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SKOLEVÆSENETS TILSYN, RÅD OG LEDELSE

Skanderborg byråds udvalg for kulturelle anliggender

Postkontrollør B. Skovgaard Madsen, formand 
Montør Poul Johansen, næstformand 
Sekretær Hanne Kirkegaard *) 
*) afløses pr. 15.10.1980 af 
Bogholder Svend Aage Haysen 
Amtsfuldmægtig John Gaden 
Gårdejer Stig Nordtorp Andersen 
Arbejdsmand Svend Due 
Vicevært Gerner Mortensen

Skolekommissionen

Gårdejer Stig Nordtorp Andersen, formand 
Postkontrollør B. Skovgaard Madsen 
Bibliotekar Birthe Gaden 
Sekretær Hanne Kirkegaard *) 
*) afløses pr. 15.10.1980 af 
Bogholder Svend Aage Haysen 
Montør Poul Johansen 
Vicevært Gerner Mortensen 
Hjemmehjælper Erna Christensen 
Soc.rådg.stud. Else Marie Bach 
Maskinarbejder Ove Bech Andersen 
Landinspektør Preben Pedersen 
Maskintekniker Finn Kramhøft 
Arkitekt Erik Bugge 
Institutionsleder Erling Skov Frandsen 
Lærer Jan Hougaard Sørensen 
Lærer Hans Bladt 
Ungdomsskoleinspektør Paul Nissen

Skolenævn

MORTEN BØRUP SKOLEN

Bankfuldmægtig Poul Vinther Kristensen, formand 
Lærerstud. Birthe Thorbjørn 
Kontorassistent Grete Rørvang 
Maskinarbejder Ove Bech Andersen 
Husmoder Signe Mortensen 
Arkitekt Bent Atzen 
Sygeplejerske Karin Sørensen
Vicevært Gerner Mortensen, byrådets repræsentant

EJER BAVNEHØJ SKOLEN

WS-installatør Poul Aagaard, formand 
Direktør Niels Lyngsø 
El-installatør Chr. Møller Andersen 
Soc.rådg.stud. Else Marie Bach 
Husmoder Sys Jensen 
Montør Poul Johansen, byrådets repræsentant
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NIELS EBBESEN SKOLEN

Landskabsarkitekt Hans Jørgen Nielsen, formand 
Landinspektør Preben Pedersen 
Bestyrer Inger Lund Laursen 
EDB-tekniker Per Trolle 
Prokurist Ole Breiner 
Fru Anne Grethe Gustavsen 
Bankassistent Brita Møller
Postkontrollør B. Skovgaard Madsen, byrådets repræsentant

STILLING SKOLE
Husmoder Kirsten Munch, formand
Damefrisør Irene Jensen
Maskintekniker Finn Kramhøft
Stud. mag. Ingelise Flensted-Jensen 
Teknisk assistent Helen Lykke-Møller 
Konsulent Kent Lemming 
Fr. Gunnel Rasmussen
Sekretær Hanne Kirkegaard, byrådets repræsentant *)
*) afløses pr. 15.10.1980 af
Bogholder Svend Aage Haysen

VIRRING SKOLE

Amanuensis Jens Pinholt, formand
Ingeniør Jens Godrum-Overgaard
Socialrådgiver Merete Nyborg Sørensen 
Teknisk assistent Ulla Lynge Hansen 
Gårdejer Jacob Rasmussen 
Arkitekt Erik Bugge
Gårdejer Jens Vestergaard Sørensen
Gårdejer Stig Nordtorp Andersen, byrådets repræsentant
Fælleslærerrådet 1980/81

Jan Hougaard Sørensen, Niels Ebbesen skolen, formand 
Inge Frandsen, Morten Børup skolen, næstformand 
Axel Nielsen, Niels Ebbesen skolen, sekretær 
Bente Møller Jensen, Virring skole 
Hans Bladt, Stilling skole 
Ernst Husballe, Ejer Bavnehøj skolen 
Poul Erik Erhardi, Morten Børup skolen 
Peter Mortensen, Stilling skole 
Esben Jensen, Niels Ebbesen skolen 
Svend Emil Christensen, skolepsykologisk rådgivning

Lærerrådenes formænd 1980/81

Ejer Bavnehøj skolen: Ernst Husballe
Morten Børup skolen: Inge Frandsen
Niels Ebbesen skolen: Jan Hougaard Sørensen
Stilling skole: Hans Bladt
Virring skole: Bente Møller Jensen
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Fritidsnævnet

Direktør Jens Christensen, formand
Vicevært Gerner Mortensen
Konsulent Aage Egebjerg Jensen
Amtsfuldmægtig John Gaden
Arbejdsmand Svend Due
Gårdejer Stig Nordtorp Andersen
Repræsentant Richard Fløe 
Dagplejeassistent Joan Møller 
Lærer Kirsten Olsen

Voksenundervisningsnævnet

Overlærer Børge Nielsen, formand
Amtsfuldmægtig John Gaden
Aftenskoleleder Bent Andersen 
Lærer Peter Stenstrup Holm 
Fysioterapeut Inge Holm

Ungdomsskolenævnet

Overtandlæge Ib Holm, formand
Gårdejer Stig Nordtorp Andersen
Institutionsleder Erling Skov Frandsen 
Smed Jes Hald
Maskinarbejder Ove Bech Andersen

Elevrådsformænd 1980/81

Morten Børup skolen: Peter Blirup, 8. c
Niels Ebbesen skolen: Claus Damgaard Sørensen, 9. a
Stilling skole: Brian Reenberg, 8. a
Virring skole: Lisbet Johns, 9. a
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SKOLERNES ADMINISTRATION

Ejer Bavnehøj skolen, Risvej 26, Tebstrup, 8660 Skanderborg.
Tlf. 53 82 64. Kontortid kl. 12,00 - 12,30.
Skoleinspektør Pauli Aahauge. Privat tlf. 57 92 45.
Pedel Niels Michelsen.

Morten Børup skolen, Møllegade 45, 8660 Skanderborg.
Tlf. 52 09 44. Kontortid kl. 8,00 - 14,00.
Lærerværelset tlf. 52 07 18.
Skoleinspektør H. Chr. Stensgaard. Privat tlf. 52 23 74.
Viceskoleinspektør H.C. Petersen. Privat tlf. 52 01 75.
Skolesekretærerne Metha Nygaard og Kirsten Sørensen.
Pedel Paul Martin Sørensen.

Niels Ebbesen skolen, Thomas Helsteds Vej 20, 8660 Skanderborg.
Tlf. 52 20 66. Kontortid kl. 8,00 - 14,00.
Lærerværelset tlf. 52 28 19.
Skoleinspektør Esben Jensen. Privat tlf. 94 15 40.
Viceskoleinspektør C.E. Rasmussen.' Privat tlf. 52 12 71.
Skolesekretærerne Annalise Sørensen og Jonna Hjortnæs. 
Pedel Arne Madsen.

Stilling skole, Baldersvej 2, Stilling, 8660 Skanderborg.
Tlf. 57 18 55. Kontortid kl. 8,00 - 14,00.
Lærerværelset tlf. 57 15 02.
Skoleinspektør Kai Faarbæk. Privat tlf. 52 14 01. i
Viceskoleinspektør N.P. Mortensen. Privat tlf. 52 27 82. 
Skolesekretærerne Karen Rasmussen og Karen Vej Istrup. 
Pedel Lars Sørensen.

Virring skole, Gadebakken 5 E, Virring, 8660 Skanderborg.
Tlf. 92 76 44. Kontortid kl. 8,00 - 14,00.
Lærerværelset tlf. 92 80 16.
Skoleinspektør L. Kaastrup Lauritsen. Privat tlf. 92 72 
Viceskoleinspektør Carsten Grell. Privat tlf. 92 77 30. 
Skolesekretær Laila Iversen.
Pedel Hans Grønlund.

56 .

Undervisnings- og kulturforvaltningen, Adelgade 44, Skanderborg
Tlf. 52 12 66.
Skoledirektør Preben Tange, tlf. 52 12 66, lokal 135.

Skoledirektøren er leder af undervisnings- og kulturforvaltningen.

