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Administration, ledelse og tilsyn
pr. 1. april 196b.

Skolekommissionen:
Fuldmægtig Wiggo Magnussen, formand.
Konstruktør Bichardt Gram, næstformand
Forretningsudvalg
(J. + Vdb.).
Fiskeskipper Fr. Lodberg Jensen.
Overportør Alfred K. Nielsen (indtr. 23/6 1964).
Arbejdsmand Ove Kristensen.
Stadioninspektør Aksel Madsen.
Fru Margit Schroll.
Gårdejer Verner Jessen.
Bibliotekar Per Deskov.
Fuldmægtig cand. jur. fru Else Flebo (B.).
Kontorbestyrer Harly Bertelsen (D. + 0.).
Fru Helene Sonne (Gb. + B.).
Pedel Victor Mølsted (Gr.).
Bestyrer Poul Schnack Pedersen (Sp.).
Fru Grethe Kodal (St. + V.).
Byrådets skoleudvalg:

Advokat Torben Permin, formand.
Fuldmægtig Wiggo Magnussen, næstformand.
Fagforeningsformand fru Marie Rasmussen.
Lærer Rasmus Bebe (indtr. 13/4 1964).
Skoleinspektør Ahlmann Nielsen.

Skolenævnet for Veldbæk skole:
Landmand Gustav Lykke, Måde.
Landmand Ejnar Madsen, Tourup.
Fru Eline Carlsen, Nourup.
Fru Viola Jensen, Uglvig.
Arbejdsmand Ove Kristensen (valgt af skolekommissionen).
Skolevæsenets administration:

N. P. Andersen, skoledirektør.
M. Skov Nielsen, ekspeditionssekretær.
Frk. Dagmar Jensen, fuldmægtig.
Frk. Karen Marie Petersen, overassistent.
Jørgen Frandsen, kontorassistent.
Fru Birgit Andersen, kommuneassistent.
Fru Elfrida Høyer-Nielsen, kontorist.
Fru Elin B. Rasmussen, kontorist.
Birthe Brynaa, kontorelev.
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De kommunale skoler:
Skolens navn

Skoleinspektører
(Træffes kl. 13-14 undt. lørd.)

Viceinspektører

Boldesager skole (B)

P. Kromann,
tlf. 2 81 76, priv. 2 37 52

Valther Pedersen
K. Bjorholm
P. Vedde

Danmarksgades skole (D)

C. Dirks (fra 1/5 1964)
tlf. 2 08 87, priv. 2 61 21

Egon Skou
Frk. Maren Hansen
(fra 1/6 1964)

Gammelby skole (Gb.)

Sv. Eg Løkkegaard,
tlf. 215 92, priv. 2 47 30

Henning Hjuler
Fru Maren Madsen

Grådybskolen (Gr.)

John Jensen,
tlf. 2 33 62, priv. 2 08 54
tlf. 2 95 14

Ejvin Lau
Ingv. Schultz
E. Bøgh Hansen

Jerne skole (J)

Ahlmann Nielsen,
tlf. 2 17 36, priv. 2 28 66

G. Carlsen
Bent Madsen

Rørkjær skole (R)

Magne Astrup,
tlf. 2 21 63, priv. 2 95 36

J. Holmberg
Kr. Fr. Larsen
Arne Jørgensen

Spangsbjergskolen (Sp.)

Henry Jakobsen,
tlf. 2 58 92, priv. 2 24 25
tlf. 2 58 93

H. Rode Petersen
Frk. K. Mosegaard Mikke]

Stormgades skole (St.)

Sv. Ä. Werborg,
tlf. 2 02 89, priv. 2 19 45

Frk. Kristiane Sørensen
Viggo Nielsen

Vestre skole (V)

Frk. Karen Marie Nielsen,
tlf. 2 03 95, priv. 2 20 36
tlf. 2 39 13

Vilh. Christensen
Niels Nøhr

Hans L. Obling
tlf. 2 03 08, priv. 2 47 18

Hans Toft
Richard Møller

m. Anneksskolen

m. Grådybpavillonen

m. Fuglebakkeskolen

m. Vesterhavsskolen
Østre skole (0)

m. Østergade 71
Veldbæk skole (Vdb.)

Førstelærer Axel Knudsen,
tlf. 2 43 84

o

Skoletandlæger

etandl. fru Harriet Kjær1, tlf. 2 36 99

Skolelæger og
skolesundhedsplejersker

Lærerrådsformænd

Pedeller

Overlærer
K. Bækgaard
Knudsen

F. Wobeser

andl. P. Caspersen, tlf. 210 20 L. M. Jakobsen
Frk. Warla Østbirk,
etandl. Kjeld Thomsen
tlf. 2 80 43
etandl. fru Lone Winding

Overlærer fru
Inga Vedde
(fra 1/5 1964)

Herluf Mathiesen

etandl. fru Ingeborg Hatlf. 2 94 48

Tage Østergaard (1/10 1964)
Frk. Anna Justesen,
tlf. 2 94 48

Viceinspektør
Henning Hjuler

H. C. Stokholm

etandl. fru Lidia Redlich,
30 37

Lærer Carlo
L. M. Jakobsen
Frk. B. Bækgaard Knudsen, Thorstensen
tlf. 2 47 81

H. Lisager
Frk. Helga Christensen,
tlf. 2 68 82 (under orlo
ven vikarierer fru A.
Stürup)

E. Starup Jensen

Jeppe Lund
Vilh. Kjærgaard

etandl. fru Johanne SpagIf. 2 72 71
etandl. fru Agnete Møller
en

Tage Østergaard
Frk. Helga Christensen
(under orloven vikarierer
fru A. Stürup)
Frk. Ellen Degn,
tlf. 2 72 70

Viceinspektør
G. Carlsen

ingstandl. fru Sigrid Berg
rsen, tlf. 2 34 59

Tage Østergaard
Frk. Ellen Degn,
tlf. 2 34 59

Lærer Aage Hil O. Svendsen
mer Sørensen
H. Andersen
(fra 1/9 1964)

etandl. fru Tove Mikkelsen
72 76

L. M. Jakobsen
Lærerinde
Frk. B. Bækgaard Knudsen, fru Inge Wriedt
tlf. 2 72 75

etandl. Allan Rohde
38 79

A. Schmidt

Axel Nielsen

K. L. Palm

L. M.Jakobsen
Frk. Beate Hansen,
tlf. 2 35 89

Overlærer
Viggo Birch

J. Nielsen

L. M. Jakobsen
Frk. Beate Hansen,
tlf. 2 35 95

Lærer
Rasmus Bebe

C. B. Christiansen

Tage Østergaard
Frk. Anna Justesen,
tlf. 2 35 88

Overlærer
fru C. Bork
(fra 1/8 1964)

L. M. Jakobsen
Frk. Warla Østbirk

Specialister:
Overl., dr. med. C. E. Tarnowski, Spangsbjerg Hospi
tal.
Røntgengenneml., tlf.
2 43 90.
Overl. S. Fr. Nielsen. Høreundersøgelser.

Vilh. Kjærgaard

P. Rasmussen

H. K. Stokholm
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Skolevæsenets kontor:
Kongensgade 3b 2.
Telefon 2 40 33.
Skoledirektøren ............................... lokal
Ekspeditionssekretæren ...................
»
Fuldmægtigen ....................................
»
Ekspeditionen og skrivestuen ....
»
Båndcentralen .....................................
»
Bogholderiet ........................................
»

340 priv. 2 1113
341 priv. 2 37 26
342
343
364
365

Skoledirektøren træffes skoledage kl. 14—15 undt. lørdag (privat:
Havnegade 83).
Ekspedition kl. 9—15, torsdag 9—18, lørdag lukket. Vikaranvisning
dog fra kl. 7.30, tlf. 2 45 89 (også lørdag).

Pædagogisk konsulent.
Viceinspektør P. Vedde træffes som regel kl. 14—15, lokal 345.
Sang- og musikkonsulenten.

Viggo Birch, Stormgades skole (træffes i nr. 33 mandag, tirsdag og
onsdag kl. 14—15).
Skolevæsenets filmotek.

Overlærer H. Selmer Krogh, Stormgades skole.
Skolevæsenets tilsyn m. filmapp. m. v.

Lærer B. Viig Pedersen, Stormgades skole.
Fælleslærerrådet:

Formand: Viceinspektør Niels Nøhr, Vestre skole.
Skolepsykologisk kontor:

Kronprinsensgade 33.
Telefon 2 68 44 og 2 65 54.
Ledende konsulent for særundervisningen: N. J. Bisgaard.
Konsulent: Charles Jakobsen.
Et konsulentembede p. t. vacant. Bestrides af klinisk psykolog fru In
ger Matthiessen.
Skolepsykiater: Reservelæge fru Bodil Hertz, Vedsted pr. Hviding.
Tunghørekonsulent: Oluf Schultz, Anneksskolen, tlf. 2 80 23.
Talekonsulent: Henning Maig. Hansen, Spangsbjergskolen, tlf. 2 28 79.

Rendbjerghjemmet pr. Egernsund:
(Observationshjem).
Forstander Hans Novrup, tlf. Gråsten (046) 5 17 56.

Feriekolonien i Sønderho, Fanø.
Åben i tiden 1. maj—30. sept., tlf. (051) 6 4016.

Feriekolonien og lejrskolehjemmet Rendbjerg pr. Egernsund:
Åben i tiden 1. maj—30. sept., tlf. Gråsten (046) 516 34.

Feriekolonien og lejrskolehjemmet i Stenderup Hage
pr. Varmark:

Åben i tiden 1. maj—30. sept., tlf. (055) 7 51 11 Sdr. Stenderup 129.

Skolebespisningen:
Skolebespisningskøkkenet, Aldershvile Allé 2, tlf. 2 43 78.
Hovmester Erik Olsen.
Skolevæsenets socialrådgiver:
Kongensgade 342. Træffetid kl. 8—9 og — undtagen lørdag — kl. 13—14.
Fru Irene Christiansen, tlf. 2 40 22.

Fortsættelsesskolerne:

Kontor Rørkjær skole, 2. sal, i hovedbygningen, tlf. 2 47 37.
Skoleinspektør Henry Mogensen. Træffetid 13—14, undtagen lørdag.
Tlf. privat 2 46 40.
Ungdomsnævnet for Esbjerg købstad:
Formand: fuldmægtig Wiggo Magnussen.

Ungdomsskoleudvalget:

Formand: fuldmægtig Wiggo Magnussen.

Aftenskoleiidvalget:
Formand: skoleinspektør frk. K. M. Nielsen.
Forældreforeninger:

Formænd:
Boldesager skole: Holger Sigård, Dortheasvej 19.
Jerne skole: Richardt Gram, Mimers Allé 16
Stormgades skole: O. A. Bach, Rolfsgade 91.
Vestre skole: H. C. Jensen, Spangsberggade 26.
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Pr. 31. december 1963.
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Udvidelser og modernisering.
(Ved stadsbygmesterens arkitektafdeling).

Boldesager skole:
Bygninger: Lydisolering af klassegang 1. sal. Installeret varme i fil
terkælderen. Installation af 3 faset vekselstrøm til vaskekælder. Parke
ringsplads ved Edelsvej.
Inventar: Modernisering af fysiklokalet. 10 stole til lærerværelse. 20
stk. bogkasser og bogæsker. Arrangement af basketball til gymnastik
salen.
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Danmarksgades skole og Anneksskolen:
Bygninger: Modernisering af drengenes toiletbygning. Ombygning af
tandklinikkens lokaler. Ombygning af pedelboligen (børneværelse).
Udskiftning af ovenlys med Velux-vinduer i sidefløj samt fløj til Norgesgade. Skotrender fornyet ved trappetårnene. Installation af køkken
arrangement i Norgesgadefløjen. Ny tagbeklædning på mellembygning
ved gymnastiksalene. Gårdbelysning på Anneksskolen.
Inventar: Modernisering af inventar i tandklinikken m. v. 2 sæt sko
lemøbler. Udskiftning af armaturer i 6 klasser, sløjdlokale og gymna
stiksale. Supplering af inventar til tegnelokale. Skab i klasse 24. Auditoriearrangement til filmlokale. Ændringer af geografilokale.

