborg, og overlærer fru Schæbel, København.
Skr. regn. & mat.: hr. lektor Pihl, Gentofte, og skolebest. Fallesen, Tinglev.

MELLEMSKOLEEKSAMEN :
Skr. dansk: hr. overlærer N. Pedersen, Odense.
Skr. regn. & mat.: hr. overlærer Marslund, Gentofte.
Håndgerning: overlærer fru Ditlevsen, Gentofte.
Skrivning: lærerinde frk. Jensen, Gilleleje.
Tegning: lærer Raagaard, Hornbæk.

Optagelsesprøve til mellemskolen
AFHOLDES ONSDAG DEN 9. JUNI

Kl. 8 — 10 regning Kl. lO1/^—ll1/4 diktat Kl. lP/2—14 genfortælling

Indmeldelse modtages indtil 4. 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 1954
Skriftlige prøver afholdes den 3. og 4. juni.
Mundtlige prøver afholdes den 18.—24. juni.

Fredag den 18. juni
Tid Klasse Lokalei Fag Lærer Censor

kl. 8 III mb a 10 Regn. & mat. Hr. Petersen Hr. Madsen
b 8 Naturhistorie » Terslin » Fabricius

II mb a 9 Dansk Frk. Jacobsen Frk. Jensen
b 6 Geografi Hr. A. E. Larsen Fru Christensen

I mb a 4 Engelsk » H. Larsen Hr. Nemming
kl. 10 III mb a 8 Naturhistorie » Terslin » Fabricius

b 10 Regn. & mat. » Petersen » Madsen
II mb a 6 Geografi » A. E. Larsen Fru Christensen

b 9 Dansk Frk. Jacobsen Frk. Jensen
I mb b 4 Engelsk Hr. H. Larsen Hr. Nemming

Lørdag den 19. juni
kl. 8 III mb a 6 Geografi Frk. Jensen Frk. Heuser

limb a 4 Regn. & mat. Hr. Petersen Hr. Nemming
I mb a 5 Historie « H. Larsen » Bramsen

kl. 10 III mb b 6 Geografi Frk. Jensen Frk. Heuser
limb b 4 Regn. & mat. Hr. Petersen Hr. Nemming
lmb b 5 Historie « H. Larsen » Bramsen

Mandag den 21. juni
kl. 9 3ma 7 Regning Fru Christensen Hr. Bramsen

2ma 4 Historie Hr. Fabricius » A. E. Larsen
Ima 5 Dansk Frk. Jensen » H. Larsen
4a 6 Regning Hr. Madsen Frk. Heuser
3a 3 Regning » Nemming Fru Raagaard
2b 2 Dansk Frk. Jacobsen Hr. Frederiksen

kl. 10 3 ma 7 Dansk Hr. A. E. Larsen » Frederiksen
2 ma 4 Regning » Nemming Frk. Jacobsen
Ima 5 Dansk » Frk. Jensen Hr. H. Larsen
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Tid Klasse Lokale Fag Lærer Censor
4al
4bJ 3 Religion Hr. Bramsen » Terslin
3a 2 Dansk Fru Christensen Frk. Heuser
Ib 1 Dansk » Raagaard » Jensen

kl. 11 2ma 8 Fysik Hr. Frederiksen Hr. A. E. Larsen
Ima 5 Religion » Fabricius Fru Christensen
4b 6 Regning Frk. Heuser Frk. Jensen
3a 3 Historie Hr. Terslin Hr. H. Larsen
2a 2 Religion Frk. Jacobsen » Bramsen
Ib 1 Regning Fru Raagaard » Nemming

Tirsdag den 22. juni
kl. 8 III mb a 12 Dansk Hr. Terslin Frk. Jensen

b 7 Historie » Bram sen Hr. H. Larsen
II mb a 4 Tysk » Nemming » Frederiksen
I mb a 5 Regning » Petersen Frk. Jacobsen

kl. 10 III mb a 9 Historie » Bram sen Hr. H. Larsen
b 10 Dansk » Terslin Frk. Jensen

limb b 4 Tysk » Nemming Hr. Frederiksen
I mb b 5 Regning » Petersen Frk. Jacobsen

Onsdag den 23. juni
kl. 9 2ma 4 Dansk Hr. Terslin Frk. Jacobsen

Ima 6 Geografi » Fabricius Hr. A. E. Larsen
4a 5 Dansk » Bramsen Frk. Jensen
3b 3 Dansk Fru Raagaard » Heuser
2b 2 Regning Fru Christensen Hr. Petersen

kl. 10 Ima 5 Regning Hr. Petersen » A. E. Larsen
4a 7 Historie » Fabricius » Terslin
4b 6 Dansk » Bram sen » Nemming
3b 4 Religion Fru Raagaard » Madsen
2a 3 Dansk Hr. Frederiksen » H. Larsen
2b 2 Religion Frk. Jacobsen Fru Christensen
la 1 Dansk » Heuser Frk. Jensen

kl. 11 4b 8 Naturhistorie Hr. Fabricius Hr. A. E. Larsen
3b 5 Regning Frk. Jensen » Nemming
2a 3 Regning Hr. Frederiksen » H. Larsen
la 1 Regning Frk. Heuser » Petersen
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Torsdag den 24. juni
Tid Klasse Lokale Fag Lærer Censor

kl. 8 III mb a 10 Engelsk Hr. H. Larsen Hr. Nemming
II mb a 8 Naturhistorie » Fabricius » Bramsen
I mb a 4 Dansk » Terslin Frk. Jacobsen

b 6 Geografi Frk. Jensen Fru Christensen
kl. 10 III mb b 10 Engelsk Hr. H. Larsen Hr. Nemming