Til forvaltningen er knyttet fritidskonsulent Palle Kromand og 
ungdomsskoleinspektør Paul Nissen (tlf. 52 47 47). Overassistent 
Bent Rydahl, lok. 138: Budgetlægning, regnskabsfunktioner, byg
gerier, forsikringer, kontrakter m.v. Assistent Birte Kromand, 
lok. 136: Skolepsykologisk Rådgivning, lærerløn, kurser, kultu
relt udvalg m.v. Assistent Eva Pedersen (kl. 8 - 12), lok. 137: 
Skolekommissionen, fagkonsulenterne, korrespondance, postforde
ling m.v. Assistent Jette Haagen, lok. 136: Fritidsnævn, voksen
undervisningsnævn, ungdomsskolenævn, efterskoler, højskoler m.v., 
årsberetning, søbadet, befordring af skolebørn m.m. Assistent 
Jette Engelbrecht Larsen (kl. 12 - 16), lok. 137: Korrespondance, 
erhvervskonsulenten, postfordeling m.v.
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LÆRERPERSONALE pr. 1.8.1980

Skoleforvaltningen

Hans Bladt, skolekonsulent
Hans B. Frederiksen, skolekonsulent
Britta Grove, fast vikar
Birthe Thorbjørn Hansen, fast vikar 
Lone B. Højlund, fast vikar 
Paul Kejlberg, skolekonsulent 
Peder B. Nielsen, fast vikar 
Peter Overgaard, fast vikar
Villi J. Petersen, skolekonsulent 
Preben Tange, skoledirektør

Ejer Bavnehøj skolen

Gerda M. Andersen, overlærer
Jenny M. Christensen, lærer, skolevejleder 
Tove Hess Christensen, overlærer
Birthe Marie Hansen, lærer
Ernst N. Husballe, overlærer, skolebibliotekar 
Thomas Nørrelund Laursen, overlærer 
Bodil Mølgaard, børnehaveklasseleder 
Claus Olesen, lærer 
Pauli Aahauge, skoleinspektør

Niels Ebbesen skolen

Arne Agergaard, overlærer
Else G. Alexandersen, overlærer, skolebibliotekar 
Ib Alminde, fritidspædagog
Lars Kappel Andersen, lærer
Lene Birgitte Andersen, lærer
Ulrik Giver Andersen, lærer
Marianne Bredsdorff-Larsen, lærer
Herdis Christensen, lærer 
Lillian Christensen, lærer 
Steen N. Dahl-Hansen, timelærer 
Hans Enevoldsen, timelærer 
Jørn Erbs, lærer 
Betty Friis, overlærer 
Erik Jarl Hansen, lærer 
Inna Hammer Hansen, lærer 
Mogens Hansen, lærer 
Peter Hammer Hansen, lærer 
Poul Skjønnemann Hansen, lærer 
Ebbe Harlou, lærer 
Nils Hein, lærer
Viggo Henriksen, lærer 
Inge Hyldrup, lærer 
Yvonne Håkonsson, lærer 
Lene Jacobsen, lærer 
Esben Jensen, skoleinspektør 
Herluf Berg Jensen, lærer 
Merete Jensen, lærer
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Peder Johansen, lærer
Torben Værum Johansen, lærer
Carsten Jæger, lærer
Grete Frank Jørgensen, lærer
Susanne Kerndrup, lærer
Erik Kondrup, lærer
Niels Krintel, årsvikar
Marianne Langbak, lærer
Annette Møller Lassen, lærer
Lene Lundorff, børnehaveklasseleder
Hans Meinhardt, lærer, ass. skolebibliotekar
Jytte Møller, lærer
Axel Nielsen, lærer
Børge Nielsen, overlærer
Jenny Junker Nielsen, lærer
Margit Nielsen, lærer
Kirsten Nørgaard, lærer
Yrsa Pedersen, børnehaveklasseassistent
Jens P. Petersen, erhvervsorienteringskonsulent, ass. skolebibl. 
Mette Stenild Petersen, lærer 
Poul Fjeldsted, lærer 
Anne-Marie Rasmussen, lærer
Carl Erik Rasmussen, viceskoleinspektør
Jens Rasmussen, lærer
Nils Jørgen Rasmussen, lærer
Ruth Rytter, børnehaveklasseassistent
Jette Brinch Sanning, lærer
Agnete Schou-Hanssen, overlærer 
Hans Schou-Hanssen, overlærer 
Lise-Lotte Segall, lærer 
Peter Segall, lærer 
Hans Simonsen, lærer 
Johanne Stenz, lærer
Merete Studtmund Klausen, lærer
Jette la Cour Søborg, børnehaveklasseleder 
Jan Hougaard Sørensen, lærer 
Svend Møller Sørensen, lærer 
Vita Møller Sørensen, lærer 
Anna Elise Tange, overlærer 
Minna Wibroe, lærer

Morten Børup skolen

Agnete Agergaard, lærer
Bent Andersen, overlærer, orlov
Frede Meldgaard Andersen, overlærer
Ruben Andersen, lærer
Bruno Bach, lærer
Inge Marie Bach, lærer
Randi Blichfeldt, lærer
Inge Merete Blirup, lærer
Lone Buch, lærer
Kjeld Nyhuus Christensen, kurator
Erik Christoffersen, lærer
Jette Dahl, timelærer
Mogens Dam, timelærer
Else Digmann, overlærer
Lis Ravnkilde Erhardi, lærer
Poul Erik Copmann Erhardi, lærer
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Vita Mors Fensted, børnehaveklasseleder 
Inge Lynggaard Frandsen, lærer 
Thorkild Hagn-Meincke, lærer, skolevejleder 
B.C. Møller-Hansen, børnehaveklasseleder 
Dorte Holm, timelærer 
Svend Hyldrup, lærer 
Marie Jacobsen, overlærer 
E. Myhre Jensen, skolebibl. kons. 
Hanne Jensen, lærer 
Lis S. Tang Kjeldberg, overlærer 
Birthe K. Krabbe, overlærer 
Palle Kromand, overlærer 
Tove Kaas, overlærer 
Eva Lohmann, lærer 
Niels Elkjær Madsen, lærer 
Hanne Millung, lærer 
Jette K. Mortensen, lærer 
Betty Maarbjerg, lærer, orlov 
Jens Maarbjerg, lærer 
Kirsten Inge Nielsen, lærer 
Paul Nissen, ungdomsskoleinspektør
Per Nymark, overlærer, ass. skolebibliotekar 
Jørn Bohmann Nøttrup, lærer 
Maren Lise Bay Overgaard, lærer 
Peter Overgaard, lærer 
Bent Svenstrup Pedersen, overlærer 
Lilly Pedersen-Hadsund, overlærer 
Hans Christian Petersen, viceskoleinspektør 
Herluf Skibdahl Petersen, lærer 
Jørn Nørgaard Petersen, lærer 
Erik Pontoppidan, lærer 
Annelise Rasmussen, overlærer 
Karsten K. Ravn, timelærer 
Per Skovgaard, overlærer 
Birte Kjærby Stensgaard, overlærer 
Hans Christian Stensgaard, skoleinspektør 
Bjarne Svenningsen, lærer 
Cecilie K. Sørensen, overlærer 
Ingeborg Albøge Sørensen, overlærer 
Søren Steffen Sørensen, lærer 
Finn T. Therkildsen, overlærer 
Inge Therkildsen, lærer 
Jørgen Verge, lærer
Ole Windsholt, lærer, ass. skolebibliotekar 
Mogens B. Zachariassen, lærer 
Lise Nynne Werngren, årsvikar

Stilling skole

Vera Agger, lærer
Klavs A.E.K. Andresen, timelærer 
Hanne Bjerregaard, vakancevikar 
Kirsten Bladt, lærer 
Birthe Lykke Bruun, lærer 
Steen Barslev Carstensen, lærer
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Kirsten Bjerregaard Christensen, timelærer 
Vagn Aage Ebsen, lærer 
Kai Faarbæk, skoleinspektør 
Bjarne G. Hansen, lærer 
Hans Kaae Hansen, lærer 
Karen B. Hastrup, lærer 
Henning M. Henriksen, lærer 
Karen Lis S. Henriksen, lærer 
Birgit A.M.T.S. Jacobsen, lærer 
Hanne Linde Jensen, lærer 
Kenny L.N. Jensen, faglærer 
Peder Jensen, timelærer 
Ruth F. Just, vakancevikar 
Elin Mønsted Jørgensen, tale-hørelærer 
Elin Nyborg Jørgensen, vakancevikar 
Kirsten Karring, lærer 
Søren Klastrup, lærer 
Karen Brix Klausen, lærer 
Erik Lambek, lærer 
Gert Unmack Larsen, lærer 
Jens Jørgen Laursen, lærer, skolebibliotekar 
Helle M. Leth, vakancevikar 
Lone Leth-Nissen, timelærer 
Else Lindholt, lærer 
Jens Lundorff, lærer, skolevejleder 
Anne Gottlieb Madsen, lærer 
Inga Maigaard, lærer 
Mogens Maigaard, lærer 
Bente W. Mortensen, lærer
Niels Peter Mortensen, viceskoleinspektør 
Hanne Mønsted, lærer 
Poul Erik Mønsted, overlærer 
Frank Nielsen, lærer
Kirsten G. Nielsen, lærer, ass. skolebibliotekar 
Britta Fagermo Pedersen, lærer 
Vibeke Petersen, lærer 
Hans Posselt, lærer 
Mona Ravn, timelærer 
Dot Ejby Reinau, lærer 
Sussi Solvig, lærer 
Margit Storm, lærer 
Birthe Sørup, lærer 
Inger Thimmer, lærer 
Carsten A. Thomsen, lærer 
Finn T.A. Thomsen, lærer 
Ole Wistisen, lærer

Virring skole

Jens Jørgen Amnitzbøll, lærer 
Hanne L. Andersen, lærer 
Birgitte Fausing, lærer 
Gerda Siggård Frederiksen, lærer 
Tove G. Frederiksen, lærer 
Carsten Grell, viceskoleinspektør
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Kirsten T. Grymer, lærer 
Karen Grzelak, lærer 
Verner S. Hansen, lærer 
Kirsten T. HarIon, lærer 
Agnes K. Holm-Rasmussen, overlærer 
Peter Stenstrup Holm, lærer 
Mogens B. Hougaard, timelærer 
Kirsten Høgild, lærer 
Henry A. Jacobsen, lærer, ass. skolebibliotekar 
Leif Jensen, lærer
Yrsa Halkjær Jensen, børnehaveklasseleder 
Gitte Jæger, lærer
Freddy Nedergaard Kristensen, lærer, skolevejleder 
Tove K.H. Kristensen, lærer 
Finn Larsen, timelærer 
Tove Larsen, timelærer 
Laurits Kaastrup Lauritsen, skoleinspektør 
Tove E.B. Legarth, overlærer 
Helen Lindbirk, lærer 
Ella M. Lübbert, lærer 
Henning Madsen, lærer 
Marianne M. Madsen, lærer 
Christa W. Mortensen, lærer 
Erna Mortensen, faglærer 
Gitte Mortensen, lærer 
Sara Mossin, lærer 
Bente Møller-Jensen, overlærer 
Hanne Poulsen, børnehaveklasseleder 
Bodil Skipper, overlærer 
Knud Jørgen Skipper, overlærer 
Lisbeth Sparre Skovsen, lærer 
Else Skruppeltrang, børnehaveklasseleder 
Anna K. Sørensen, overlærer 
Bjarne F. Tarpgård, lærer 
Mona O.E. Tarpgård, lærer 
Ole Tonnesen, lærer 
Aase M. Værge, overlærer
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I alt

KLASSETAL OG ELEVTAL PR. 1. SEPTEMBER 1979 OG 1980.