Gammelby skole:

Bygninger: Lydisolering af gavlvæg i gammel gymnastiksal. Udskift
ning af vinduer i pedelbolig. Forbedring af ventilation i tandlægens
venteværelse.
Inventar: 12 stk. udstillingsskærme. 1 stk. ribbe til spastikerklassen.
Udskiftning af gardiner. Supplement af skabe og låger i hobbylokalet.
Bord i bogbinderlokalet.
Grådybskolen og Pavillonskolen:

Bygninger: Udvidelse af kørebane fra aula til inspektørbolig. 70 1. m.
parkeringsplads langs skovbæltet. 2 blandingssløjfer installeret i var
mesystemet. Motor ved saltvandspumpe. Ombygning af badelokaler til
værkstedslokaler. Ændringer af nuværende omklædningsrum.
Inventar: 15 stk. bogkasser. Inventar til værkstedslokaler. Belysning
i værkstedslokaler. Opslagstavler i depot.
Jerne skole:

Bygninger: Bækværk for fodgængere til Skolebakken. Gulve i 2 klas
ser delvis udskiftet for svamp, nyt linoleum pålagt.
Inventar: 1 sæt klassemøbler. El-vaskemaskine til pedelbolig. 2 stk.
rengøringsskabe. Hylder i depotrum. Opslagstavler.
Seminariet:

Bygninger: Etablering af cykelparkering. Asfaltbelægning af idræts
baner. Installation af belysning under baldakin ved indgang.
Inventar: Beskareoler i information, bibliotek og lærerværelse. Ven
tilator i biblioteket. 1 stk. lysbord til kortlægning. 1 stk. plintbord. »Abstracta« udstillingsmateriel.
Rørkjær skole:

Bygninger: Etablering af 2 lokaler ved indskudte etager. Forrum til
gymnastiksalene dels til klasselokale og dels til udvidelse af bibliotek
og læsesal. Ændring af gymnastiksalenes omklædningsrum med bruse
bade og toiletter samt lærerbad. Bygningsændringer af tidligere bespis
ningslokaler til værkstedslokaler samt etablering af filmlokale. Byg
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ningsændringer af skolekøkkenlokaler m. v. til etablering af 2 stk.
skolekøkkenlokaler med birum. Etablering af lærerværelse med for
rum og toilet til ungdomsskolen.
Inventar: Modernisering af omklædningsrum samt arrangement af
tørreskabe til 2 gymnastiksale. Modernisering af biblioteket og nyt
klassesæt, reoler, skranke m. v. Inventar til værkstedslokale. Inventar
til filmlokale. Inventar til lærerværelse for ungdomsskolen. Inventar til
2 skolekøkkener med birum. 1 klassesæt til nyt lokale.

Skolepsykologisk kontor:
Bygninger: Ny gulvbelægning i forstue og gang.
Inventar: 1 stk. rammetavle. 1 stk. skrivebordslampe.
Skolevæsenets kontor:
Inventar: 1 tegnebordslampe. F. N. flag til samtlige skoler.

S pangsbjergskolen:
Bygninger: Udsugningsanlæg til lokaler i børnehaveseminariet. Tagnedløb fra læskuret forbedret. Ombygning af venteværelse i tandklinik.
Nyt redskabsrum for idrætspladsen. Nyt fodhegn i skolegården.
Inventar: Nyt klassesæt (borde og stole). 1 stk. bogvogn. 15 stk. tabu
retter til børnehaveseminariet. 2 skabe til boldrekvisitter. 2 stk. teg
ningsreoler. 2 stk. bordtennisborde i klublokale. 1 stk. trefløjet spejl til
håndgerningslokale. Stangspringstøtter med ståloverligger. 6 stk. tabu
retter. 1 sæt udendørs håndboldmål. Nye armaturer til svømmesal. 1
stk. wienerstige.
Stormgades skole:
Bygninger: Ombygning og modernisering af kontorer, lærerværelse
m. v. Reparation af gymnastiksalsgulve. Linoleum i garderoberne til
lærerværelse og trappeopgang til skolekøkkenlokale. Lydisolering af
skolekøkkenlokalet. Nyt forstærkerskab til el-forsyningen på skolen.
Nyt trådvæv på hegn til Stormgade. Låsesystem ændret og omlagt på
hele skolen. Velux-vindue indsat i geografilokalet.
Inventar: Inventar til kontorer, lærerværelse m. m. Rullegardiner til
filmlokale i kælder. Udskiftning af armaturer i 4 klasser samt supple
ment på trappegange. 1 sæt springstøtter. 1 trappestige. Garderobe til
rengøringspersonale.

Veldbæk skole:
Bygninger: Tunghøreklasse etableret i normal klasser.
Inventar: Inventar til tunghøreklasse.

Vestre skole:
Bygninger: Lyddæmpning af loft i forhallen (gi. bygning). Udskift
ning af døre i stueetagen (ny bygning). Etablering af biologilokale i
gammel badelokale. Opførelse af redskabsskur i gymnastiksalen. Nyt
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betonhegn ved sportspladsen på Nygårdsvej. Ny el-gruppe samt instal
lation af stikkontakter til sløjdlokale. Ny kobberspiral i vandvarmer.
Ombygning af tagetagen i den gamle bygning til skolekøkken med bi
rum.
Inventar: 2 sæt skolemøbler. 5 stk. katederstole. Nye tavlebelysninger
i 3 klasser. 1 stk. madrasvogn. 1 stk. gummimåtte. Inventar til biologi
lokale. 3 stk. rammetavler. Supplering af inventar til metalsløj dlokale.
Østre skole og Østergade 71:
Bygninger: Færdiggørelse af metalsløjdlokale. Linoleumsgulve i 4
klasser. Nyt læskur ved børnehaven i Østergade. Lydisolering i hobby
lokalet. Materialerum til hobbylokale. Rekvisitrum for rengøringsperso
nale. Jubilæumsfløjen: Indretning af lokale på 1. sal, ændringer af
lokaler i øvers te etage til brug for fysik og naturhistorielokaler. For
satsvinduer til håndgerningslokalet. Nyt icopaltag på læskure i skole
gården. Nyt fodhegn omkring sportsplads ved museet.
Inventar: Udskiftning af armatur i gymnastiksalen. Skolemøbler til
2 klasser. 2 stk. katedre og MH katederstole. Reskareoler til børnehave
og kl. 13. 1 sæt springstøtter til sportspladsen. Supplering af inventar til
hobbylokalet. Inventar til metalsløj dlokalet. Skabe til rengøringsrum.
Feriekolonierne:
Sønderho:
Bygninger: Bygningsændringer af lærerværelset. Opsætning af plantehegn ved østfløjen.
Inventar: Supplering af inventar til lærerværelset. Fornyelse af et
antal madrasser.
Rendbjerg:
Bygninger: Installation af gasvandvarmer til badeværelse. Installa
tion af fodbruser i 2 vaskerum. Hovedeftersyn af el-installationen.
Inventar: Udskiftning af et antal madrasser. Udskiftning af bageovn.

Rendbjerghjemmet:
Inventar: Udskiftning af vaskemaskine og centrifuge. Supplement af
køkkeninventar. Udskiftning af gardiner.

Stenderup Hage:
Bygninger: Etablering af en badebro.
Inventar: Supplering af armaturer m. v.

Udlån af lokaler.
Boldesager skole:
EGF, B 47, Fremad, Esbjerg Vægtløfterklub, Aftenskolen, FOF, AOF,
FDF, DUI, KFUK-spejderne, Sygeplejeskolen, Sydvestjysk Sportsfisker-
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Børnehaveseminariet flyttede i maj 1964 til egne lokaler i Stormgade 90.

forening, Dansk Kvindesamfund, Esbjerg Musikhøjskole, tre mindre
orkestre bestående af tidligere og nuværende elever.
Badet: Seminariet, Esbjerg svømmeklub, Statsskolen, Dansk Livred
ning, Statens Gymnastikinspektion.

Danmarksgades skole:
EGF, FDF, Aftenskolen (AOF, FOF, LOF), Tandlægeforeningen.

Gammelby skole:
FDF IV kreds, DUI-Østerbyen, Søndagsskolen, Aftenskolen (FOF 2
hold i syning, 1 hold for ordblinde) (AOF 3 hold i kjolesyning), Øster
byens boldklub, Judo-club, Firmaklubber, Børneparkering.
Grådybskolen:
Esbjerg lærerforening, Arb. samaritter, Arb. boligforening, DUI,
Spejderne, Hermod, Vestkrafts badmintonklub, Badminton klubben
»Grådyb«.
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Jerne skole:

Lokale kvindeorganisationers børneparkering, Gymnastik- og sports
foreninger under Esbjerg Idrætsforbund, Esbjerg Firmaidræt, AOF,
FOF, Den kommunale Aftenskole, Esbjerg og Omegns Husholdnings
forening, FPF, Jerne Mandskor, Esbjerg Seminarium samt forskellige
musikhold.

Rørkjær skole:

EGF, FPF, »Posten«, Politiets hjemmeværn, B 47, Den kommunale
aftenskole, AOF, Kursus til teknisk forberedelseseksamen, Naturhisto
risk forening for Sydvestjylland, Musikensembler bestående af tidligere
og nuværende elever, Cykelklubben »Sport«.
S pangsbjergskolen:
Aim. undervisningslokaler: Aftenskolen, AOF, FOF, FDF, Kristeligt
sangkor, Børnehaveseminariet og børneparkeringen.
Gymnastiksale og svømmesal: Esbjerg Børnehavesem., Esbjerg Sem.,
Esbjerg Højskole, FDF, KFUM, Hermod, Roklubben, Spangsbjerg
Idrætsforening, Svømmeklubben og Sømandsskolen.
Samlingssalen: Dansk-engelsk forening, Dansk-tysk forening, Børne
havesem., Skolevæsenet, Skolescenen, Børnehavesem.’s landsråd, De
blå pigespejdere, De gule drengespejdere, Vestjysk Orkester, Filmen
»Tab og vind« vises for samtlige skolers elever (febr.-marts), Færdsels
patruljernes fælles fest, Optagelsesprøve til 1. real, Det store skolemøde
29/4.
Stormgades skole:
Hermod, Aftenskolen, Esbjerg årskursus.

Vestre skole:
AOF, FOF, DUI, EAF, Arb. sangere, Venskabsfor., Brandkorps, Borg,
sangforening, Fritidsklub, Firmaidræt, Ungdomsklubben »Centrum«.
Østre skole:
AOF, FOF, LOF, Esbjerg husmoderforening, Lottekorpset, kom
munalt kursus, Aftenskolen, Jernbaneorkesteret, Spillemandsklubben,
EBBK, KFUM, EFB, TFF, Auto Forums boldklub.

Begivenheder i skolernes liv.
Boldesager skole:
3/9 1964 begyndt på udvidelsen af Boldesager skole med en fløj med
11 undervisningslokaler og pedelbolig.
Udflugter: Strandskoven (små elever) og Hannerup ved Fredericia.
Skolepatruljerne havde udflugt til Skrydstrup flyveplads.
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Forældremøder er afholdt for følgende klasser: 5. kl., 6. kl., 2 d, 7 Ab
og 8a.
Forældreforeningen har foruden generalforsamling afholdt 3 møder.
De to var foredrag med diskussion over emnerne: ungdomskriminalite
ten og skolens seksualundervisning. Ved det tredie møde sørgede sko
lens elever for underholdningen og bordpyntningen og havde bagt alt
til kaffebordet. Skoledirektør N. P. Andersen fortalte ved denne lejlig
hed om Luciasagnet.
Elevforeningen har afholdt forskellige arrangementer. Der er afholdt
konfirmandfest, fest for alle skolepatruljer her i byen, og ved skolens
årsafslutning opførte eleverne fra 2 r »Aprilsnarrene« instrueret af
viceinspektør K. Bjorholm.
30/10. Politiet foretog cykeleftersyn af samtlige elevers cykler (13,6 %
af cyklerne var i uorden).
Kriminaloverbetjent Dencker har holdt foredrag i 7. klasse om ung
domskriminaliteten.
Inspektion:
11/2 vicegymnastikinspektør Brøchner, Jelling.
4/3 skolekøkkeninspektør Kirsten Munk Nielsen, Lyngby.
Danmarksgades skole:

1/1 1964 går F. Klintø på pension, men fortsætter som vikar i eget em
bede til 1/5 1964,, da den officielle afsked og tiltrædelse for henholdsvis
F. Klintø og C. Dirks finder sted. Lørdag den 9/5 1964 holder et fuldtal
ligt lærerpersonale + andre medarbejdere ved skolen afskedsfest for
F. Klintø (en tak for 23 års solidt og dygtigt skolearbejde).
Det første 2-årige realkursus dimitteres (17 elever). Resultatet sær
deles pænt. Lærerne glade for at undervise på kursus. Eleverne meget
tilfredse med udbyttet af de 2 år.
Forældremøder i 1., 5. og 7. klasserne.
Gammelby skole:
Forældremøder afholdt med 19 klasser.
15/1 1964 startedes 2 Triangelklubber for 15-16 årige. Igangsætteren
var landssekretær Wolfing, KFUM, København.
7/11, 10/12 og 8/3 festaftener for elever fra 8.-10. skoleår.
Under ledelse af Henning Maigård opføres »Soldaterløjer« med 4
forestillinger i marts.
22/4. Sang- og musikaften. Tekster og sang indrettet efter nordiske
motiver.
I samme måned deltog skolen i koncerter i Brøndum og i Statsskolens
aula.
10/3 fest for »Gamle elever«.
I maj vandt Gammelby-pigerne skolehåndboldstævnet i Badminton
hallen.
4/6. Udflugter til Himmelbjerget med de store, til Ribe med de små.
18.-20. juni. Børnehaverne under ledelse af G. Nordholt giver opvis
ning i folkedans. Forældreafslutning.
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Grådybskolen:
20 klasseforældremøder og konsultationsaftener.
Konfirmationsfest.
Fest for tidligere elever.
3 fastelavnsfester.
2 klasser har arrangeret skolekomedie for børn og forældre.
Pigegymnastikopvisning for forældre.
Skolekoncert for børnene med pårørende.
Indsamling for Frelsens Hær, 3026 kr.
Dr. Jacobsens seksualforelæsning for 6. klasserne var arrangeret som
aftenmøde. For få forældre.
Besøg: Den belgiske ambassadør. Et norsk lærerpar. 30 pædagoger
fra Dortmund. Ingeniør Møller, boligministeriet. Kristrup sogneråd m.
skoleinspektør Ramsing. 120 studerende fra Flensborg. Vordende læ
rere i den højere skole. Willi Reunert har til en radioudsendelse opta
get glimt fra timerne og samtaler med lærere.
Praktikanter fra Esbjerg seminarium og fra Ribe.