II mb b 8 Naturhistorie » Fabricius » Bramsen
I mb a 6 Geografi Frk. Jensen Fru Christensen

b 4 Dansk Hr. Terslin Frk. Jacobsen

Lærerrådsmøde torsdag den 24. juni kl. 14.
Skoleafslutning i gymnastiksalen fredag den 25. juni kl. 14,30. Hertil mødet 

eleverne fra grundskolen (1—4 klasse) ikke.
Elevarbejder i håndgerning og tegning er fremlagt i nr. 9 og nr. 10 fra man

dag den 21.—onsdag den 23. juni, hver dag kl. 9—12 og 15—17. Onsdag den 
23. juni udleveres arbejderne til eleverne kl. 17. Eleverne må da give møde og 
hente deres arbejder.

Meddelelse om oprykning og udlevering af karakterbøger finder sted lørdag 
den 26. juni kl. 8.

Derefter sommerferie til mandag den 16. august kl. 9.
Alle bøger, der er lånt på skolen, må afleveres til klasselæreren, når årsprø

ven er afsluttet og senest den 24. juni. — De bøger, der skal bruges i næste 
klasse, skal ikke afleveres.

Børnenes forældre og iøvrigt enhver, 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 bemærkes, at en del japanske børnetøgninger vil blive 
udstillet sammen med skolens elevtegninger.

Alle forældre og interesserede indbydes ligeledes til skoleafslutningen i gym
nastiksalen fredag den 25. juni kl. 14,30.

Det nye skoleår begynder efter sommerferien mandag den 16. august kl. 9. 
De nyindmeldte elever til 1. klasserne møder samme dag kl. 11.

Gilleleje, i maj 1954.
H. MADSEN
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SØBORG OG HEDSBJERG SKOLER

Årsprøver
Årsprøve afholdes i Søborg skole fredag den 25. juni kl. 9 og i Hedsbjerg 

skole torsdag den 24. juni kl. 9.

Beretning
Det gennemsnitlige børnetal har for året 1953 været 97 i 5 klasser. 1 barn 

var fra anden kommune. Fra skoledistriktet gik 1 barn i anden kommunes skole.
Der har ialt været 1075 forsømmelser (11,1 i gennemsnit pr. barn). Af disse 

var 872 p. gr. af sygdom, 132 af anden lovlig grund og 71 af ulovlig grund.
Elever fra Søborg skole har deltaget i svømmeundervisningen i Gilleleje, og 

1 pige har bestået Den danske skoles svømmeprøve.
I idrætsstævnet i Græsted deltog ca. 20 piger og drenge i håndbold og 

langbold.
Der har været god afsætning på skolesparemærkerne. Børnene har i årets 

løb købt for ca. 3000 kr.
4. klasse var på en 6 dages tur til Silkeborg-egnen og havde station i »Knud- 

hule« ved Ry. Det var en ny form for udflugt, der her blev prøvet, og det blev 
en stor oplevelse for børnene. Vi aflagde besøg i Århus (domkirken, den gamle 
by og rådhuset), Silkeborg og Øm kloster og var et par gange på Himmelbjerget.

3. klasse var i Ringsted, hvor St. Bendts kirke blev beset. Desuden havde 
vi en interessant tur med turistbil til Fjenneslev.

2. klasse fra de to skoler var på udflugt til Hillerød. Efter et besøg på Fre
deriksborg slot legede vi på Jægerbakken.

1. klasse fra de to skoler var i Gilleleje og besøgte Dyreparken og legede 
ved stranden. Den medbragte mad spistes hos fru Schoubye, Gilbjerghus.

1. juli blev hr. Viggo Jensen ansat som lærer ved Søborg og Hedsbjerg sko
ler. Lærer Jensen tog lærereksamen fra Jonstrup seminarium i maj 1953.

Søborg skole, i maj 1954.
A. E. JØRGENSEN, førstelærer
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Søborg-Gilleleje kommunale skuietanapieje
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 1952—53
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1. års 
behandling 86 20 1 65 70 94 0 13 1 24 0 1 203

Fortsat 
behandling 349 69 0 280 669 102 7 39 4 33 7 6 867

Tilsammen 435 89 1 345 739 196 7 52 5 57 7 7 1070