Elevtal

1945
1950
1955
1960
1963 (kommunesammenlægning)
1965
1966
1967
1968 (børnehaveklasser oprettes)
1969
1970 (kommunesammenlægning)
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Ejer Bavnehøj skolen

469
521
622
766

1.029
1.103
1.172
1.247
1.434
1.517
2.015
2.149
2.312
2.455
2.568
2.704
2.752
2.845
2.975
3.067
3.080
3.119

1. sept. 1979:

Børnehavekl. 1 klasse 15 elever
1. - 7. kl. 7 klasser 105 elever
I alt 8 klasser 120 elever

1. sept. 1980:

Børnehavekl. 1 klasse 13 elever
1. - 7. kl. 7 klasser 107 elever

8 klasser 120 elever
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Morten Børup skolen

1. sept. 1979:

Børnehavekl. 4 klasser 64 elever
1. - 7. kl. 26 — 502 —
8. - 10. kl. 13 - 230 —
Spec, klasse 1 - 2
I alt 44 klasser 798 elever

1. sept. 1980:

Børnehavekl. 4 klasser 74 elever
1. - 7. kl. 25 — 479 —
8. - 10. kl. 13 - 221 -
Spec, klasse 1 - 5 -
I alt 43 klasser 779 elever

Niels Ebbesen skolen

1. sept. 1979:

Børnehavekl. 4 klasser 86 elever
1. - 7. kl. 31 — 644 —
8. - 10. kl. 10 - 189 -
I alt 45 klasser 919 elever

1. sept. 1980:

Børnehavekl. 4 klasser 96 elever
1. - 7. kl. 30 — 624 —
8. - 10. kl. 12 - 209 -

I alt 46 klasser 929 elever

Stilling skole

1. sept. 1979:

Børnehavekl. 4 klasser 75 elever
1. - 7. kl. 22 — 460 —
8. - 10. kl. 9 - 158 —
Spec, klasse 1 — 2 —
I alt 36 klasser 695 elever

1. sept. 1980:

Børnehavek1. 4 klasser 84 elever
1. - 7. kl. 23 — 476 —
8. - 10- kl. 10 - 177 —
Spec, klasse 1 — 3 —
I alt 38 klasser 740 elever
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Virring skole

1. sept. 1979:

Børnehavekl.
1. - 7. kl.
8. - 10. kl.

3
19
8

klasser 52
359
137

elever

I alt 30 klasser 548 elever

1. sept. 1980:

Børnehavekl. 3 klasser 48 elever
1. - 7. kl. 19 — 353 —
8. - 10. kl. 9 - 150 —
I alt 31 klasser 551 elever

EKSAMEN

Eksamen maj - juni 1980

Morten Børup skolen: |

73 elever tog folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.
66 elever tog folkeskolens udvidede afgangsprøve efter¡10. klasse.

Niels Ebbesen skolen:

55 elever tog folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.
33 elever tog folkeskolens udvidede afgangsprøve efte¡r 10. klasse.

Stilling skole:

68 elever tog folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.
27 elever fra 10. klasse aflagde prøve, herunder folkeskolens
udvidede afgangsprøve.

Virring skole:

53 elever tog folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.
27 elever fra 10. klasse aflagde prøve, herunder folkeskolens 
udvidede afgangsprøve.
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SKANDERBORG UNGDOMSSKOLE v/Paul Nissen

Unge i kommunen mellem 14 og 18 år 
Indmeldte v. sæsonens start

Indmeldte elever fordelt efter alder

piger
618
365

drenge
575
286

i alt
1.193

651

13 år 51 29 80
14 år 72 59 131
15 år 82 80 162
16 år 95 58 153
17 år 37 39 76
18 år 12 14 26
over 18 år 16 7 23
I alt 365 286 651

Antal undervisningshold og -timer.

Ungdomsorientering 4 hold 96 timer i alt
Almene ungdomsskolefag 46 hold 3.228 timer i alt
Prøveforberedende undervisning 5 hold 330 timer i alt
Knallertundervisning 3 hold 90 timer i alt
Specialundervisning 14 hold 672 timer i alt

I alt 72 hold 4.416 timer i alt

Der var ved sæsonens begyndelse ansat 39 lærere ved ungdomsskolen.
Ungdomsskoleinspektøren har fungeret som leder i 10 år.

Antal klubmedlemmer:

I alt

286 drenge
365 piger
651

Antal klubmedarbejdere: 17
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FERIER

6. 10.1980

Ferieplan for

Efterårsferie

skoleåret 1980/81

2den 18.10.1980 - den
Juleferie den 23.12.1980 - den 0 4 . 01.1981
Vinterferie den 02.03.1981 - den 0 8. 03.1981
Påskeferie
Bededag
Kr. Himmelfartsdag
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag 
Grundlovsdag
2. Pinsedag

den 
den 
den 
den 
den 
den

11.04.1981 -
15.05.1981
28.05.1981
29.05.1981
05.06.1981
08.06.1981

den 2 0 . 04.1981

Sommerferie

De nævnte dage incl.

den 20.06.1981 - den 0 4. 08.1981

SPORTSHALLER

Morten Børup hallen - tlf. 52 05 04 
Halinspektør Bent Frederiksen

Niels Ebbesen hallen - tlf. 52 33 50
Halinspektør og fritidspedel Svend Petersen

Virring hallen - tlf. 92 77 85 efter kl. 16,00 
Pedelafløser Peter Fager Petersen

Stilling hallen - tlf. 57 13 60 efter kl. 16,00 
Pedelafløser Niels Korsgaard
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SKANDERBORG KOMMUNES SKOLEBIBLIOTEKER 1979/80 v/E. Myhre Jensen

Skolebibliotekarer :

Ejer Bavnehøj skolen: E. Husballe

Morten Børup skolen: E. Myhre Jensen, konsulent 
P. Nymark, ass.
0. Windsholt, ass.

Niels Ebbesen skolen: E. Gregersen Alexandersen 
J.P. Petersen, ass.
H. Meinhardt, ass.

Stilling skole: J.J. Laursen
K. Gottschalk Nielsen, ass.

Virring skole: H.B. Frederiksen
H.A. Jacobsen, ass.

Skolebiblioteksudvalg:

B. Skovgaard Madsen, byrådet, formand
L. Kaastrup Lauritsen, skolelederne
J.J. Laursen, fælleslærerrådet
E. G. Alexandersen, skolebibliotekarerne
Preben Tange, skoledirektør
Preben B. Nielsen,overbibliotekar
Birthe Gaden, børnebibliotekar

Bogudvalg:

Udvalget består af 1 skolebibliotekar fra 
hver skole og den ledende børnebibliotekar.

Udvalget holder møde hver 14. dag for at 
tage stilling til, hvilke bøger der skal 
indkøbes til skolebibliotekerne.

Bogbestand pr, 31.
januar 1979 : Ejer Bavnehøj skolen 5.755 bind

Morten Børup skolen 16.641 -
Niels Ebbesen skolen 12.688 -
Stilling skole 10.804 -
Virring skole________________ 10.268 -

I alt 56.156 bind

Klassesætsamlingen omfatter 26.123 bind fordelt på skolerne.
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Bestand af AV-materialer pr. 31. december 1979: |

Dias- OH Grammofori- Lyd-
serier transp. plader

i
bånd

Ejer Bavnehøj skolen 30 16 10 1 6
Morten Børup skolen 88 176 70 1 277
Niels Ebbesen skolen 134 100 150 ! 77
Stilling skole 61 45 84 ! 98
Virring skole 107 390 32 i 305

I alt 420 727 346 1
1

763

Udlånstal 1. januar - 31 . december 1979:

Ejer Bavnehøj skolen 7.664 udlån
Morten Børup skolen 48.130 — 1
Niels Ebbesen skolen 43.446
Stilling skole 37.304
Virring skole 26.480 - 1

I alt 163.024 udlån

Udlånstallet er steget ca. 4% i
1 

forhold til sidste år. En stig-
ning, der også gør sig gældende på landsplan.

1 1

Samarbejde med folkeskolen: 1 1

Skolebibliotekerne har et nært samarbejde med folkebiblioteket, 
der udfører det bibliotekstekniske arbejde.

Der er fællesbiblioteker (d.v.s. folkebibliotek og sjkolebibliotek 
i samme lokale) ved Ejer Bavnehøj skolen, Niels Ebbe'søn skolen, 
Stilling skole og Virring skole. j

Udbygning af skolebibliotekerne : '
i

August 1980 forventes et nyt bibliotekslokale at kunne tages i 
brug ved Stilling skole. !