Jerne skole:
Skolen har i årets løb haft besøg af repræsentanter for udenbys
skolekommissioner og skoleudvalg, som har set på børnehaver, samt af
elever fra forskellige børnehaveseminarier.
I oktober måned afholdtes en sundheds- og hygiejneuge, i hvilken
skolen bistået af skolelægen, sundhedsplejerskerne og skoletandlægen
gennemførte en sundheds- og hygiejnekampagne.
Skolens kor og orkester har medvirket ved forskellige festlige lejlig
heder og har givet koncerter i foreninger og ved sammenkomster uden
for skolen. I november aflagde kor og orkester besøg i Vojens, hvor del
tagerne var indkvarteret hos elever fra Vojens skole.
En del af skolens elever har deltaget i Dansk Røde Kors’s tegnekon
kurrence. 7 elever vandt præmier i form af farver og tegneblokke, me
dens én, John Gudsø Petersen, Hr, vandt fri rejse og gratis ophold i
Bruxelles en uge.
Den årlige skolefest blev afholdt i februar med opførelse af »Gifte
kniven« af Thornton Wilder.
Skoleudflugten fandt sted den 4. juni og gik for de små til Varde og
for de store til Kongebrogården.
Rørkjær skole:
Klasseture: Der er foretaget klasserejser til København, Sydslesvig,
Bornholm, Varde, Ribe, Fanø, Norge, Tyskland (Øst-Berlin, Vest-Berlin, Hamborg, Harzen).
Endvidere er foretaget cykelture til Roborghus, Hjerting, Marbæk,
Sjælborg, Guldager plantage (fuglsangsture) og Solbjerg plantage.
Besøg er aflagt i flere af byens virksomheder (væsentlig 8. og 9. kl.),
redningsskibet »F. V. Mortensen«, Jerne kirke, V. Nebel kirke, museet,
kunstpavillonen og Spangsbjerg Møllegård.
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Skoleudflugter: Strandskoven (små elever) og Marielund ved Kol
ding.
Skolekomedie, m. v.: »Aprilsnarrene« opførtes ved 4 forestillinger,
herunder en forestilling for forældre og pårørende.
En 2. klasse opførte »Årets 12 måneder« for forældre.
Andre mindre dramatiserede ting har været opført ved forældre
møder.
Musikaften for forældre (blokfløjte og korsang).
Andre arrangementer: Skolebal i tilslutning til to af skolekomediens
forestillinger. For yngre elever den ene aften, for ældre den anden. 10
klasser har haft særlige arrangementer under festlige former. Herunder
konfirmationsfester.
Forældremøder: Der har været afholdt 14 forældremøder af forskel
lig art.
Besøg: Elever fra forskellige børnehaveseminarier, forstander Vynne,
Askov sløjdskole, med et hold kursister, kursister fra »Fjordvang« ved
Ringkøbing, kursister fra et af »Danmarks Lærerhøjskole« arrangeret
kursus vedr. børnehavekl., praktikanter fra Ribe sem., lærerinder fra
Lemgo.
Sport: Deltog i bymesterskaberne for skolehold i bordtennis og hånd
bold, afholdt interne skolemesterskaber (individuelle) i bordtennis og
gymnastik med deltagelse af både piger og drenge, og en del af klas
serne afsluttede vintersæsonen med gymnastikopvisninger med foræl
dre som tilskuere.
Personaleudflugt til Rousthøje nye kirke, Karlsgårde, Hodde gamle
skole, Baldersbæk, Høllund Søgård, skibsætn. og runestene i Bække og
Læborg.

S pangs bjergsko l en:
19/8 Besøg af flamske gæster.
18/9 Koncert af gæster fra Lemgo.
23/10 Besøg af fr. Pentinen fra Eskilstuna.
23/10 Foredrag af skolelægen for elever og forældre (6. kl.).
26/10 Forældrekreds afholder konfirmationsfest i salen.
7/11 Paid, møde om hjælpeskolearbejdet.
12/12 Pæd. aften.
21/12 Julespillet »Da englen kom til Lilleputby« opførtes af ele
verne fra 4 a. Juleafslutningen blev holdt i Treenigheds
kirken.
7/2 Fastelavnsfest.
6/3 Besøg af 23 unge studerende fra Vestberlin.
5/4 Skoleskakstævne i salen.
30/4 Forårsfest for de store elever med opførelse af skolekome
dien »Vor egen ø« af Leck Fischer.
13/5 Udflugter til Strandskoven, Varde og Skamlingsbanken.
15/5 Sang og musikaften.
Adskillige deputationer har besøgt skolen for at studere skolebyggeri
eller børnehaver.
Der har været afholdt 10 klasseforældremøder.
6 Ab har været på skolerejse i ferien til Bornholm og 7 Ba i Norge.
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Vestre skole:
Forældremøder for følgende klasser: bh., 1., 2., 5., 6., 7., 8., 1. real og
2. real. Foredrag v/ kriminaloverbetjent Dencker for 7. kl.
Fastelavnsfester for de yngste og de mellemste klasser.
Udflugt med 4., 5. og 6. klasse til Løverodde, med bh., 1., 2. og 3.
klasse til Varde.
Konfirmationsfest for 1. real og 8. klasse i efteråret 1963.
Østre skole:
12/8 Afsked med skoleinspektør frk. M. Hald og indsættelse af
skoleinspektør H. L. Obling.
30/9—4/10 9 a på studierejse til København.
13/11 Skolens kor sang ved »Det jydske Haveselskabs« efterårs
møde på Hotel Esbjerg.
1/12 Skolens kor sang i Vor Frelsers Kirke.
21/12 Juleafslutning i Vor Frelsers Kirke.
15/2 Fastelavnsfest.
21/2 Kriminalassistent Noll Jensen holdt foredrag for 7. klasse
om ungdomskriminalitet.
21/3—22/3 Skolekomedie. Elever fra 1. real opførte »Spøgelsestoget«
af Arnold Ridley.
13/5 Sangaften.
2/6 Udflugt til Kongebrogården.
10/6 Udflugt til Strandskoven.
I årets løb har der været afholdt en del forældremøder.

Lærerpersonalet.
De i skoleåret 1963-64 normerede stillinger fordeler sig således:
Skoleinspektører, herunder 1 skoleinspektør for
ungdomsskolen samt 1 pæd. konsulent ...........
12
Viceinspektør, herunder 1 faglig konsulent for sang
og musik .......................................................................
24
Konsulenter for specialundervisning (skolepsyko
loger)
...........................................................................
5
Lærere .................................................................................... 204
Lærerinder ........................................................................... 162
Timelærere ...........................................................................
8
Timelærerinder ...................................................................
8
I alt ...

423

På grundlag af klasse- og elevtal pr. 1. september 1963 er skolevæse
nets ugentlige løntimetal opgjort til i alt 16.361 løntimer.
Til bestridelse af disse timer skulle benyttes 520 lærerkræfter, hvortil
kommer stillingerne som skoledirektør, ledende konsulent for special
undervisningen samt klinisk psykolog, hvilke stillinger ikke er tillagt
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undervisningstimer, samt yderligere det fornødne antal stillinger som
fast vikar, sædvanligvis 1 vikar for hver 25 faste stillinger.
Lærerrationeringen bevirker imidlertid, at der kun må normeres
forannævnte 423 stillinger.

Til- og afgang i lærerpersonalet i skoleåret 1963—64.
Afgang på grund af
Indgåelse
Tilgang Ansættelse
under

af
andet
skolevæsen ægteskab

Skoleinspektører, herun
der konsulent for sær
undervisningen .........
Viceinspektører, herunder
konsulenter for særun
dervisningen m. fl.....
Lærere (overlærere) .......
Lærerinder (overlærere)
Timelærere ..........................
Timelærerinder ..................

2

5
18
13
3
6

Anden
ansøgt
afsked

Alder

Dødsfald

1

9
13

1

6
2

Lærerpersonalets fraværelse i skoleåret 1963—64.
Lærerinder

Lærere
Måned

I alt

Sygdom

Timer

Anden
årsag
Timer

Timer

Timer

August .................
September .........
Oktober ..............
November .........
December ..........
Januar ................
Februar ..............
Marts ...................
April ...................
Maj ......................
Juni .....................

191
346
212
359
437
516
569
588
380
376
188

334
863
455
98
42
19
209
194
134
149
85

525
1209
667
457
479
535
778
782
514
525
273

364
863
965
1144
572
1056
1507
1157
1156
675
594

I alt ........

4162

2582

6744

10053

Sygdom

Antal undervis
ningstimer

I alt

I alt
timer

Timer

Læ.+Læi.

105
137
100
31
6

389
892
965
1144
572
1056
1612
1294
1256
706
600

914
2101
1632
1601
1051
1591
2390
2076
1770
1231
873

433

10486

17230

Anden
årsag
Timer

25
29

Fraværelse

Pr. uge

Omregnet
til årligt
antal timer

Timer

%

8384
5294

322784
203819

6744
10486

2,09
5,14

I alt ........
13678

526603

17230

3,27

Lærere ........................
Lærerinder ................
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I de under lærerinders sygdom anførte timer er indeholdt 2.602 timer,
der skyldes svangerskab og fødsel. Dersom dette antal timer fradrages
i anførte antal timer, vil lærerinders fraværelse i % udgøre 3,87 %.
I de under anden årsag anførte timer er indeholdt 1115 timer for
lærere under militærtjeneste, 663 timer for lærere og 128 timer for læ
rerinder under orlov og 654 timer for lærere og 309 timer for lærerinder
under deltagelse i korte kursus.
Udover de nævnte tal har 4 lærere og 3 lærerinder været på årskursus
og 3 lærere og 1 lærerinde har deltaget i 3 mdrs. kursus på Danmarks
lærerhøjskole, medens 10 lærere og lærerinder har stået udenfor nr.

Jubilæer.

Skoleåret 1963-64.
40 år.

1/8 1963: Skoleinspektør John Jensen, Grådybskolen.

1/8
1/8
1/8
1/4
15/4
1/6

1963:
1963:
1963:
1964:
1964:
1964:

25 år:
Overlærer Gunvar G. Therkildsen, Boldesager skole.
Overlærer H. Selmer Krogh, Stormgades skole.
Overlærer Jens Kr. Jensen, Vestre skole.
Overlærer Nielsine Johanne Nielsen, Østre skole.
Skoleinspektør Peter Kromann, Boldesager skole.
Skoleinspektør Ahlmann Edm. Nielsen, Jerne skole.
Folkeskolen.

25 år.
1/9 1963: Overlærer Theodor Ingolf Mortensen, Boldesager skole.
1/11 1963: Overlærer Tage Christensen, Boldesager skole.
Møder.

Der har i skoleåret været afholdt 12 skoleinspektørmøder, 84 lærer
rådsmøder og 56 lærermøder.
Instruktionskursus og foredrag.
1. 12. og 13. august 1963:

Kursus for lærere, der skal begynde med en 1. kl. Dansk: inspektør
Poul Pedersen, Nebs Møllegård. Regning: sem. lek. Andreas Jespersen,
Gentofte.
2. 3. september 1963:

Kursus i boldspil sein. lek. Sara Holt Jensen og sem. adj. Selma Lau
ridsen, Esbjerg.
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3. 12. og 14. september 1963:
Skr. og mundtlig dansk i realafd. og 8.-9. kl. Fagkonsulent Leif Busk,
København.
4. 18., 19. og 20. september 1963:
Foredrag og instruktion. Moderne matematik — moderne matematik
— undervisning v. professor Bent Christiansen, Danmarks Lærerhøj
skole.
5. 23. oktober 1963:
I samarbejde med fysiklærerforeningen. Foredrag af fagkonsulent
P. Hanghøj, Banders.

6. 25. oktober 1963:
Kursus i pigegymnastik v. fru G. Galatius-Jensen, Tarm.
7. 14. november og 21. november 1963:

Religionsundervisningen i 6.-7. kl. v. sem. lek. H. Eriksen, Esbjerg.
8. 30. januar 196b:

Orienteringsfagene i 3.-7. kl. — Historie v. overlærer Svend B. Niel
sen, Frederiksberg.
9. 6. februar 196b:

Geometri i realafdelingen v. lektor Ole Rindung, København.
10. Orienteringsfagene i 3.-7. kl.: Geografi v. kommunelærer Keld Ir
gens og cand. psyk. G. Kjær Rasmussen, København.

11. Orienteringsfagene i 3.-7. kl.: Biologi v. overlærer Asger Dragsholt,
Vanløse.
12. Studiekreds i dramatik, der sluttede med indøvelse og opførelse af
Max Frisch’s komedie »Biedermann og brandstifterne«.
Fortegnelse over læreres deltagelse i feriekursus i sommeren 196b.
Nr.

Navn

Kursus

Tidsrum

1. Karolina Skov Andersen »Advanced English« på Chester
International Summer School,
Chester, England . 18/7- 1/8
2. Kristian Skov Andersen ... »Advanced English« på Chester
International Summer School,
Chester, England . 18/7- 1/8
3. Karen Baungaard ........... Husgerning for 9. kl. Katrinebjergsk. Århus N .................... 25/6- 4/7
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Nr.

Navn

Kursus

Tidsrum

4. Rasmus Bebe .................... Dansk historielærerforen. kur
sus i 1700-årenes historie på
Søhus v. Odense ........................ 3/8- 7/8
5. Niels Jørgen Bisgaard ... Socialpædagogisk Foren. »Soci
alpædagogisk uge« på Her
ning Højskole ........................ 1/8- 8/8
6. Else Bjerregaard................ Gymnastik på Krogerup Høj
skole ......................................... 18/7-25/7
7. Ole Brimnes ........................ Træsløjd — fortsætterkursus,
Askov ..................................... 29/6- 1/8
8. Carl Børge Bruun ........... Sløjdkursus i Askov ................... 29/6- 1/8
9. Mary Bruun ........................ Folkeskolens Fagkreds Ferie
kursus, Håndværkerskolen i
Sønderborg ................................. 28/6- 4/7
10. Axel Eskildsen ................ Nordiska kongressen för speci
alpedagogik, Malmø ........... 4/8- 7/8
11. Flemming N. Hansen ....... Dansk, regning, sang, geografi,
småsløjd, Frederiksberg slot.. 29/6- 4/7
12. Elly Holmberg .................... Helle Godtveds lærerindekur
sus, København .................... 5/7-11/7
13. Janne Holmberg ................ Kursus i Fysik v. Danmarks Læ
rerhøjskole ............................ 24/6- 9/7
14. Bente Jegindø .................... Nordisk Folkehøjskole på Is
land ......................................... 26/6-25/7
15. Arne L. Jepsen.................... Statens sommerkursus for læ
rere i formning .................... 6/7- 1/8
16. Frida Kløft ........................ Det nordiske børnehavemøde i
Finland på den pedagogiske
Högskolan i Jyväskylä ........... 2/8- 9/8
17. Grethe Knudsen ................ Håndarbejdskursus .................... 20/7- 8/8
18. Elly Heegaard
Christensen .................
Musik gymnastik - Helle Gotved 12/7-18/7
19. Sv. Aa. Larsen .................... Tysk, Salzburg-Østrig ................ 6/7-25/7
20. Gerda Løkkegaard ........... Statens kursus i håndarbejde på
Emdrupborg ........................ 20/7- 8/8
21. E. Martinsen ........................ Danmarks Sanglærerforening. 5
musikdage på Vallekilde høj
skole ...... ................................... 30/7- 5/8
22. Olaf Meedom .................... Motorlære ..................................... 29/6- 4/7
23. Bang Mikkelsen ................ Den Danske FN Foren. Lærer
kredskurs. »Skarrildh.« ... 5/7-11/7
24. Kai Mortensen .................... For Folkeskolens lærere på
Frederiksberg slot ................ 29/6- 4/7
25. Marie Mortensen ................ For Folkeskolens lærere på
Frederiksberg slot ................ 29/6- 4/7
26. Karen Marie Nielsen ....... Matematik i Åbenrå (arrang, af
Damn. Lærerhøjsk.) ................ 25/6- 8/7
27. Kirstine Nielsen ................ Folkesk. Fagkreds Feriekursus,
Håndværkersk. i Sønderborg 28/6- 4/7
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Nr.

Kursus

Navn

Tidsrum

Folkemusikskolens sommer
kursus . 28/6- 5/7
Nanna Edith Ovesen ....... Skade sommerkursus (6.-9. kl.)
Unge Hjems Højskole i Skåde
ved Århus ................................. 2/8- 8/8
»
Folkesk. Fagkreds Feriekursus,
Håndværkersk. i Sønderborg 28/6- 4/7
Oda Borgen Poulsen ....... Musik, gymnastik Helle Gotved ............................ 12/7-18/7
Anna Lise Kjær
Rasmussen ................. Kursus på Frederiksberg slot
(underv. grundsk.) ................ 30/6- 4/7
Svend Erik Kjær
Rasmussen ................. Dansk, regning, skrivning,
Frederiksberg slot .................... 29/6- 4/7
Aage Walther Rieck ....... Danm. Lærerhøjsk. fysikkursus
(P. S. S. C.-system) .................... 24/6- 9/7
Knud Overgård Schmidt Trædrejning, finering og
mellemarbejder . 3/8- 8/8
H. Schnell ............................ Kursus i Skåde ved Århus ....... 2/8- 9/8
Benny Hoick Sørensen ... Tegnekursus, Vartov, Køben
havn . 27/7- 8/8
Annie Vanning ................ Dansk, regning, geografi, småsl.,
Frederiksberg slot .................... 30/6- 4/7

28. Gudrun Nordholdt

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

Studierejser til venskabsbyer.

Studierejse til Eskilstuna.
(Ved lærer Sv. Aa. Larsen).

I ugen omkring d. 1. april 1964 var jeg på studieophold i Eskilstuna.
Jeg havde først sidst i marts fået tildelt stipendiet til rejsen, og da
denne skulle foretages inden 1. april, måtte jeg skynde mig at sende
bud til skoledirektør Sven Huselius om, at nu kom jeg. På grund af min
sene tilmelding havde man ikke kunnet lægge noget program for mit
besøg, så dette blev først lagt, da jeg kom derop.
Efter at jeg havde hilst på skoledirektøren, blev jeg præsenteret for
rektoren for specialklasserne, Arne Hellberg, som skulle tilrettelægge
programmet for mit ophold. Da jeg havde fortalt, at jeg gerne ville
overvære gymnastiktimer med større drenge, tyskundervisning samt
gruppearbejde, lagde vi sammen et foreløbigt program, og i løbet af
ugen overværede jeg så timer på forskellige skoler i de fag, jeg havde
ønsket det. Det viste sig dog vanskeligt at finde én, der drev gruppeun
dervisning; men da det endelig lykkedes, viste det sig også, at det havde
været besværet værd. Det var en dejlig og lærerig time.
På den kommunala Flickskolan overværede jeg en aften et møde, på
hvilket man dannede en forældreforening for skolen. Det var interes-
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sant og hyggeligt at være med til mødet, der ligesom meget andet af
det, jeg overværede i Eskilstuna, viste, at man der har næsten de
samme problemer, som vi har. En anden aften overværede jeg en dejlig
koncert på »Praktiska Realskolan«, en helt ny skole bygget efter fag
lokaleprincippet. Efter koncerten blev jeg inviteret hjem til tidl. leder
af udvekslingen i Eskilstuna, Uno Sand, til et stykke mad og en sludder.
Det var en virkelig hyggelig aften, og det får mig til at udstøde et lille
hjertesuk. Jeg var alene af sted på turen, og når jeg var færdig på sko
lerne, var jeg overladt til mig selv resten af tiden. Det havde været rart,
om man havde bedt en eller anden kollega være en slags vært for mig.
Som det var, fik jeg ikke nær det ud af opholdet, som jeg skulle have
haft. Hvis det foregår på samme måde her i byen, synes jeg, man skulle
gøre noget for at ændre dette.
Torsdag eftermiddag var jeg på besøg på A. B. Gense’s fabrik, hvor
man fremstiller smukke ting i rustfrit stål, og fredag aften, min sidste
i Eskilstuna, var jeg i teatret, hvor jeg overværede operetten »Oh, Mein
Papa«, en dejlig forestilling i et smukt teater, en vellykket afslutning
på en ikke helt vellykket studierejse.
Nå, i det store hele var jeg dog udmærket tilfreds med opholdet, og
jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke de kolleger, hos hvem
jeg overværede timer, samt skolemyndighederne i Eskilstuna for deres
venlighed og imødekommenhed.

Studietur til Stavanger april 196^.
(Ved lærer Bent O. Nielsen).

I dagene 11.—18. april var jeg på studierejse til Stavanger, og det
blev et i alle måder lærerigt og fornøjeligt ophold, for hvilket jeg her
med bringer de myndigheder, der har gjort det muligt, min hjerteligste
tak.
Jeg havde i forvejen været i forbindelse med skoleinspektørkontoret
i Stavanger og redegjort for mine ønsker, og da jeg om mandagen an
kom, fik jeg udleveret en »køreplan« for de nærmeste dage.
Rundturen til byens skoler startede traditionsmæssigt med besøg på
Framhaldskolen, hvor jeg fik en hjertelig velkomst af over lærer Karm
ly. Her beså jeg først og fremmest maskinskrivningslokalet, hvilket im
ponerede mig en del. Til demonstrationsbrug havde man en maskine, der
ad elektrisk vej bragte en stor vægtavle til at lyse, og som var af en
sådan størrelse, at selv de bageste i klassen kunne se den. Endvidere
var lokalet forsynet med ca. 30 maskiner og enkeltmandsborde, så de
var i stand til at have store hold i klassen. Men på trods af holdenes
størrelse var resultaterne gode. Deres arbejdsform er lidt anderledes
end vores, idet de ikke lærer deres elever blindskrift, men kun 10-fingersystemet, hvilket gør, at eleverne hurtigere kan gå igang med selv
stændige opgaver.
Senere havde jeg lejlighed til at bese fysiklokalet. Da det, som andre
steder kniber med bevillingerne, var en del af samlingen ukomplet,
men alligevel var undervisningen takket være dygtige lærere af høj ka
rat.
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Allerede den første aften var jeg engageret, idet skoleinspektør P.
Ree Pedersen tog mig med til et møde i en forældreforening ved Stor
haug skole. Skoleinspektøren skulle redegøre for den nye skolelov, den
9-årige skole, et af de problemer, der optog sindene deroppe meget
stærkt. Det vil føre for vidt her at komme ind på hele loven, men i ho
vedtrækkene er det tanken, at børnene skal blive gående i samme
klasse i alle 9 år, men at man fra 6. klasse i engelsk og 7. klasse i reg
ning og norsk og fra 8. klasse i øvrige fag arbejder inden for klassen
med en differentieret undervisning efter 3 planer. Plan I er den letteste
og plan III er den sværeste, og det er muligt inden for de enkelte klas
ser at flytte en elev fra en plan til en anden.
Det vil i realiteten sige, at man kan komme ud for, at der i klasser er
elever, der i nogle fag arbejder efter plan I, i andre efter plan II og i
atter andre efter plan III. Det virker, synes jeg, noget rodet, men så
længe man ikke har set det udført i praksis, er det svært at afsige en
dom. Man vil i Stavanger bygge på erfaringer, man har gjort i andre
byer, idet denne skolelov ikke bliver gennemført på én gang over hele
Norge, men de enkelte kommunalbestyrelser kan selv bestemme, hvor
når de vil gennemføre loven.
Regneundervisningen i de mindre klasser fik jeg lejlighed til at over
være på Ullandhaug skole. Denne undervisning var meget traditionel,
og indtrykket var, at standarden svarer nøje til danske forhold.
Dagen efter var jeg på realskolen, hvor jeg fik lejlighed til at over
være matematik, fysik og biologi. Det var tydeligt, at man her mærkede
en negativ indstilling til hele den nye skolelov, men det skyldes måske,
at realskolens lærere nu ikke mere kan indtage den særstilling, som de
har gjort tidligere. Undervisningen her var meget koncentreret og vel
nok en smule ortodoks. Især heftede jeg mig ved matematikundervis
ningen, hvor vi jo nu har lagt vores om herhjemme, medens de deroppe
endnu kører efter, hvad man må kalde gammeldags matematik. I de
klasser, som jeg besøgte, havde eleverne en stor rutine i løsning af type
opgaver, medens det ofte kneb, når de blev stillet over for opgaver, der
afveg fra typerne. Fysikundervisningen lignede vores til forveksling,
medens biologiundervisningen havde væsentlige afvigelser. Her gjorde
man meget ud af den organiske kemi, og jeg fik lejlighed til at se en
serie elevforsøg udført af realister, forsøg som man herhjemme nor
malt henlægger til gymnasiet.
De øvrige skoler fik også besøg af mig, men her blev det til besøg i
enkelte klasser, hvor jeg af lærerne blev opfordret til at fortælle om
danske forhold, hvilket var en stor oplevelse.
Traditionen tro tog overlærer Vik fra Storhaug mig med på en tur til
Bakkebø ved Egersund; her stiftede man bekendtskab med den norske
åndsvageforsorg, når den er bedst, og det er et imponerende arbejde,
der her er lagt for dagen. Som en af lederne sagde til mig: »Vi har taget
det bedste fra Danmark og Sverige, og omplantet det til norske for
hold.«
Den sidste dag blev brugt til et besøg på den lille ø Buyø, hvor der
var lejlighed til at se en af Stavangers nyeste skoler. Her var skolen
bygget sammen med forsamlingshuset, og dette blev da brugt til gymna
stiksal for skolen.
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Overalt mødte man en meget stor venlighed og imødekommenhed, og
takket være en fornuftig tilrettelæggelse fra de norske skolemyndighe
ders side kunne jeg tage hjem fra Stavanger med indtrykket af et godt
og solidt arbejdende skolevæsen. Tak, Stavanger.