I
Der er endvidere foretaget en mindre ændring og forbedring af 
biblioteket ved Ejer Bavnehøj skolen i forbindelse med isolering 
af lokalet. I

Det kan nu med glæde konstateres, at alle skolebiblioteker har 
særdeles gode lokaleforhold. i
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SKANDERBORG MUSEUM v/Herbert Madsen

Med Skanderborg kommunes godkendelse af en anlægebevilling på 
296.000 kr. påbegyndtes en igangsættelse af arbejdet med at 
ombygge og istandsætte museets lokaler i Adelgade 5. Dette ret 
store arbejde er nu, d.v.s. i slutningen af september, ved at 
nærme sig sin fuldførelse. Ikke alt er dog medtaget i denne om
gang, så der vil stadigvæk være påkrævede arbejder, som må ud
føres langs ad vejen.

En helt afgørende faktor i disse ombygnings- og istandsættelses
arbejder har været de nødvendige kommunale bevillinger. Til at 
begynde med var det planlagt, at anlægsarbejderne skulle have 
strakt sig over 3 etaper frem til 1982 og derefter en etape 
i 1983, hvor de udvendige anlæg ville blive etableret.

Til 1. etape var der regnet med etablering af et lokale til sær
udstillinger, undervisning, møder m.m. samt en istandsættelse af 
et par af de andre lokaler. Desuden var der afsat midler til en 
delvis flytning af samlingerne fra Morten Børup skolen, etable
ring af en enkelt permanent udstilling og installation af tyveri- 
og brandalarm. Under 2. etape skulle resten af lokalerne i stue
etagen istandsættes og etableres med udstillinger.

Den nuværende økonomiske situation har dog bevirket, at planen er 
blevet ændret, idet 2. etape, der var tænkt udført i 1981, er 
bortfaldet. På grund af en kommunal tillægsbevilling har det imid
lertid kunnet lade sig gøre at få alle lokaler i stueetagen med 
ind under indeværende års istandsættelsesarbejder. Heri ligger 
helt klart en praktisk fordel, da vi så bliver fri for at skulle 
have håndværkere i lokalerne ad flere omgange, og desuden vil det 
være muligt at starte en planlægning og etablering af udstillin
ger i flere af rummene.

I forbindelse med malerarbejdet i stueetagen afdækkedes gamle far
velag på væggene, og der fandtes også spor af dekorationer i form 
af aftrækninger, som følger en vægfrise, døre og paneler. Det er 
besluttet, at de oprindelige vægfarver og dekorationer i have
stuen skal genskabes, ligesom den gamle egetræsådring på døre og 
paneler vil blive afdækket. Med en stilmæssig god møblering og 
indretning af rummet vil der her blive et miljø fra omkring 1888, 
som er det år, hvori bygningen blev opført.

Af andre planer kan nævnes etableringen af den permanente udstil
ling "Byen og slottet" og en udstilling om stenalderbopladsen 
ved Ringkloster.

Selv om museet for tiden er uden udstillinger, har der været sko
leelever på besøg, og forskellige emner er blevet belyst, bl. a. 
Skanderborg Slot og renæssanceglas. Vi har også været på Ejer 
Bavnehøj skolen, hvor der blev fortalt om nogle af museets ud
gravninger og vist film.

I juni besøgtes museet af gæster fra Skanderborgs nordiske ven
skabsbyer, og til denne lejlighed var der fremlagt et lille ud
valg af materialet fra offerfundet i Illerup ådal, ligesom der 
vistes film fra selve udgravningsarbejdet.
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Museets tidligere udstillinger på Morten Børup skoløni blev ta
anbragt 
illet reo- 
ive opsat

get ned i april måned, og en del af genstandene er nu 
i magasinrummene i Adelgade 5. Her er der blevet opst 
1er til mindre museumsgenstande, og der vil senere bl 
hylder til opmagasinering af tekstiler. Angående ny|magasin
plads til museets øvrige genstande afventes færdiggørelsen af del 
kommende magasinrum under det nye bibliotek i Adelg^de 94.

I december 1979 foretog museet en mindre undersøgelse i Borger
gade. Her var der i forbindelse med fjernvarmearbejäe blevet 
gravet en grøft på langs igennem gaden, og museet bønyttede denne 
mulighed for at undersøge ældre kulturlag under gadøns gamle 
brolægning. Enkelte gode fund blev også gjort ved sømme lejlig
hed, bl. a. dele af trebenede kuglepotter.
På Mallinggård var man i september 1980 ved at fjerde et cement
gulv i et af gårdens udhuse, og herved fremkom gamlø 'fundamenter 
der sandsynligvis stammer fra en ældre rumopdeling på stedet. 
Museet foretog en opmåling af fotografier af fundamenterne, og
dette materiale vil kunne bruges ved en evt. beskrive 
linggårds historie.

lse af Mal-

Foruden de indvendige istandsættelsesarbejder gennemgår bygnin
gerne i Adelgade 5 også en tiltrængt reparation af det udvendige 
murværk, herunder opmuring af nye skorstene. En anden ting er
museets have hvor der vil blive brug for en nænsom hånd
eftersyn af de forskellige bevoksninger, så dette skønne
kan præsentere sig på bedste måde til glæde for kompe 
gæster.

nde

til et 
område 
museums

SKANDERBORG BIBLIOTEK

Overbibliotekar Preben Bjarne Nielsen.
Børnebibliotekar Birthe Gaden.
Bibliotekar Anne Bræmer Jacobsen, Stilling bibliotek
Kontorassistent Birthe F. Nielsen ¡Kontorassistent Esther Jensen. |
Kontorassistent Else Skovgaard Madsen.

Bogbestand 1978 197 9
voksenafdeling 50.539 52.
børneafdeling 30.578 33 .

Udlån 1
voksenafdeling 85.176 8i5 .
børneafdeling 63.550 6 4 .

148.726 150.

Ved udgangen af 1979 har biblioteket 450 lydbøger, 
har i løbet af året været på 624 kassetter.

¡Udlånet
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DEN FRIVILLIGE SANG- OG MUSIKUNDERVISNING

Ejer Bavnehøj skolen

Der har i skoleåret været tilbud om undervisning i korsang 
1 time om ugen for elever i 3. - 7. klasse, og der har del
taget ca. 15. elever. Leder: Marianne Christensen.

Koret, der har medvirket ved bl.a. juleafslutningen, har ar
bejdet med en- og tostemmig sang og dramatisering af sange.

Morten Børup skolen

Eleverne ved Morten Børup skolen får fra 3. klasse tilbud om 
undervisning i elementært blokfløjtespil. Fra 5. klasse og op
efter kan eleverne deltage i skolekoret, hvor der undervises i 
2- og 3-stemmig sang.

Der undervises i hver af disciplinerne 1 gang om ugen. Under
visningen ligger uden for elevernes normale skema og er gratis 
for eleverne. Dog skal blokfløjteeleverne selv bekoste en fløjte.

Der har i skoleåret været ca. 60 elever tilmeldt denne fritids
undervisning .

Skolekoret har medvirket ved en række arrangementer, bl. a. kan 
nævnes :

22.8. og 23.8.1979: Arrangement på ØLA i anledning af børneåret 
sammen med elever fra musikskolen.

13.12.1979: Morten Børup skolens Luciafest sammen med
blokfløjtehold og musikskoleelever.

16.12.1979: Underholdning for beboerne på plejehjemmet
på P.B. Lunds Vej.

19.12.1979: Adventsfest i Vrold husmandsforening.

21.6.1980: Reception i byrådssalen i anledning af
nordisk venskabsby-besøg.

Niels Ebbesen skolen

Korsang - forestået af: Jytte Møller, Erik Kondrup og Lise-Lotte 
Segall.

På Luciadagen lavede koret Lucia-optog, og kor samt rytmegruppe 
spillede og sang forskellige julesange.

Ved en musikaften i foråret 1980 opførte koret Bølle-Bob sangene.
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Stilling skole

Stilling skoles sangkor består af ca. 30 elever fra 3. - 8. 
klassetrin under ledelse af Kenny Jensen.

Koret øver 1 gang pr. uge uden for elevernes normale skema.

I den forløbne periode har koret været på 2 kor-weeker.ds, dels 
for at indøve nye numre og dels for at styrke kammeratskabet.

Desuden har koret medvirket ved en række arrangementel', blandt 
hvilke kan nævnes: Skolefest, Luciafest, julekoncert i. Stilling 
kirke, julekoncert på Adelgade, underholdning på Venge; fælles
skole samt skolens dimissionsfest.

Virring skole

Kor ved Mona Tarpgård og Kirsten Grymer.

Det lille kor for 2. - 5. klasse har ca. 45 medlemmer, og det 
store kor for 6. - 10. klasse har ca. 16 medlemmer.

Koret deltog i 1979/80 i julekoncerten i Fruering kirke og ved 
skolens forårskoncert.

SKANDERBORG MUSIKSKOLE v/Frede Meldgård

Skanderborg musikskole henhører under Skanderborg byråds udvalg 
for kulturelle anliggender. Den ledes af en bestyrei.se, der i 
skoleåret 1979/80 havde følgende sammensætning:

Hanne Kirkegaard, repræsentant for kulturelt udvalg
Inge-Lise Lentz Svendsen, forældrerepræsentant
Gudrun Vilhelmsen, forældrerepræsentant
Marianne Bech Christensen, lærerrepræsentant
Herluf Skibdahl, lærerrepræsentant
Erik Kondrup, lærerrepræsentant, formand
Knud Ernst-Jensen, lærerrepræsentant, næstformand
Bente Mortensen, lærerrepræsentant
Freddy Nederby Kristensen, lærerrepræsentant

Formanden for musikskolens fælles lærerråd samt yderligere en 
repræsentant for dette har adgang til bestyrelsesmøder, dog 
uden stemmeret.