Stockholm og Södermanland.
(Ved lærer Henning Nielsen).

Som et første forsøg på at lave lejrskole på bredere nordisk basis ar
rangerede foreningen Norden i efterårsferien 1963 en rejse til Sverige
for 13 danske lærere og lærerinder fra byer over hele landet. Delta
gerne var udvalgt på den måde, at man havde taget kolleger fra de
danske byer, der har en venskabsby i Södermanland, som var den egn
af Sverige, vi især skulle stifte bekendtskab med. Til at deltage i denne
pionerrejse var her fra byen Bente Jegindø og undertegnede blevet
valgt.
Arrangementet tog sin egentlige begyndelse med en rundtur i det
smukke Stockholm og besøg på det imponerende Stadshuset, hvorefter
vi var til en kort orientering om formålet med rejsen i den svenske tu
ristforenings lokaler.
Med to inspirerende svenske turistfolk som ledere førtes vi i den
kommende uge først til Esbjergs venskabsby, Eskilstuna, hvor vi så for
skellige virksomheder, deriblandt naturligvis en knivfabrik, Gense, der
dog fremstiller meget andet end knive, til skolebyen Katrineholm,
hjembyen for de store SKF-kuglel ejef abrikker, videre til den nye jern
værksby Oxelösund for endelig at slutte af i Nyköping.
Overalt var der god lejlighed til ud over at se industrivirksomheder
at se den storladne svenske natur, høre afsnit af landets historie, få et
indtryk af forskellige skoleformer, tale med skolefolk, Nordens folk og
i det hele taget få et godt indblik i mange interessante emner.
Indkvarteringen foregik på den måde, at vi boede på vandrehjem,
hvor vi også fik morgen- og aftensmaden. Middagen blev så indtaget
på de forskellige virksomheder.
Konklusionen af drøftelserne den sidste dag i Nyköping blev, at op
holdet skulle ske efter samme principper, som anvendes under vore
lejrskoleophold på den måde, at en dansk klasse tager til Sverige og er
sammen med en svensk klasse under opholdet der. Tilsvarende skal en
svensk klasse rejse her til landet og samarbejde med en dansk klasse.
Der var fuldstændig enighed om, at man ikke skulle lade sig afskrække
af eventuelle sprogvanskeligheder.
Til slut må der så måske blive lejlighed til at sige tak til de implice
rede, som har givet mig den oplevelse, en rundrejse i et fremmed land
altid er.
(Ved lærerinde Bente Jegindø).

I efteråret 1963 indbød »Foreningen Norden« og Svenska Turistfor
eningen tolv danske lærere til en studierejse med det formål at henlede
opmærksomheden på de muligheder, man kan tilbyde danske skole
børn på lejrskole i Sverige.
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Rejsen foregik i efterårsferien og var begrænset til Stockholm og Sö
dermanland. Fra søndag til fredag besøgte vi byerne: Stockholm, Eskils
tuna, Katrineholm og Nyköping. Selvom tiden var knap, lykkedes det
at få et indtryk af hvilke rige muligheder, der er i denne egn: en sær
præget natur, historiske minder og en moderne industri repræsenteret
med mange forskellige erhverv. Hertil kommer, at man kan byde ele
verne på virkelig behagelige og hyggelige opholdssteder. De svenske
lejrskoler er både pæne og velindrettede.
Med bistand fra den svenske turistforening ville det være en let sag
at tilrettelægge en lejrskole et sted i Södermanland, idet foreningen har
en speciel afdeling for skolerejser. Den udgiver hvert år pjecer om
skolerejser og lejrskoler. Heri gives oplysninger om skolerejser med
jernbane, båd, hus eller fly, desuden om indkvartering og udflugtsture.
Efter fem travle, lærerige og fornøjelige dage samledes rejsens del
tagere med repræsentanter fra Svenska Turistforeningen og »Forenin
gen Norden« til en drøftelse af mulighederne for at holde lejrskole i
Sverige. Det blev en interessant samtale, hvor man klart lagde vanske
ligheder og fordele frem. Fra det danske lærerholds side var man enige
om, at udbyttet af et lejrskoleophold i Sverige sikkert ville være af stor
værdi, men at økonomiske vanskelighedel’ og rejsetidens længde sik
kert ville være væsentlige faktorer, som ville stille sig hindrende i
vejen. Dog kan der måske, med rejselivets rivende udvikling i disse år,
senere skabes et grundlag, der kan løse de nuværende problemer. I så
fald kan man kun anbefale tanken på det varmeste.
Til Esbjerg skolevæsen, »Foreningen Norden« og Svenska Turistfor
eningen sendes hermed min hjerteligste tak for en god og udbytterig
rejse.

Studierejse til Eskilstuna.
(Ved lærer 0. Tureli).

Tale- og hørepædagogisk var turen ikke den store oplevelse, thi de
havde ingen talepædagog. En ung lærerinde, som havde hospiteret hos
en logoped i kort tid, (hun håbede samme efterår at blive optaget på et
for to år siden oprettet kursus til uddannelse af talepædagoger) fore
stod undervisningen af de talehæmmede. Man havde i flere år haft en
spastikerklasse som, til forskel fra Esbjergs, havde til huse på et hospi
tal, så interne og externe elever kunne blive undervist samme sted.
Undervisningen i metalsløjd havde nærmest karakter af værksteds
undervisning med anvendelse af maskiner, drejebænke, fræsere o. a. i
vid udstrækning, men det er måske, fordi det er Eskilstuna med de
gamle traditioner i smedehåndværket. I træsløjdsalene, med rigelig
plads også til lagring af træ og et separat rum til lakarbejde, manglede
man heller ikke godt værktøj. Selvfølgelig var høvljern og håndværktøj
iøvrigt fremstillet i Eskilstuna, knapt så selvfølgeligt at høvljernene sad
i danske høvle.
De svenske sløjdlærere er »kun« sløjdlærere. De er ikke seminarieuddannede (de fleste af dem) og underviser udelukkende i sløjd. Vi
havde nogle gode samtaler om sløjd; blandt andet om forskellen mel
lem at undervise i sløjd og producere modeller.
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En aften blev jeg inviteret til »sløjdaften«. Det var en aften, hvor alle
sløjdlærere — også pensionerede — kom sammen og diskuterede prob
lemer vedrørende faget og lærerens stilling. Sådanne aftener har man
haft i København i mange år. Hvornår mon vi får noget sådant i Es
bjerg?
En anden aften blev jeg inviteret til koncert med skolevæsenets eget
symfoniorkester. Med få undtagelser var samtlige 60 musikere nuvæ
rende eller tidligere elever — det var forbavsende. Da jeg drøftede det
med skoledirektøren, fortalte han, at Eskilstuna kommune anvendte
800.000 kr om året til musikundervisning.
Inden jeg sagde farvel, talte vi lidt om udveksling af lærere mellem
Esbjerg og Eskilstuna, hvilken forekommer mig ensidig. Skoledirek
tøren mente nok, at der kunne rådes bod på dette; thi det skortede ikke
på interesse fra lærernes side, det var snarere et økonomisk spørgsmål,
som nok kunne løses. Tilbage er der så at håbe, at Eskilstuna-lærerne
kan blive ligeså forfriskede ved et besøg i Esbjerg, som Esbjerg-lærere
i Eskilstuna.
Studierejse til Stavanger.
(Ved talekonsulent Henning Maigaard-Hansen).

Da rejsen helst skulle foretages inden 1. april 1964, havde jeg med
den korte frist kun ugen før påskeferien at benytte. Jeg havde indtil da
kun passeret Skagerak i stormvejr, og traditionen tro blæste det 8, da
jeg tog over denne gang.
Ligesom andre lærere fra Esbjerg blev jeg i Stavanger indkvarteret
på Rex Hospits, og straks mandag morgen blev jeg på skoledirektørens
kontor modtaget af skoledir. Ree Pedersen og Dybdal. Efter en kort gen
nemgang af skolevæsenets opbygning blev jeg præsenteret for min
»vært« for ugen, Jack W. Jensen, som er tilsynslærer ved særundervis
ningen og talepædagog. Kl. 12,15 var jeg til fælleslærerrådsmøde, hvor
bl. a. fridagene for det kommende skoleår blev behandlet. Man har ind
ført fast frihed om lørdagen i maj, juni, august og september. Det blev
indstillet, at der skulle ydes kommunalt tilskud til klasseskiture, idet
der ikke var faldet sne i Stavanger eller omegn i den forløbne vinter.
De har i alt 228 skoledage inch 2 planlægningsdage, som ligger lige efter
sommerferien. Mødet forløb ellers som i Esbjerg med ca. 100 % frem
møde. Efterfølgende middag med skoleinspektørerne, fælleslærerråds
formanden samt mødets taler, Aasmund Dale, som er konsulent for
kristendomsundervisningen for hele Norge.
Tirsdag så jeg på taleundervisning på Kampen skole. Senere var jeg
5 timer på Aukland skole, på hvis nye tunghøreklasse og externatskole
jeg overværede undervisningen. Tunghøreklassen er som skolen helt ny
og med mange tekniske raffinementer. Klassens lærerinde havde lige
endt en studierejse til de øvrige skandinaviske lande samt Amerika,
hvor hun havde set på tunghøreundervisning. Aftenen gik med overvæ
relse af skolestyremøde på samme skole. Skolestyret svarer til vor sko
lekommission og -udvalg, men er helt sammensat af politikere. Mødets
dagsordenpunkter tog kun 3 minutter, idet dog skal bemærkes, at sa
gerne forinden havde været behandlet i forskellige udvalg.
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Onsdag besøgte jeg en observationsklasse. I alt bar man sådanne fire.
Forinden der i tvivlstilfælde tages stilling til et barns anbringelse i sær
klasser eller på en institution, undervises det i en sådan klasse, maksi
malt i to år. Jeg fandt atmosfæren i klassen særdeles god. Forholdet
elev-lærer var enestående og resultaterne af opholdet i klassen efter
sigende tilfredsstillende. Eftermiddagen gik med rundgang på Framhaldskolen.
Torsdag startede jeg på hjemmet for spastisk lammede, som drives
af Norsk Røde Kors. Om eftermiddagen var jeg til konference på skole
psykologisk kontor, hvor især taleelevers forhold blev drøftet.
Hele fredag var jeg med talelærer Myrset på heldagsudflugt til Bakkebø, efterhånden en traditionel tur for udvekslingslærere, men absolut
en god tradition.
Lørdag var første dag i den forlængede påskeferie.

Året bragte et værdifuldt udvekslingsforsøg, en busfuld vesttyske kolleger fra Kreis
Lemgo tilbragte dagene 25.-29. maj 196Å på vore skoler og sådan, at hver enkelt
havde en dansk kollega som »vært«. Modsvarende havde de implicerede danske
kolleger så et besøg hos forårets gæster i efteråret 1964.

29

Elever.
Skolesøgende og undervisningspligtige børn i Esbjerg.

1. september 1963
(folketal 31/12-63: 56.081)

'ommunens skoler:
Boldesager skole ..............
Danmarksgades skole ....
Gammelby skole ...............
Grådybskolen ....................
Jerne skole ........................
Rørkjær skole ...................
Spangsbjergskolen ..........
Stormgades skole .............
Vestre skole .......................
Østre skole ........................
Rendbjerghj emmet...........
Veldbæk skole ...................

Fra

I undervis
ningspligtig
alder

kommu
ner

Under under
visningspligtig
alder

Drg.

Piger

51
25
43
52
89
49
80
38
39
22

45
29
51
50
75
72
76
35
42
28

488

503

■af fra andre kommuner
■efter fra Esbjerg kommune

Fra Esbjerg kommune

488

503

Ialt

Drg.

Piger

350
268
473
406
447
388
463
304
199
224
7
16

389
253
417
388
441
361
367
295
212
234
1
14

Over under
visningspligtig
alder

I alt

739
521
890
794
888
749
830
599
411
458
8
30

107
149
73
108
110
91
61
88
44
64

110
127
79
150
119
78
56
93
49
64

991 3545 3372 6917
5
4
9

895
77

925 1820
79 156

991 3541 3367 6908

818

846 1664

9563

22

41

48

æ

42

129
19

25

42

148

893 1747

9759

96
54
94
102
164
121
156
73
81
50

3

4

7

19

1

1

2

41
9

44
10

85
19

Tilsammen ...