Musikskolens undervisning har været varetaget af 24 lærere: Musil 
pædagoger, fagmusikere, konservatorie- og universitetsstuderende 
og andre med musikpædagogisk erfaring.

Musikskolen har 2 hovedkategorier af elever: Elever med indivi
duel undervisning på diverse instrumenter og elever fra folke
skolens yngste årgange, der får undervisning i hold med musikalsl 
legestue, forskole og elementært blokfløjtespil.

bestyrei.se
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Gruppen med individuel undervisning har et elevtal, der ligger 
omkring 300, med de forskydninger, som udmeldelser ved opsi
gelsesfristerne (1.1. og 1.7.) og nyindskrivningen (pr. 1.1.) 
giver.

I det forløbne skoleår har musikskolen arbejdet på at udbygge 
småbørnsundervisningen, og der har således igennem skoleåret 
været småbørnsundervisning ved alle seks implicerede skoler. 
Pr. 1.1.1980 var der tilmeldt 215 elever til denne kategori.

Den individuelle undervisning har omfattet følgende instrumenter: 
Klaver, violin, cello, guitar, blokfløjte, tværfløjte, klarinet, 
saxofon, messingblæseinstrumenter, harmonika og trommer.

Endelig er der undervisning i forskellige sammenspilsgrupper.

Der har været undervist ca. 4.700 timer i skoleåret.

For undervisningen betalte eleverne en månedlig afgift:

55,- kr. for undervisning med 2 elever i i t. ugl. eller 
1/4 time alene.

110,- kr. for undervisning med 2 elever ilt. ugl. eller 
i time alene.

Af søskende, der har deltaget i undervisningen, betaler kun den 
ældste fuld pris, yngre halv pris. Unge under uddannelse, der 
i deres skoletid var elever i musikskolen, kan fortsætte med 
undervisningen mod en lidt højere betaling: 65/130 kr. mdl.

Yngre elever og voksne kan optages i musikskolen, men nyder ikke 
godt af det kommunale tilskud. De betaler for tiden kr. 190,- 
mdl. for I ugl. time.

Legestuehold og forskolehold har en elevbetaling på kr. 40,- 
mdl. for 1 ugl. lektion (45 min.).

Der har i årets løb været arrangeret forældreaftener, matinéer 
eller koncerter på alle skolerne; i nogle tilfælde i samarbejde 
med skolernes kor. I weekenden 28.9. - 30.9.1979 afholdtes en 
musiklejrskole på Malling skole.

Den 1.8.1980 afløste gdr. Tage Petersen Inge-Lise Lentz Svendsen 
som forældrerepræsentant i bestyrelsen.
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KONTAKTUDVALGET VEDR. ERHVERV OG SKOLE v/J.P. Petersen ---------------------------------- ;--------------------- - r 
! iKontaktudvalget består af følgende medlemmer:

J.P. Heilmann 
Sonne Madsen 
Frank Jensen 
Conny Mikkelsen

landbrug 
håndværk 
fællesorg, 
handelsstandsfor«m ingen

Preben Pedersen skolekommissionel i
Ejvind Hansen 
L.C. Thomsen

arbejdsformidling 
etaterne

Preben Tange skolevæsen
Flemming Hæstrup, formand industriforeningen
J.P. Petersen, sekretær

Kontaktudvalget har i det forløbne år især beskæftiget sig med 
en videreudbygning af kontakten mellem skole og erhverv.

Det har bl. a. givet sig udtryk i et arrangement på Niels Ebbe
sen skolen med Skanderborg kommunes praktikværter, hvor Birgit 
Bavnhøj, Kildegården og Hans Schou-Hanssen, Niels Ebbesen sko
len lagde op til en debat om erhvervslivets/skolensj forventnin
ger til hinanden i forbindelse med afholdelse af forskellige 
skole/erhverv-arrangementer i skolen. |

Under titlen "Hvordan kan et pengeinstitut indgå i folkeskolens 
erhvervs- og uddannelsesorientering?" har Kontaktudvalget i 
samarbejde med et pengeinstitut afholdt et møde, hvortil også 
skolevejlederne var inviteret.

Fra august 1979 har Kontaktudvalgets udarbejdede tilbagerneIde1- 
sesbreve i forbindelse med erhvervspraktik, gæsteundervisere, 
arbejdskendskabspraktik og studiebesøg været anvendit med stor 
interesse. Med kun få redaktionelle ændringer fortsætter ordnin
gen i 1980/81. i

LÆRERSTUDIEBESØG v/Th. Hagn-Meincke

I udbygningen af kontakten mellem skolen og erhvervslivet ind
går studiebesøg for lærere på virksomheder i Skandejrborg kommune 
som et nyt og positivt element.

Besøget arrangeres via konsulenten og skolevejledergruppen, og 
tilrettelægges fortrinsvis for lærere i de klasser,| der har 
uddannelsesdage og erhvervspraktik på programmet.

iDer har været besøg på Bilwinco, A. Blom, Slotsholmen, Pleje
hjemmet Kildegården og Skanderborg Apotek, - alle siteder med 
stort udbytte for lærerne, idet besøgene fra virksdmgedernes 
side har været yderst veltilrettelagt.
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DEN UDVIDEDE SKOLEVEJLEDERORDNING v/J.P. Petersen

På baggrund af bl. a. de senere års økonomiske og beskæftigel
sesmæssige problemer i samfundet oplever mange unge overgangen 
fra skolen til arbejdslivet som meget vanskelig. Derfor har 
Skanderborg kommune besluttet at udvide skolernes tilbud om er
hvervs- og uddannelsesorientering til alle unge, som forlader 
folkeskolen.

Selve ordningen er underlagt skolevejlederen ved den enkelte 
skole, og vil forme sig således:

1. Den obligatoriske uddannelses- og erhvervsorientering vil 
blive forstærket i afgangsklasserne.

2. Eleverne vil få tilbud om en samtale om deres uddannelses- og 
beskæftigelsesplaner .

3. De udgåede elever vil blive kontaktet til december det efter
følgende år om deres uddannelses- og beskæftigelsesmæssige 
situation.

4. De udgåede elever har i hele perioden tilbud om vejledning i 
uddannelses- og beskæftigelsesmæssige spørgsmål ved henven
delse til skolevejlederen.

UNGDOMSGARANTIORDNINGEN I ÅRHUS AMT v/J.P. Petersen

Ungdomsgarantiordningen er en forsøgsordning, som starter i 
efteråret 1980. Den vedrører alle unge under 25 år, som bor 
i en primærkommune i Århus amtskommune.

Formålet med forsøget er at give unge arbejdsløse tilbud om 
uddannelse eller beskæftigelse. For at komme ind under ordnin
gen skal følgende betingelser opfyldes:

- Den unge er udskrevet af folkeskolen før afslutningen af
9. klasse
eller

- den unge forlod folkeskolen i sommeren 1980 og har været ar
bejdsløs i sammenlagt 3 måneder ud af 6 måneder
eller

- den unge har i de sidste 15 måneder været arbejdsløs i sammen
lagt 12 måneder.

I forsøgsordningen vil der blive givet tilbud om vejledning, ud
dannelse og arbejde. Desuden vil der blive gjort en særlig ind
sats for overgang til mere varig beskæftigelse.

I vejledningsfasen vil skolevejlederen blive en central person.
I tilbud om uddannelse og beskæftigelse vil det især være Ar
bejdsformidlingen, Aktion Job m. fl., som kommer stærkt ind i 
billedet.
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SKOLEBYGGERI OG SPORTSANLÆG v/B. Rydahl

Morten Børup skolen

Lokalerne, der blev ledige ved Skanderborg Museums udflytning 
til "Dommergården", Adelgade 5 ombygges i vinteren 1980/81 til 
håndarbejdslokaler.

Stilling skole

Blok J, der indeholder bl. a. bibliotek og samlingslokale, er 
taget i brug efter sommerferien 1980.

I blok B er der foretaget en ombygning, der resulterer i et nyt 
musiklokale.

Der vil i 1981 blive etableret 2 nye børnehaveklasser méd til
hørende udearealer ved tilbygning til blok I.

Sportsanlæg

I slutningen af 1979 indrettedes cykelkælderen under Morten Børup 
hallen til brug for billard- og bokseklub. Endvidere etableredes 
et kondirum.

I forbindelse med opførelse af klubhus i Vrold, ydede Skanderborg 
kommune det såkaldte "krone-til-krone" tilskud.

I 1980 er følgende arbejder påbegyndt:

Etablering af yderligere en boldbane i Hylke.

Udvidelse af Stilling Stadion, således at fodboldbaner, opfylder de 
gældende krav med hensyn til størrelse .

1. etape af udvidelse af Vestergade-anlægget er endvidere påbe
gyndt.
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BIBLIOTEKSBYGGERIERNE v/Bent Rydahl
Nyt hovedbibliotek

Det nye hovedbibliotek er nu ved at komme op at stå, idet 
man er igang med 1. etape, der omfatter en gennemgribende 
ombygning af snedkeribygningen (tidligere Bioms Fabriker). 
De øvrige bygninger på grunden er nedrevet.

Bygningen bliver indrettet således:

Stueetagen indrettes til udlån, 1. sal anvendes til biblioteks
administration, mens kælderen vil indeholde depoter, som også 
museet vil få glæde af, idet dette vil få stillet et par hun
drede kvadratmeter til rådighed som depot.

1. etape forventes at stå. færdig i april 1981.

I forbindelse med udformningen af udendørsanlægget har Skander
borg kommune afholdt indbudt konkurrence, hvori deltog 3 land
skabsarkitektfirmaer .

Det vindende projekt er udarbejdet af firmaet Møller og Grøn
borg, Beder.

Nyt bibliotek i Stilling
I 1979/80 er der opført en ny blok på Stilling skole, blok J.

Bygningen indeholder nye bibliotekslokaler samt samlings- og 
aktivitetsrum.
Der er hermed skabt tidssvarende forhold for biblioteket, hvil 
ket allerede nu kan aflæses på den stigende benyttelse.

Endvidere forefindes lokaler, som er velegnede til en række for
skelligartede aktiviteter, som f. eks. foredrags- og filmaftener, 
offentlige møder, mindre udstillinger m. fl.



26

KUNSTUDSTILLINGER v/Jørgen Brinch

I skoleåret 1979/80 har Museumsforeningen for Skanderborg 
og omegn arrangeret 3 kunstudstillinger for kulturelt ud
valg.

Den 6.10, - 14.10,1979

En international udstilling med UNGARNSKE BILLEDER emfattende 
talrige grafiske arbejder inspireret bl. a. af den klcissicis- 
tiske, gotiske og surrealistiske stilart. Følgende 7 kunst
nere udstillede: Tamas Kovacs, Michaly Gadsi, Imre Szemethy, 
Zoltan Balassy, Margit Balla, Gabor Gaca, Gabor Radcczy 
Gyarmathy.

Den 1.12. - 9.12.1979

4 malere og 2 billedhuggere stod som kunstnerne bag juleud
stillingen. Maleren Walther Brendel, Østrig, billedhuggeren 
Pierre Schumann, Tyskland, maleren Hans-Joachim Starzewski, 
Tyskland samt de tre danskere Stig Weye Hansen og Henning 
Visholm med oliebilleder samt billedhuggeren Anders Ti.nsbo.

Den 19.4. - 27.4.1980

Forårsudstillingen viste sølvarbejder af 19 hollandske kunst
håndværkere, i nogle tilfælde inspireret af visse néiturfolks 
imponerende smykkebeklædning. Desuden vistes værker fra 10 
hollandske grafikere.

Alle tre udstillinger opnåede et bemærkelsesværdigt stort be
søg, og fik en fin dækning af pressen.

VIDEO-ANLÆG TIL KOMMUNENS SKOLER v/Per Nymark
Det undersøgelsesarbejde, som et fællesudvalg fra skolerne udfør
te i årene 1977- 1980 for at fremme skolernes anskaffelse af 
video-anlæg, - og som er nærmere beskrevet i årsberetningen fra 
1978/79 - er nu afsluttet med opstilling af de ønskede anlæg på 
alle kommunens skoler omkring den 15. februar 1980.

Naturligvis er det forskelligt, hvordan de enkelte skoler og de 
enkelte lærere udnytter dette nye medie i undervisningen. Men på 
skolebibliotekerne kan mærkes en voksende efterspørgsel på ind
spillede video-bånd, der jo kan lånes gratis fra Amtscentralen, 
især efter, at Amtscentralen har udarbejdet et specie].t båndka
talog. Og det er givet, at med de nye video-anlæg på skolerne har 
vi som lærere fået et redskab i hænde, der vil være medvirkende 
til at gøre undervisningen mere varieret og aktuel end tidligere.
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BERETNING FRA SKOLELÆGEN v/Liss Zander Brinch

Alle elever i børnehaveklasse, 1., 2., 5. og 9. klasse er 
rutineundersøgt af skolelægen.

Eleverne i de øvrige klasser er behovsundersøgte, efter at de 
alle er blevet målt, vejet og syns- og høreprøvet af sundheds
plejerskerne .

Efter undersøgelsen er der afholdt konference med den pågældende 
klasselærer.

Ud over denne ordinære lærerkonference er der for 9. og 10. år
gangs vedkommende desuden afholdt konference med skolevejlederne 
med henblik på erhvervsvejledning af hver enkelt elev.

Der er afsendt brev med journaluddrag til de praktiserende kolle
ger i de tilfælde, en elev er oplyst om større eller mindre er
hvervsbegrænsning på grund af eventuelle sygdomme eller fysiske 
handicap, ligesom der er tilgået de praktiserende læger kopi af 
alle revalideringsindberetninger.

Der er afholdt konferencer med sagsbehandlerne i socialforvaltnin
gen vedrørende særligt belastede eller truede børn og dermed 
familier.

Der er deltaget i konferencer med skolepsykolog og talepædagog.

Der er afholdt møder med de praktiserende læger vedrørende ind
skolingsproblemer .

På de af kommunens skoler, hvor der er oprettet kantineudvalg, 
har der været deltaget i dette.

Der er i alle 8. årgange afholdt sundhedstime i forbindelse med 
BCG-vaccination imod tuberkulose. Der er oplyst om vaccination, 
antistofdannelse, børnesygdomme samt de almindelige infektions
sygdomme, imod hvilke, børnene er vaccinerede.

Der er i 8. eller 9. eller 10. årgang afholdt supplerende seksual- 
vejledning, hvor det har været et ønske fra den pågældende læ
rers side.
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SKOLEPSYKOLOGISK RÅDGIVNING v/Sv.E. Christensen, Erik Lund og 
Henning Jacobsen.

Der er i alt henvist 206 elever til skolepsykologisk kontor.
Dette svarer til en stigning på 22% i forhold til sidste skole
år og en stigning på i alt 56% over de sidste 5 skoleår.

Det skolepsykologiske arbejde har i særlig grad været præget af 
de nye opgaver, skolepsykologisk kontor har fået i forjblndelse 
med særforsorgens udlægning og ændring af folkeskoleloven. Skole
psykologisk kontor skal i dag betjene alle børn i kommunen fra 
0 til 18 år, når de henvises til en undersøgelse af f. éks. hjem, 
læger og daginstitutioner. ¡
Viser undersøgelsen, at barnet har behov for specialpædagogisk 
bistand på grund af sprog- eller talevanskeligheder, er kommunen 
ved kulturelt udvalg forpligtet til at give undervisning eller 
vejledning.
Formålet med bistanden, der tilrettelægges ud fra undersøgelsen 
ved skolepsykologisk rådgivning (tale-hørekonsulent og psykolog), 
er også "så tidligt som muligt at forebygge en fejludvikling hos 
barnet og/eller begrænse virkningerne af barnets handicap" (cir
kulære 
2 nye,

af 22.10.1979). Dette har givet skolepsykologisk kontor 
væsentlige arbejdsområder: 

1. Småbørn (0 - 6-årige)
2. Elever i den tidligere særforsorg (åndssvageforsorgen m.v.).

Ser man på de 206 henviste sagers fordeling på henvisrii^gsårsag, 
viser disse nye opgaver sig især i en stigning i antallet af hen
viste børn med talevanskeligheder. Antal henviste med talevanske
ligheder er steget fra 44 i skoleåret 1978/79 til 74 i skoleåret 
1979/80. Dette er en stigning på 68%. Hvad angår småbørnene er der 
en stigning fra 13 til 43 i samme periode, svarende til|en stig
ning på 43%. Samtidig gøres der opmærksom på, at denne ¿stigning 
kun er opsamlet inden for i skoleår, idet den nye folkeskolelov 
trådte i kraft 1. januar 1980. Årsagen til de 206 henvisninger
fordeler sig i øvrigt således:

Indskoling 13 ;

Dansk 59
Regning 34
Generelt dårligt standpunkt 33
Samspil 34 i
Talevanskeligheder 74 [
Hørevanskeligheder 9
Synsvanskoligheder 3
Motorik 6
Andet 15 1
Kurator 11
Henvisningerne fordeler sig på de enkelte årgange sålødes :
Småbørn (0 - 6-årige) 43 svarende til 21%
Bh.kl. - 3. kl. (indskoling) 82 — 40%
4. - 7. kl. 53 — - 1 £5%
8. - 10. kl. 21 — - 1 ¡10%
Specialklasser m.v. 7 — ' 3%
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BØRNETANDPLEJE y/Ib Holm

Klinik Morten Børup skolen, tlf. 52 07 71

Overtandlæge Ib Holm
Tandlæger Flemming Jensen og Bente Habersaat
Klinikassistenter Kirsten Nymark, Gudrun Kielsgaard, Helle 
Henriksen, Lis Jensen, Annie Obel Nielsen og Lone Lynggård Petersen.

Klinik Niels Ebbesen skolen, tlf. 52 28 34

Tandlæger Marie Nielsen og Lene Andreassen
Klinikassistenter Birgitte Mayland Jørgensen, Hanne Winther
Jacobsen og Karin Møller Nielsen.

Klinik Stilling skole, tlf. 57 12 14

Tandlæger Hanne Gormsen og Dorthe Thernøe
Klinikassistenter Jette Nielsen, Kirsten Mikkelsen og Signe Bro 
Madsen.

Klinik Virring skole, tlf. 92 79 77

Tandlæge Hanne Hagn-Meincke
Klinikassistenter Anne Marie Søndberg og Annette Deleuran.