1

1

2

50

54

104

17

I alt A. B. C. ...

489

504

993 3594 3425 7019

854

tal undervisningspligtige
»ørn i Esbjerg ....................

Piger

Piger

Private skoler:
Esbjerg realskole ...........
Set. Nicolai skole ............

Tilsammen ...

Drg.

Drg.

Eisbjerg statsskole:

Underviste i hjemmet ...
Uden undervisning på
grund af vedvarende syg
dom .......................................
På åndssvageanstalt eller
Externatskole ....................
På blinde- eller døvein
stitut .....................................
I andre kommuners skoler
Endnu ikke tilmeldte ...

I alt

I alt

10

8

18

12

11

23

22

19

41

217
276
152
258
229
169
117
181
93
128

1052
851
1136
1154
1281
1039
1103
853
585
636
8
30

81

84

9728
165

3616 3444 7060

De undervisningspligtige børn i Esbjerg udgjorde 12,59 % af byens indbygger
antal. Samtlige elever i kommunens skoler udgjorde 17,35 % af byens indbygger
antal.
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Elevtal p
Bold.ager
skole

Klassetrin

Kl.

Børnehaveklasse ......................
1. grundskoleklasse ............
2.
»
............
4.
»
............
5.
»
............
6A
klasse ...........................
6B
»
..........................
6C
»
..........................
7A
»
..........................
7B
»
..........................
7C
»
..........................
8.
»
..........................
9.
»
..........................
10.
»
..........................
1. real
»
..........................

3. real
»
..........................
Real GI...........................................
Hjælpeklasse .............................
Tunghøreklasse ........................
Læseklasse ..................................
Observationsklasse ..................
Spastikerklasse ........................

I alt ...........

Elev.

1
1
2
1

107
99
99
99
102
126
25
20
72
42
32
23
42
19

2
2
2

37
44
42

4
4
4
4
4
5
1
1
3

«r

1

Damn.g.
skole

Gaml.by
skole

Kl.

Kl.

Elev.

Elev.

Kl.

Elev.

4
1

120
107
141
116
110
123
95
31

3
9

76
42

52
37

3
1

76
16

5
5
1
1
3
2
2
1
3
2

2
3
3
1

42
67
54
19

1
2
2

28
32
29

2
2
2

42
45
37

3

22

1

8

3

4
4
3
3

53
55
98
91
77
55

1
2
2
P

22
39
41
30

2
2

9

5
5
6
5

12

44 1042

Grådyb
skolen

39

840

1

13

1

7

52 1162

4
4
5

Rørkjæ
skole

Jerne
skole
Kl.

Elev.

Ele

Kl.

(
C
11
1(
t
11
4

55
57

4
4
4
4
4
4
2
1
1
2
2

3
1

70
16

2
1

3
1

9
9
2

45
50
42

2
2
2

4
4
3

3

3

111
96
113
109
115
117
27
28
50
47
56
21
75
44

7
7
6
5
5
4
2
2

163
137
127
126
111
50
54

2
2

K

1

52 1155

52 1260

Optælling efter
skoleafdelinger

Klasser

Elever

Elever pr.
klasse

Børnehaveklasser ......................
I.1—7. klasser ..............................
8.-10. klasser ..............................
Realafdelingen ..........................
Hjælpeklasser ..............................
Læseklasser ..................................
Tunghøreklasse ..........................
Spastikerklasse ...........................
Observationsklasse ....................

43
282
37
51
12
6
1
1
1

991
6680
779
1010
104
69
8
7
13

23,05
23,69
21,05
19,80
8,67
11,50
8,00
7,00
13,00

I alt ...........

434

9661

22,26

45 102

31
1. december 1963.
Spangsb.
skolen

Storing,
skole

Kl.

Kl.

Elev.

8
7
5
4
4
6
2
1

174
156
134
114
102
121
50
32

3
3
4
4
4
4
2
1

74
79
90
80
90
86
40
31

2
1

49
30

2
1

38
31

2
1

39
22

1
1
1

19
12
13

2
2
1
1
2
1

50
31
15
24
35
18

1

9

3

25

1

16

55
68
41
60
64
54

3

61

837

2
3
2
3
3
3
1
1

50
66
43
60
72
71
29
31

1
2

25
44

____ 2
2
1

46
48
13

2
1

42
16

1
1
1

23
17
11

1
1
1

18
25
17

2

18

____ 2

40

Elev.

30

1
1

I alt

Observ.

Elev.

KL

Elev.

KL

Elever

43
43
43
41
40
42
15
10
12
18
14
4
23
13
1
15
18
17
1
12
1
6
1
1

991
994
1023
957
947
980
361
281
245
427
375
90
533
231
15
320
373
298
19
104
8
69
13
7

23,05
23,12
23,79
23,34
23,68
23,33
24,06
28,10
20,42
23,72
26,79
22,50
23,17
17,77
15,00
21,33
20,72
17,53
19,00
8,67
8,00
11,50
13,00
7,00

434

9661

22,26

13
15

583

29

627

2

28

1

13

1

13

Samtlige forsømmelser i skoleåret 1963—64.

Indkaldelser

A dvarsler

Boldesager skole ..........
Danmarksgades skole ..
Gammelby skole ...........
Grådybskolen ..................
Jerne skole ......................
Rørkjær skole .................
Spangsbjergskolen ........
Stormgades skole .........
Vestre skole ....................
Østre skole ......................
Veldbæk skole ................

3,78
3,66
3,19
4 04
3 84
3,24
3,34
3,66
3,76
3,57
3,52

0,43
0,36
0,29
0 35
0,42
0,25
0,44
0,42
0,52
0,27
0,22

0,01
0,03
0,05
0,03
0,06
0,03
0,08
0,02
0,01
0,09
0,00

4,22
4,05
3,53
4,42
4,32
3,52
3,86
4,10
4,29
3,93
3,74

3,00
29,00
205,00
2,00
215 00
0,00
92,00
0,00
0,00
38,00
0,00

2
3
5
2
3
1
13
2
0
5
0

1
4
3
9
17
8
9
3
4
3
0

Alle skolerne ...

3,60

0,36

0,04

4,00

584,00

36
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Uden
lovlig

alt

kr.

Skole

grund

I

Forsømmelser i % af de
skolepligtige dage

Elev pr. kl.

Klasser

22

grund

1092

3
3
2
3
3
3

LL

Veldbæk
skole

/Ynden
lovlig

48

Elev.

KL

Sygdom

Elev.

Østre
skole

Vestre
skole

Ikendte
bøder for
forsømmelser
uden grund
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Elevunderstøttelser.
Vedrørende uddeling af stipendier til fortsat skolegang i skoleåret
1963-6^ med tilskud fra »Ungdommens uddannelsesfond«.
Klassetrin

I alt
ansøgninger

*7. klasser .....................
8. klasser .....................
9. klasser .....................
10. klasser .....................
1. realklasser .................
2. realklasser .................
3. realklasser .................
Aftenrealklasser ............
Hjælpeklasser .................

1
118
61
1
61
74
81
2
6

Ialt ......................................

405 (4-19)

Afslag

Bevillinger

1
59
27
1
35
49
55
1
0

0
59
34
0
26
25
26
1
6

228

177

( + 5)
(+8)
(+1)
( + 3)
( + 2)

I alt
udbetalt

0,00
28.850,00
16.400^00
0,00
12.900,00
12.000,00
12.600,00
500,00
3.000,00

kr.
—
—
—
—
—
—
—

86.250,00 kr.

* 7. klasser ikke berettiget til stipendium.

Ungdommens uddannelsesfond ydede refusion med 62.775,00 kr.
Tallene i parentes er ansøgninger fra udenbys boende elever. Be
handles af de respektive kommuner.

Undervisning.
Skriftlig årsprøve, omfattende 3., 4., 6., 8. klasse og realklasse, afhold
tes i dagene 11., 12. og 13. juni, forældredage i slutningen af januar.
Vejledende prøver for alle elever i 5. og 7. klasse blev afholdt i slut
ningen af november og februar.
Optagelsesprøve til realklasse blev afholdt den 9. og 10. april. I prø
ven deltog 34 elever, hvoraf 4 bestod.

Realeksamen 1964.
Skole
Boldesager .............................................
Danmarksgade ......................................
Gammelby ...............................................
Grådybskolen ........................................
Jerne .........................................................
Rørkjær ...................................................
Spangsbjergskolen ..............................
Stormgade ..............................................
Vestre .......................................................
Østre .........................................................

Klasse

Elever

Drenge

Piger

Heraf
bestod

2
4*
2
2
2
2
1
1
1
1

42
73
29
37
38
35
13
18
11
17

23
43
13
12
18
21
5
9
2
9

19
30
16
25
20
14
8
9
9
8

42
73
29
37
38
35
13
18
11
17

313

155

158

313

18
* Heraf 1 kursusklasse.

. *,

-
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2-årigt realkursus.

Ved skoleårets begyndelse 1962 startede et 2-årigt realkursus i til
knytning til skolevæsenet, et kursus, der senere har fået undervisnings
ministeriets godkendelse.
Undervisningen, der har været placeret på Danmarksgades skole, har
omfattet 25 ugentlige lektioner, fordelt mellem kl. 17 og kl. 22 på ugens
fem første hverdage.
Kursus begyndte med 18 elever, af hvilke 1 opgav efter kort tids for
løb. De resterende 17 elever bestod realeksamen i 1964 med særdeles
nydelige resultater.
Statskontrolleret prøve efter 9. klasse 1964.
Skole

Antal
elever

Heraf
til prøve

Boldesager ................................................
Danmarksgade ........................................
Gammelby ................................................
Grådyb ......................................................
Jerne ...........................................................
Rørkjær ....................................................
Spangsbjerg ............................................
Stormgade ................................................
Vestre .........................................................
Østre ..........................................................

18
32
14
41
16
17
22
31
13
14

18
32
14
40
16
14
22
30
13
14

218

213

Udsendelse af lejrskoleklasser 1964.
Før sommerferien:
Rendbjerg:
2/5- 8/5 Jerne skole 1. real a + b.
8/5-14/5 Grå dybskolen 1. real a + b.
20/5-26/5 Rørkjær skole 1. real a + b.
26/5- 1/6 Stormgades skole 1. real.
26/5- 1/6 Vestre skole 1. real.

Stenderup Hage:
2/5- 8/5
2/5- 8/5
8/5-14/5
8/5-14/5
20/5-26/5

Spangsbjergskolen 1. real.
Østre skole 1. real.
Gammelby skole 1. real.
Danmarksgades skole 1. real.
Boldesager skole 1. real a + b.

Efter sommerferien:
Rendbjerg:
19/8-25/8 Jerne skole 8ab.
25/8-31/8 Stormgade skole 8ab.
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31/8- 6/9
6/9-12/9
12/9-18/9
18/9-24/9
18/9-24/9

Rørkjær skole 8ab.
Boldesager skole 8ab.
Gammelby skole 8ab.
Gammelby skole 8c.
Vestre skole 8a.

Stenderup Hage:
19/8-25/8 Danmarksgades skole 8c.
19/8-25/8 Grådybskolen 8b.
25/8-31/8 Spangsbjergskolen 8ab.
31/8- 6/9 Danmarksgades skole 8ab.
6/9-12/9 Grådybskolen 8ac.

Skoleidrætsstævnet 1963.
(Ved lærer Harald Lauridsen).

Ved stor velvilje fra skolemyndighedernes side havde udvalget fået
lov til at anvende 3 dage til stævnet. Det betød for stævnets afvikling,
at alt kunne foregå på stadion; vi undgik derved de urolige mellem
liggende kampe, 2 eftermiddage på 4 skolers baner. Endvidere gav det
en efter vor mening bedre placering af klassernes deltagelse i afgræn
sede tidsrum, så et skifte mellem boldspil, atletik, boldspil blev muligt.

I boldspil beholdt vi tilmeldelsesreglen fra 1962, men i atletik blev der
mulighed for nye regler. Den gamle ordning havde 5-mands hold (også
kaldet »Tordenskjolds soldater«), der udkæmpede deres egen interne
kamp om pladserne som hjemme i skolen. Den nye ordning indførte
2-mandshold, hvor ingen måtte deltage i mere end 1 disciplin, altså 8
forskellige elever ved fuld tilmeldelse. Disse 2-mands hold konkurre
rede direkte mod andre klasser. Hver årgangs atletikdiscipliner kunne
derved lægges i samme tidsrum; det gav lettere orientering for såvel
aktive som passive.
De 3 stævnedage, fredag d. 13., tirdag d. 17. og torsdag d. 19. septem
ber, blev begunstiget af et strålende smukt efterårsvejr. De enkelte
stævnedage sluttede henholdsvis kl. 16, 15 og 15.
Skoleinspektør P. Kromann indledte stævnet med at udtrykke glæde
over de mange aktive, der i disse dage skulle befolke stadion. Vesterhavsdrengene var igen med til at sætte et festligt præg på højtidelighe
derne. Under ledelse af lærer Dybvad Olesen »dækkede« et hold lærere
og lærerinder stævnet med en glimrende 8 mm farvefilm.
Næstformand i skolekommissionen, konstruktør R. Gram, sluttede
stævnet med pokaluddelingen.