Klinik Ejer Bavnehøj skolen, tlf. 53 83 40 (tirs. + fre. 8 - 12)

Tandlæge Flemming Jensen
Klinikassistent Lis Jensen.

Den kommunale børnetandpleje er etableret i medfør af lov om børne
tandpleje af 19.5.1971 med seneste ændring af 6.12.1977. Det på
lægges heri kommunerne at indrette tandklinikker og ansætte per
sonale i det omfang, der er nødvendigt for at sikre børn i de 
skolepligtige årgange forebyggende og behandlende tandpleje, her
under tandregulering. Iflg. samme lovgivning skal der fra august 
1981 opbygges en tilsvarende kommunal småbørnstandpleje.

Børnetandplejen forvaltes efter reglerne i lov om styrelse af 
visse sociale og sundhedsmæssige anliggender, og henhører således 
under det sociale udvalg.

Skanderborg kommunale børnetandpleje omfatter børn i børnehave
klasse til og med 9. klasse på ovennævnte skoler samt på Skander
borg Realskole, når forældrene har bopæl i Skanderborg kommune. 
I alt er ca. 3.300 børn tilmeldt børnetandplejen.

Som det fremgår, er børnetandplejen organiseret decentralt med 
det nødvendige antal klinikker på de enkelte skoler. Tilsvarende 
er der i den sociale udbygningsplan optaget etablering af tandkli
nik i kommende nyt skolebyggeri.
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På de enkelte filialklinikker tilrettelægges behandlingsrytmen 
efter individuelle behov. Samtlige børn indkaldes til et årligt 
eftersyn, og derudover vurderes behovet for yderligere kontrol 
for hvert enkelt barn, idet dette behov varierer dels på for
skellige alderstrin dels fra barn til barn. Den seneste¡opgørelse 
viser, at ca. 50% af eleverne har behov for 2 eller fleij’e årlige 
eftersyn. '

I samarbejde med skolerne undervises der i kost- og mundhygiejne 
i børnehaveklasserne samt 1. og 7. klasserne. Endvidere skylles 
der med fluoropløsning i alle klasser hver 14. dag.

Tandregulering foretages af den samme tandlæge, som i øvrigt er 
ansvarlig for det pågældende barns tandpleje, men således, at alle 
behandlinger sker efter nærmere aftale med en specialist i tand
regulering, der er tilknyttet børnetandplejen som konsulent. An
tallet af børn under tandregulering udgør løbende ca. 10% af det 
samlede børnetal. Igangværende tandreguleringer færdig gøres uan
set klassetrin.

Efter 9. klasse administrerer socialforvaltningen og børnetand- 
plejen overføring til regelmæssig ungdomstandpleje hos den pri
vate tandlæge, som eleven selv vælger. Der opnås herved¡70% til
skud af udgifterne iflg. overenskomst om regelmæssig t.andpieje, 
idet socialudvalget da har besluttet, at tilskud efter' den så
kaldte 84 kr.'s ordning ophører pr. 1.1.1981.
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SKANDERBORG VANDRERHJEM v/Erik Wilche

Stabilitet i overnatningstallet på vandrerhjemmet

Overnatningstallet for 1980 svarer nogenlunde til sidste år, 
der med 9.669 overnatninger satte rekord - i år bliver det 
godt 10.000.

En nedgang i sommermånederne kan have flere årsager, men en 
væsentlig årsag er nok, at Horsens kommune har indviet et 
nyt vandrerhjem med 108 sengepladser i moderne familierum, 
ligesom vandrerhjemmene i Ry og Århus de sidste år har nybygget 
og udvidet sengeplads-kapaciteten. Motorvejen kan måske også 
have noget af skylden; turisterne finder ikke mere så let ind 
til vandrerhjemmet som tidligere.

Når vandrerhjemmet alligevel kan holde overnatningstallet oppe, 
skyldes det en øget aktivitet uden for den egentlige åbningstid 
maj - september.

En del organisationer er blevet stamgæster med kurser, lands
møder og arbejds-weekender. Vi har haft besøg af Mellemfolkeligt 
Samvirke, Pædagogisk Medhjælper Forbund, Landssammenslutningen 
af Handelsskoleelever, Dansk Athletik Forbund, Dansk Kano og 
Kajak Forbund, Dansk Psykologforening, Journalisthøjskolen i 
Århus, Dansk Journalistforbund, U-landsforeningen "Svalerne" med 
flere.

Vi har haft besøg af studentergrupper fra USA, Polen og Frankrig, 
ligesom en række danske skoler og gymnasier har haft grupper på 
besøg. Skolemusikkorps fra Norge, Sverige og Tyskland har været 
blandt gæsterne- ligeledes adskillige sportsgrupper fra disse 
lande samt fra hjemlige sportsorganisationer.

Blandt vore familiegæster har vi haft den glæde at se ganske mange 
gengangere, som vælger at benytte Skanderborg som udgangspunkt 
til Legoland, Løvepark, Den gamle By i Århus og andre seværdighe
der i området.

Turistforeningens cykler stationeret ved vandrerhjemmet har været 
flittigt benyttet, og er en populær service over for de gæster, 
som i øvrigt ankommer i bil eller til fods, ligesom kanoerne - 
trods det elendige sommervejr - har været et velkomment tilbud 
til gæsternes adspredelse.

De forbedrede kiosk- og indskrivningsforhold samt modernisering 
af hovedbygningen i øvrigt har givet en stor lettelse i det dag
lige arbejde, og vi ser frem til en endelig fuldførelse af udbyg
ningspro j ektet for Skanderborg Vandrerhjem til gavn og glæde for 
byens gæster.
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SØBADEANSTALTEN

Svømmeundervisning i sommerferien v/Søren Klastrup.

Svømmeundervisningen på Søbadet havde i år et opsving i antallet 
af tilmeldte elever, idet vi nåede op på 310 deltagete.

Til trods for det kolde og blæsende vejr mødte en trofast skare 
op og aflagde 36 prøver, der fordeler sig på følgende måde:

10 elever bestod "Den danske skoles begynderprøve",
15 elever bestod "Den danske skoles svømmerprøve",
9 elever aflagde "Frisvømmerprøven" og
2 elever opnåede at bestå "Den danske skoles livredderprøve".

Som noget nyt arrangerede vi i år et distancemesterskab for de 
mere rutinerede svømmere. Det blev en brav kamp, hvor vinderen 
sammenlagt tilbagelagde 38,4 km.

Bademesterens beretning v/Jesper Nørdam.

Vi har i år haft følgende besøgstal på badeanstalten;

Børn
Voksne

ca. 5.000
ca. 1.600

Tallene dækker hovedsagelig over badende gæster. Uden tvivl har 
der været en del besøgende, som jeg har overset, især gæster, 
der har opholdt sig på græsarealet.

Tallene er på travle dage baseret på et skøn og må derfor tages 
med et vist forbehold.

Besøgstallets størrelse, og at det ikke blev større, skyldes ude
lukkende det svingende sommervejr. Dage med godt vejr betød gen
nem hele sommeren mange gæster.

Ligesom tidligere år har der været en gruppe trofaste gæster;
10 - 15 drenge og piger, der har brugt søbadet som lege- og 
opholdsplads i al slags vejr.

Interessen for at tage svømmebeviser har været stor - samtlige 
af kommunen . fremstillede beviser er blevet udleveret.

Søren Klastrups og Mads Nørdams distancekonkurrence "Hvem kan 
svømme flest kilometer i sommerferien" blev en succes - et ini
tiativ, der bør følges op næste år.
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BERETNING FRA UNGDOMSKLUBBERNE

Niels Ebbesen klubben v/Paul Nissen

Niels Ebbesen klubben har i 1979/80 haft sin hidtil bedste 
sæson med et medlemstal på ca. 100.

Lokalet er endnu ikke tilfredsstillende, men nu, hvor værksted 
og køkken er færdige, skal der gøres en indsats for at skabe 
mere hyggelige rammer om klubaktiviteterne. Det vil være nødven
digt at male lokalet samt lave et arrangement, der kan sænke 
loftet.

Klubben har haft en række fællesarrangementer med film, fodbold
turnering og intern turnering i billard og bordtennis.

Klubben har haft besøg af følgende foredragsholdere:

E. Riis om alkohol, P.K. Nielsen om rockere, H. Reich om knallert
ulykker, Jacques Rusbak om kriminalitet, Tvindfolk om Tvindskoler- 
ne, Troels Kløvedal om jordomsejling og Arne Falk Rønne om rejser.

Hylke ungdomsklub v/Hans Vissing

Hylke ungdomsklub har i 1979/80 hovedsagelig beskæftiget sig med 
spil, bl. a. bordtennis, billard, fodboldspil - vi har med stor 
succes anskaffet et Stiga fodboldspil . Endvidere har vi brugt 
en del tid på hyggeligt samvær med snak om uddannelse og erhvervs
muligheder .

Vi har været på nogle enkelte udflugter, bl. a. i biografen og 
til koncert i Århus. Ved juletid havde vi en god tur til Tyskland.

Klubbens medlemstal har i sæsonen været ca. 25, og vi har haft 
åbent mandage og torsdage.

Stilling ungdomsklub v/Svend Erik Isen

Medlemmerne i Stilling ungdomsklub har i sæsonen 1979/80 deltaget 
i hobbybetonede aktiviteter, såsom batik, foto, stofmaling, læ
derarbejde .

Der har været vist film i klubben en gang om måneden, ligesom 
der har været afholdt diskotetsaftener ca. 1 gang om måneden.

Klubmedlemmerne har deltaget i boldstævner med andre klubber og 
har været på besøg i andre klubber.

Medlemstallet har været ca. 130.
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Virring ungdomsklub v/Allan Rasmussen

På klubbens åbningsaftener, tirsdage og torsdage, har vi afvik
let forskellige aktiviteter, bl. a. film, diskotek, nusikquiz, 
forældreaftener, foredragsaftener, dilettant og sketches opført 
af medlemmerne, turneringer i bordtennis, billard, bob, skak og 
dam.

Klubben har desuden haft besøg af forskellige foredragsholdere, 
bl. a. Preben Kristoffersen, som gennemgik sin første sæson som 
professionel motorkører. Jetpiloten Flemming Rasmussen fortalte, 
suppleret af udstyr og film, om pilotuddannelsen saml; len danske 
helikopter-redningstjeneste. Hypnotisøren Paul Bachino viste sin 
kunnen til stor glæde for medlemmerne. Gjesing diletuantforening 
opførte stykket "Et barn ingen hindring". Bent Hofmann fortalte 
om en cykeltur på 6.000 km gennem 8 lande.

I Virring hallen har vi afviklet 2 indefodboldstævner, hvoraf det 
ene kun var for klubber i Skanderborg kommune. Morten Børup og 
Stilling ungdomsklubber har været på besøg i klubben for at spille 
turneringer i bob, bordtennis, billard og skak.

Uden for klubben har vi været til volleyball-, bordtennis- og 
badmintonstævne i Solbjerg ungdomsklub, til amtsmesterskabet i 
indefodbold i Randers, på besøg i Århus Skøjtehal samt til motor
løb på Jyllandsringen.

Klubben har været på weekendtur til Djursbo. I samarbejde med andr 
klubber har vi deltaget i planlægning og afvikling af et klubråds
kursus og klubben har haft 4 medlemmer på et 3-dages kursus på 
Livø.

Medlemstallet har været ca. 150.
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FRITIDSVIRKSOMHED FOR BØRN OG UNGE

Interessegrupper v/Jette Haagen

I sæson 1979/80 blev der oprettet i alt 58 interessegrupper for 
børn og unge. Initiativtagerne til oprettelse af disse grupper 
var :

A.O.F.'s interessegrupper for børn og unge
v/P. Böll, Skanderborg

Foreningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 
v/K. Løvendahl, Stilling

Svend Brandt, Skanderborg

E. Husballe, Tebstrup

Man beskæftigede sig i ovennævnte interessegrupper med emner 
som f. eks.:

Stoftryk
Sløjd
Tekstilsløjd
Skind og læder
Keramik
Dramatik
Formning
Minigastronomi
Modelbyg
Tegning og maling
Spil
Lejrliv
Fortidskendskab
Boldspil

Interessegrupperne henvender sig til børn og unge mellem 7 og 18 
år.
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FRITIDSVIRKSOMHED FOR VOKSNE v/Jette Haagen

ra f varDer har i sæson 1979/80 deltaget 3 
1.135 mænd og 2.744 kvinder.

.879 kursister. He

Der har i alt været etableret 465 undervisningshold 
men 17.620 undervisningslektioner.

Kursusvirksomheden har været etableret af:

A.O.F.
F.0.F.
Virring aftenskole
Vejle amts Landboungdom

ae 3. tiisam-

Kursusvirksomheden har omfattet ku 
grupper :

A-kasse kursus

rser inden for føl

Landbrug

jende emne-

Antroposofi
Bagning
Batik
Bevægelseslære
Boliglovgivning
Dagpiejemødre
Dansk
Dramatik
Døves meddelelsesmidler
Engelsk
Flade, form og farve 
Folkedans
Fotolære
Fransk
Førstehjælp
Guitarspil 
Gøsselgymnastik

Læsning/skrivnin 
Madlavning 
Maskinskrivning 
Metalsløjd 
Motionsgymnastik 
Mødeteknik 
Navigation 
Orgelspil 
Patchwork 
Pelsarbejde 
Plantesundhed 
Forcelænsmaling 
Psykologi
Pædagogisk drama 
Regning
Regnskabsføring 
Rytmik

1

Harmonikaspil 
Helsegymnastik 
Herremadlavning 
Hybelkost

Skind- og lædera
Sløjd
Spansk
Stoftryk

ri ej de

Jagt og natur Strikning og hæk 11 ng
Jagthornsblæsning 
Jazzgymnastik

Tale- og mødetek 
Taleundervisning

ni k

Keramik 
Kjolesyning 
Klaverspil

Tegning og malin
Tegnsprog
Tysk

g

Klude make up Værkstedsfærdigh ec er
Korsang
Knipling

Vævning og spind 
Yoga

ir g
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BUDGET v/B. Rydahl (alle beløb er i 1.000 kr.)

De kommunale skoler

1980 1981
Fællesudgifter, bl. a. energibesparende 
foranstaltninger 273
Mælkeordning 75 104
Lærerlønninger m.v. 25.760 27.955
Skolebygninger - vedligeholdelse 982 747

opvarmning 990 2.239
el 539 874
Skatter, afgifter, forsik
ringer 868 940

Lejeudgifter 33 13
Udendørsarealer 134 300
Pedeller 832 915
Rengøring 1.941 2.676
Inventar - anskaffelse og vedligeholdelse 372 406
Undervisningsmidler, AV-midler 1.907 1.928
Lejrskoler 337 365
Elevråd 5 5
Administration 620 660
Forældresamarbejde 38 42
Diverse udgifter (f. ex. brandmateriel, 

værktøj m.v.) 60 67
Svømmeundervisning 1.065 1.050
To-lærerordning 416 270
Pædagogisk forsøgsvirksomhed i øvrigt 369 377
Musikskole 815 817
Befordring af skolebørn 190 213
Syge- og hjemmeundervisning 5 6
Skolepsykologisk ordning 810 1.097
Undervisning af børn med vidtgående handicap 650 715
Skolebiblioteker 627 685

40.440 45.739
Indtægter 575 724

39.865 45.015
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Kommunens udgifter pr. elev i 1981 forventes efter et
1
elevtal

på 3.138 at blive kr. 14.345,12 mod kr. 12.756,80 i ¡L9 80.

Supplerende kan oplyses følgende udgifter på skoleområ 
ikke vedrører skoleeleverne i kommunens folkeskoler:

1980
Betaling for undervisning af kommunens

det, som

1981

børn i private skoler 2.950 3.243
Befordring af disse børn
Betaling for undervisning af kommunens

60 60

børn i andre kommuners skoler 16
3.026

___ 17
3.320

Anlægsbudget for skolerne 1980 ; 1981
Morten Børup skolen 258 138
Stilling skole, udvidelse 3.950

4.208
2.500
2.638

Øvrige budgetter
Fritidssektoren, drift

1980 1981

Fritidsundervisning, fælles formål 343 1 378
Skanderborg Ungdomsskole 1.012 1.072
Interessegrupper for børn og unge 167 165
Kommunale ungdomsklubber 160 179
Øvrige ungdomsklubber 272 288
Tilskud til lokaler vedr. børn og unge
Kommunale støtteordninger (idræt, spejdere,

578 648

uddannelse m.v) 660 730
Aftenskoler
Elevtilskud vedr. efterskoler, højskoler,

1.426 ' 2.407

landbrugsskoler, faglige uddannelser m.v.

Indtægter hidrørende fra deltagerbetaling, 
betaling fra andre kommuner, medlemsbidrag

223
14.841

302
6.169

og statsrefusioner 1.428 ------- 1—
3.413

2.050
4,119



39

1980 1981
Folkebibliotek, drift 1.683 2.074
- refusion 395 488

1.288 1.586

Folkebibliotek, anlæg 2.756 2.916

Andre kulturelle opgaver 1980 1981
Skanderborg Museum, drift 278 340
Skanderborg Teaterforening 14 15
Forskellige tilskud 169 158

461 513
- refusion 4 4

457 509

Skanderborg Museum, anlægstilskud 296 50

Fritidsfaciliteter, drift 1980 1981
Idrætsanlæg 595 642
Morten Børup hallen 430 502
Niels Ebbesen hallen (visse udgifter vedr. 
denne hal konteres under Niels Ebbesen 
skolen) 247 303
Søbadeanstalten 94 97
Skanderborg Vandrerhjem 28 30

1.394 1.574
Indtægter 39 42

1.355 1.532

Fritidsfaciliteter, anlæg 1980 1981
Rammebeløb vedr. anlæg af træningsbaner m.v. 562 607
Skanderborg Vandrerhjem 150 370

712 977
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Sammendrag af budget

4
1981

5.739
3.320

Udgifter 1980
40.440
3.026

De kommunale skoler
Private skoler og udenbys undervisning
Anlæg vedr. skoler 4.208 2.638
Fritidssektoren 4.841 6.169
Folkebibliotek, drift 1.683 2.074
Folkebibliotek, anlæg 2.756 2.916
Andre kulturelle opgaver, drift 461 513
Andre kulturelle opgaver, anlæg 296 50
Fritidsfaciliteter, drift 1.394 1.574
Fritidsfaciliteter, anlæg 712 977

59.817 6 5.970

Indtægter 1980 1981
De kommunale skoler 575 724
Fritidssektoren 1.428 2.050
Folkebiblioteket, drift 395 488
Andre kulturelle opgaver, drift 4 4
Fritidsfaciliteter, drift 39 42

2,441 3.308