Atletik .....................
Skolestafet piger: .
Skolestafet drenge:

Rørkjær.
Rørkj ær.
Danmarksgade

Boldspil:
Boldesager
Danmarksgade
Gammelby
Grådyb
Jerne
Rørkjær
Stormgade
Vestre

2 pokal (er)
4
»
2
»
3
»
1
»
5
»
2
»
2
»

Skolesvømmestævnet 1964.
(Ved overlærer Erik Vind).

Skolernes årlige svømmekonkurrencer blev afholdt i Grådybbadet
fra den 31. august til den 4. september.
De første 4 dage foregik udtagelserne og generalprøverne til selve
stævnet, fredag den 4. sept. fra kl. 15,30 til kl. 18,30.
Hvert klassetrin fra og med 6. klasse deltog med 4 piger og drenge,
der svømmede 4 X 25 m tvungen holdkapsvømning:
1.
2.
3.
4.

bjergning.
brystsvømning.
rygsvømning.
fri svømning.

328 svømmere fordelt på 82 hold deltog. Desuden deltog 2 hold fra
sømandsskolen og lærere fra forskellige skoler. Der var opvisning i
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kunstsvømning og kunstudspring fra 3 m vippen. I vandpoloturneringen vandt drenge fra Rørkjær over Boldesager.
Der er udsat 2 pokaler. Een for skoler med svømmebad (Boldesager,
Grådyb og Spangsbjerg) og een for de øvrige skoler.
Den første vandt Boldesager, medens Rørkjær vandt den anden.
På grund af begrænset tilskuerplads foregår uddelingen af billetter
på den måde, at hver deltager får 3 billetter at disponere over. 12-1500
tilskuere fulgte interesseret konkurrencerne. Alt forløb programmæs
sigt og uden uheld.
Stævnet blev ledet af svømmelærerne: Ebbe Arentoft, Ketty Hansen,
Flemming Jørgensen, Svend Madsen, Kaj Mortensen og Gunner Dakin
Petersen.
Færdselslære.
(Ved politibetjent A. Cramer).

I anledning af skrivelse af 12. august d. å. fra Esbjerg skolevæsen kan
jeg oplyse, at der — bortset fra færdselsforedrag med filmsforevisning
i byens ungdomsklubber og foreninger, samt besøgende gruppe af grøn
landske børn — ikke deltager politifolk i nogen form for færdselslære
eller -undervisning. Det fremgår desuden af de fleste skolers undervis
ningsplaner og -skemaer, at man ikke har haft nogen mulighed for at
placere færdselslære som fag på noget klassetrin — dog i yderst sjældne
tilfælde som emne i de ordinære fag.

Skolepatruljestævnet i København 196b.

Ved skolepatruljesystemets 15 års fødselsdag arrangerede rådet for
større færdselssikkerhed i år et stort 3-dages stævne i København for
alle landets ca. 10.000 skolepatruljemedlemmer i skolernes St. Bede
dags-ferie (24., 25. og 26. april d. å.).
Et sådant gigantarrangement kræver en stor arbejdsindsats af alle
både ved forberedelserne og afviklingen af stævnet, men da der var
vilje til samarbejde hos alle, blev stævnet så afgjort en succes.
Fra Esbjergs 5 skoler med skolepatruljer deltog 32 SP-medlemmer,
som afrejste med særtog fredag morgen. Undervejs sluttede Vejrup og
Gørding sig til os efter planen med 2x7 elever, ligesom nye hold fra
de forskellige byer fyldte toget op.
Straks ved ankomsten i København blev holdene pr. høj ttalere dirige
ret til særbusser og -sporvogne, hvorefter vi i løbet af ganske kort tid
blev indkvarteret og forplejet på byens skoler — vi på skolen ved Sun
det på Amager — hvilket var vel forberedt af Givilforsvaret og Danske
Kvinders Beredskab.
Hver dags program var fastlagt og udleveret i skemaform, som endog
indeholdt udflugtsture til byens og omegnens seværdigheder, så ingen
havde mulighed for at være uvirksomme eller kede sig.
På festdagen, lørdag, var allerede starten imponerende med optog
fra 5 samlingssteder i byen til Bådhuspladsen, hvor stævnedeltagerne
modtog byens velkomst. Herfra gik den samlede styrke til Forum, hvor
det store festprogram — som delvis blev optaget af fjernsynet — med
underholdning, spisning, dans m. m. ved mønsterværdigt samarbejde
blev afviklet.
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Stævnets afslutning om søndagen med forplejning, afrejse, togplaner
m. m. foregik lige så gnidningsløst, og skønt trætte ved hjemkomsten
havde alle — elever som rejseledere — kun lovord at sige om dette
storstilede arrangement.
Assistenter ved sprogundervisningen.
Efter de nye læseplaner skal der i sprogundervisningen lægges bety
delig større vægt på talefærdighed end tidligere.
Som en naturlig følge heraf samt for at stimulere interessen i almin
delighed har der efter forhandling med undervisningsministeriet siden
1. september 1960 været knyttet en engelskfødt assistent til skolevæ
senet.
Den sidste af disse, mr. D. T. Holmes, vil være knyttet til skolevæsenet
til 1. september 1961.
En tilsvarende ordning er ved velvilje fra undervisningsministeriet
og skolemyndighederne i Kreis Lemgo forsøgsvis indført for tyskunder
visningen, idet realschullehrerin Marie-Elise Köhne fra Lemgo har vir
ket som assistent ved tyskundervisningen fra 1. april 1964.
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Erhvervsvejledningen.
(Ved erhvervsvejleder Vagn Å. Andersen).

Skoleåret 1963-64 udviser på flere områder inden for erhvervsvejled
ningsarbejdet en voksende aktivitet set i forhold til foregående år.
Arbejdet er i det meste af året foretaget af en heltidsbeskæftiget er
hvervsvejleder og en kontorassistent.
I den følgende oversigt er til sammenligning tallene for 1962-63 an
ført i parantes.
Der har været foretaget besøg i 70 klasser (92) hvilke væsentligt om
fatter 7., 8. og 9. samt 2. og 3. realklasser. Sammenlagt har ad denne
vej 1440 børn og unge (1918) modtaget vejledning og rådgivning i er
hvervsvalget.
Erhvervspraktikken har omfattet 844 elever (743) i 8. og 9. klasser, der
inden for et tidsrum på ca. 21/2 måned efter forud indhentet ønske om
bestemt erhverv blev udstationeret en uge på en arbejdsplads for ad
denne vej bedre at fornemme arbejdets virkelighed og krav. En 10.
klasse har været udstationeret i en periode på to uger, og endelig har
en del elever fra realafdelingen udnyttet efterårsferien til praktikfor
mål. I alt har praktikken fordelt sig over 96 fag på ca. 240 arbejds
pladser
Vi føler os i erhvervsvejledningen fremdeles bekræftet i erhvervs
praktikkens betydning for eleverne som en yderligere hjælp til klar
læggelse af ønskernes virkeliggørelse. Et stort antal unge finder senere
ad denne vej mere realitetsbetonet og med en bedre baggrund ind i
arbejdet.
I lighed med tidligere år har der været afholdt 2 erhvervsoplysende
møder ved fagfolk med deltagelse af omkring 1600 skoleelever og for
ældre.
I kontortiden er der i årets løb ført 1226 samtaler (1024) med 636
vejledningssøgende (624) med bopæl i Esbjerg.
Slutteligt kan oplyses, at der nu foreligger i alt 33 erhvervsoplysende
lydbilledbånd. Disse har undertiden været benyttet som supplement
ved foredrag for forældre holdt på en række af byens skoler.

Skolebotanisk have.
(Ved lærer Olav Poulsen).

Der er i skoleåret 1963-64 blevet leveret en ugentlig buket planter
til 7 af byens skoler foruden det materiale, som er blevet specielt be
stilt på de formularkort, som findes på skolerne. Den ugentlige buket
omfatter normalt kun 1 eksemplar af hver plante og er beregnet til ind
læring og vedligeholdelse af et kendskab til de almindelige planter fra
de forskellige økologiske områder. Klassesæt til gennemgang af type
planter er kun blevet leveret på særlig bestilling for at sikre en effektiv
udnyttelse af det leverede materiale.
Havens plantebestand omfatter nu 3 eksemplarer af mistelten i god
vækst. Muligheden for både han- og hunplanter er altså til stede og der
med også for frugtsætning.
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Esbjerg skolevæsens filmotek.
(Ved overlærer H. Selmer Krogh).

Forståelsen af og interessen for værdien af de audio — visuelle hjæl
pemidler i undervisningen er stadig stigende, hvilket blandt andet har
givet sig udslag i et større behov for virkelig gode undervisningsfilm.
Denne stigning har for filmotekets vedkommende været meget mærk
bar, idet udlånstallet, der i fjor var på 513, nu er oppe på 771, hvilket
er en forøgelse på 50 %.
Filmoteket disponerer nu over 64 film, der i alt har været udlånt 280
gange.
Fra Statens Filmcentral har vi lånt 491 film.

I. Fra radioen.
Skole

Skoleradio — Båndcentral.
Antal
bånd

Boldesager ..........................
Danmarksgade .................
Gammelby ..........................
Grådybskolen
.................
Jerne ...................................
Rørkjær ..............................
Spangsbjergskolen ..........
Stormgade ..........................
Vestre ...................................
Østre ...................................
Seminarier og andre
skoler ................................
Ikke benyttede ................

14
52

261 udsendelser ................

434

Hørt i antal klasser:
Hoved
skolen

Real
afdelingen

4
49
84
10
13
28
36
61
15
6

27

19
49
76
30
13
40
48
52
22
19

306

35
16
7
31
3
5
26
4

154

Seminarier
lærere m. fl.

3
1
26
28
12
2
2
78

I alt
34
50
145
54
20
59
51
68
43
88

22
0

22

174

634

Seminarier
lærere m. fl.

I alt

Nogle udsendelser hørt af flere klasser.

IL Arkivbånd.
Skole

Antal
bånd

Boldesager ..........................
Danmarksgade .................
Gammelby ..........................
Grådybskolen
.................
Jerne ...................................
Rørkjær ..............................
Spangsbjergskolen
.......
Stormgade ..........................
Vestre ...................................
Østre ...................................
Seminariet ........................
Andre .....................................

* Hørt af flere klasser.

Hørt i antal klasser:
Hoved
skolen

Real
afdelingen

23
54
34
14
16
18
9
10
20
36
28
6

15
37
45
17
6
28
8
20
19
48

21
7
18
1
13*
5*
1
1
1
10

268

243

78

14
28
11

36
44
63
18
19
33
9
21
20
72
28
11

53

374
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III. 139 grammofonbånd indspillet (fuglestemmer og musik).
IV. Indspilninger på egne bånd: 65 fra radio, 63 arkivbånd og 57 gram
mofonplader benyttet.
Skolefjernsyn.
Grådybskolen.
(Ved skoleinspektør John Jensen).

Udsendelserne er fortrinsvis set af 8. og 9. klasserne, desuden af lr
og 2r samt et par 7. klasser.
Emnerne har været:
Historie, samfundslære, boliglære, arbejdets historie, SÅDAN SET,
Glimt fra Opfindelsernes Historie, fysik, sundhedslære.
Samtlige læreres udtalelser kan sammenfattes i følgende:
Udsendelserne har været ualmindelig gode, særlig udsendelsen om
opfindelsernes historie, der om muligt burde arkiveres!
Udsendelserne har været af en sådan beskaffenhed, at man har kun
net arbejde videre med emnerne på klassen, ligesom de også har givet
anledning til diskussion og samtale.

Jerne skole.
(Ved skoleinspektør Ahlmann Nielsen).

Skolefjernsynet på Jerne skole har som foregående år været benyttet
i den daglige undervisning, hvor emner og tidspunkter har været belej
ligt.
En 6. klasse har således fulgt B. B. C.’s engelskundervisning i fjern
synet: »Walter and Connie«.
Så godt som alle realklasser har fulgt en serie på fire inden for fysik
ken: Molekyler i fysikken.
Derudover har en 6. og en 8. klasse fulgt udsendelsen: »Fra Hest til
Automobil«, og en del klasser har fulgt de historiske udsendelser i an
ledning af hundredåret for kampene ved Dybbøl.
Udveksling med venskabsbyer:

Program [or venskabsbyernes møde i Esbjerg i 196b.
Søndag den 21. juni:
Udvekslingsdeltagerne ankommer til Esbjerg.
Mandag den 22. juni:
Dagen til egen rådighed.
Middag for lederne om aftenen.
Tirsdag den 23. juni:
Vesterhavstur.
Set. Hans fest om aftenen.
Onsdag den 24. juni:
Byrundtur om formiddagen.
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Ved middagstid med færge til Fanø og udflugt til Sønderho med
besøg på feriekolonien.
Torsdag den 25. juni:
Sønderjyllandstur (pas kan evt. medbringes) med besøg på ferie
kolonierne i Rendbjerg og Stenderup Hage.
Fredag den 26. juni:
Dagen til egen rådighed.
Kl. 19,30 afslutningsfest med forældre på Grådybskolen.
Lørdag den 27. juni:
Afrejse.

Udveksling med Stavanger.
(Ved lærer Hans Peter Fogd).

Esbjerg var i år vært for alle fire venskabsbyer i Norden på én gang.
Et lille Skandinavien — en stor oplevelse.
Min kone og jeg var udpeget til at lede turen til Stavanger, men da
Esbjerg var samlingspunktet for alle, skulle vi modtage gæster først.
Den 21. juni om eftermiddagen ankom det norske hold under ledelse
af lærerparret Åse og Ole Olsen til byen. De havde lagt turen om ad
København, så de var godt rejsetrætte. Men efter at have hvilet ud, star
tede så finner og svenskere, nordmænd og danskere ud på nye strabad
ser for at samle friske indtryk. De efterhånden traditionelle ture til
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Sønderjylland og op langs Vestkysten gik i samlet trop, og det var en
lyst at se de unge more sig med hinanden og høre den nordiske sprog
forvirring iblandet tyske og engelske gloser, når finnernes svenske ikke
slog til. Esbjerg og Fanø blev naturligvis også indtaget, men under mere
rolige former.
Efter nogle herlige dage slog så adskillelsens time. Hver drog til sit.
Vi for vort vedkommende startede den 27. om morgenen med Hirtshals
som mål. Først næste dags aften satte vi foden på Stavangers jord.
Også programmet her var ret anstrengende, men dejligt, især for dem,
der aldrig havde oplevet Norge før. Der var sejlads blandt skæl' og øer
helt langt ind i Lysefjorden til »Prekestolen«, sightseeing i Stavanger og
den mest pragtfulde bustur gennem »Gloppedalen« til »Knudeheio« og
Sola strand, og endelig var vi på en rigtig skærgårdsø, »Lindø«, som
ejes af Stavanger kommunes skolevæsen og bruges som observations
koloni.
Ligesom opholdet i Esbjerg strakte også opholdet her sig over 5 hele
dage. De var snart omme, og vi måtte sige farvel til nogle kære venner
efter et alt for kort samvær. Men der er knyttet mange bånd, som ikke
kan rives over i hast. De kolleger, der aldrig har prøvet en sådan beha
gelig form for sameksistens og medbroderlig forståelse, ved ikke, hvad
de er gået glip af.
Norge er et rart land for vi danske, Stavanger et andet måske køn
nere Esbjerg — og sikken en natur!

Udveksling med Eskilstuna.
(Ved lærer Harry Ehmsen).

Udvekslingsbesøget blev i år den store oplevelse, idet elevholdene
fra de tre nordiske lande: Norge, Sverige og Finland var samlede
lier i Esbjerg på samme tid, og det var ordnet således, at alle holdene
var sammen på de planlagte ture: En tur langs Vestkysten, en tur til
Sønderjylland med besøg både på Rendbjerg og Stenderuphage og en
tur til Fanø med besøg i Sønderho.
Efter en uges ophold i Esbjerg blev rollerne byttet om, og vi, der
havde været værter her i Esbjerg, rejste med til Eskilstuna som sven
skernes gæster.
Vi havde i år forsøgt at lægge rejsen uden om København, idet det
blev betragtet som givet, at de danske elever havde været i København,
og vore svenske gæster havde aflagt et besøg der på rejsen herover.
Derfor tog vi udturen over Frederikshavn-Gø teborg og hjemturen over
Frederiksstad-Frederikshavn. På denne måde undgik vi at rejse den
samme vej både frem og tilbage.
Det var skønne ture hver for sig, ikke mindst hjemturen, hvor vi jo
også fik lejlighed til at rejse i Norge.
Der var blot én ulempe ved denne rute, det kunne ikke lade sig gøre
at få kahytsplads til eleverne, og rejsen kom derved til at virke mere
langvarig.
Opholdet i Eskilstuna var en stor oplevelse. Bekendtskabet var jo
indledt i Esbjerg, og det var vort indtryk, at der blev gjort alt, for at vi
her fra Esbjerg skulle befinde os vel, og for at vi skulle se og lære så
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meget af byen at kende som muligt. Vi var på byrundtur med virksom
hedsbesøg, på tur i Dyrehaven og som den store oplevelse, turen til
Stockholm.
Efter en uges ophold i Eskilstuna slog afskedens lime, og det var ty
deligt at se, at disse 14 dages samvær for en del af elevernes vedkom
mende ville være en uforglemmelig oplevelse.
Til sidst skal omtales, at det var en flok ualmindelig flinke elever, vi
havde med, og at de ved deres opførsel var med til at gøre turen vel
lykket.
Udveksling med Jyväskylä.
(Ved lærer R. Viig Pedersen).

I vinteren 1963-64 blev det besluttet, at man ville udvide programmet
for udvekslingsrejser til også at omfatte Jyväskylä i Finland.
Programmet for besøget i Esbjerg blev fastlagt sammen med lederne
for holdene til Sverige og Norge, idet Esbjerg var målet for besøg fra
alle de tre byer på samme tid.
Vi modtog finnerne på Esbjerg banegård mandag den 22. juni kl. 17.
Efter fordeling til de respektive plejeforældre tog vi den finske lærer
inde Anne Sippa med hjem. Alle var de meget trætte af den lange rejse,
den havde varet 2^ døgn.
Der var dog ikke tid til lang hvilepause; vi var indstillet på, at vore
gæster skulle se mest muligt af vort land i de få dage, der var til rådig
hed. Næste morgen startede den store udflugt til Blåvand, Hvide Sande
og Ringkøbing; samme dags aften samlede vi alle de finske og danske
deltagere i Skipperbo på Fanø, hvor vi havde en meget hyggelig aften
sammen. Det var også det eneste pusterum i finnernes ophold i Esbjerg,
da vi jo skulle følge det samlede program, der sluttede med en meget
vellykket afslutningsfest på Grådybskolen, festen havde samlet over
200 deltagere, hovedsagelig deltagere og deres pårørende samt honora
tiores fra skolevæsen og byråd. En af de finske piger var iført den
midtfinske nationaldragt. De fremmede udvekslingsledere takkede i
begejstrede vendinger for opholdet her.
Vi afrejste fra Esbjerg lørdag morgen i strålende solskin. Ved an
komsten til København tog vi straks til Zoo, og om aftenen var vi i
Tivoli. Det var tydeligt, at finnerne i fulde drag nød disse besøg.
Kl. 23,30 samme aften steg vi i det tog, der uden skiftninger, skulle
føre os til Stockholm. Vi havde sovevognspladser, så det var en behage
lig rejse. Inden ankomsten fik vi serveret morgenkaffe i toget. Ved an
komsten til Stockholm blev vi modtaget af den finsk-norske gruppe,
der 2 timer tidligere var ankommet fra Stavanger. Sammen aflagde vi
så besøg på Stadshuset, var på sightseeing i Gamla Stan og den Stock
holmske skærgård, eftermiddagen afsluttedes med et besøg på Skansen.
Kl. 18 var alle ombord på motorskibet »Bore«, der i løbet af natten
skulle føre os til Åbo, for alle var det en storslået oplevelse at sejle i
timevis i skærgården, vi aflagde et besøg på 15 minutter i Mariehamn
på Åland, og næste morgen kl. 8 ankom vi så til rejsens mål, Finland.
En stor bus var kommet fra Jyväskylä for at afhente alle 4 hold, men
først skulle vi se Åbo. Det foregik under ledelse af major Lindquist, der
selv havde været afsnitsleder på Ladogasøens nordvestlige del under
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krigen med Rusland i 1939. Han vidste meget og kunne berette, så alle
var imponerede, dels viste han os hele byen, men den største oplevelse
var alligevel Åbo slot, der indtager en stor plads i Finlands historie.
Fra Åbo kørte vi nu med bussen ind i det skønne land med kurs mod
Tammerfors, vi spiste aftensmaden der og fortsatte umiddelbart der
efter mod Jyväskylä, i alt en køretur på 350 km. Efter programmet
skulle vi ankomme kl. 21. Og præcist på klokkeslet rullede vi op foran
Hotel Hospitsi, hvor vi ledere skulle bo de næste dage.
Der var stor modtagelse af stadssekretæren og forældre, som straks
tog sig af børnene. De kvindelige rejseledere fik overrakt en smuk bu
ket blomster sammen med en lille velkomsttale, hvorefter vi fik lov til
at gå til hvile på hotellet. Hvile blev der nu ikke meget af, for 1 time
senere ringede fru Sippa og spurgte, om vi var trætte, hvad vi benæg
tede. Hun ville da komme efter os, så vi sammen kunne se byen og om
egnen. Igen en stor oplevelse, vi, der havde regnet med nattemørke,
blev skuffet. Byens nyeste del, Vietaniemi, blev beset kl. 24. Den næste
dag kunne allerede skimtes med morgenrøde, og der var så meget lys,
at der kunne fotograferes uden blitz. Vi sov godt den nat!
Den følgende dag var til fri disposition for børnene, men ikke for os,
vi skulle ud at se noget. I en lille landsby skulle vi se et meget moderne
rådhus tegnet af Finlands store arkitekt, Alvar Aalto, der på en ganske
imponerende måde har sat sit præg på hele det moderne byggeri i Jyvä
skylä.
Efter delte så vi en krydsfinerfabrik og fulgte birketræet fra søen, til
det som eksportfærdigt produkt forlod fabrikken.
Onsdag mødtes alle deltagerne kl. 11 ved byens vartegn, del store og
højtbeliggende vandtårn. Herfra kunne alle nyde den fine udsigt over
hele omegnen. Vi gik til de ventende busser og drog ud for at bese en
del virksomheder ved byen Vaajakoski. Alle 12 fabrikker i dette om
råde ejedes af den finske cooperation. Først så vi lændstikfabrikken.
Netop den dag lavede man Comtesse tændstikker til F.D.B. i Danmark,
det var måske til ære for os! Næste punkt var en fabrik, hvor man la
vede spånplader udelukkende til eksport. Vi fulgte fabrikationen fra
træstammer til færdige plader. Sidste sted var en søm- og trådfabrik,
hvor man udelukkende anvendte finske råmaterialer. Det var i øvrigt
Nordens største fabrik i sin art.
For at det ikke udelukkende skulle være arbejdspladser vi så, blev
vi til slut ført ind i et lokale og fik forevist en flot farvefilm, der viste
alle virksomheder i hele området og især den store socialforsorg, ledel
sen bestræbte sig på at opretholde blandt arbejderne.
Børnene blev ved hjemkomsten frigivet, men lederne var inviteret på
souper sammen med stadssekretæren og skoledirektøren på restaurant
Ukkometsa. Efter middagen var vi alle til en stor koncert givet af Det
finske Nationalkor. Koncerten afholdtes på Jyväskylä pædagogiske
Højskole (seminariet).
Torsdag samledes alle kl. 10 ved stadshuset. Vi skulle på badeudflugt
til Ahvenlampi ca. 80 km borte. På vejen dertil beså vi en meget stor og
gammel trækirke i Saarijärvi Kyrkoby, lige ved siden af kirken står en
statue forestillende digteren Runeberg, hvis hjem vi også aflagde et besøg.
Ved Ahvenlampi er der stor campingplads og en dejlig sø med bade-
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strand. Programmet klappede perfekt. Der var bestilt Sauna til alle,
den var lidt fugtig, så vi kunne kun klare 75° C. Det var en dejlig dag,
vort eneste uheld var, at en af vore drenge tabte brillerne, da han
sprang på hovedet i søen, den var så dyb, at der ikke kunne dykkes ned
for at eftersøge dem. Det var i øvrigt turens eneste uheld.
Godt trætte efter den lange dag begav lederne sig til souper på hotel
Seurahuone.
Fredag formiddag samledes lederne for at se lærerhøjskolen, hvor
der i de dage afholdtes en stor kunstudstilling, og samme dag kl. 14
skulle der afholdes afskedsfest i Kønkkølå. De respektive ledere havde
selv stået for udpyntningen af et bord, og det hele var meget festligt,
mange af pigerne var iført nationaldragter. Der blev talt af alle, men
mest fra dansk side, idet det var en aftale mellem os, at jeg skulle holde
den egentlige takketale, og den norske og svenske leder skulle så bare
følge den op. Talen blev holdt på »Skandinavisk«, og fru Sippa over
satte perfekt til finsk. Talen drejede sig hovedsagelig om den betyd
ning, vi lægger i disse udvekslingsrejser, og jeg kunne ganske naturligt
ikke undlade at omtale det meget fine kammeratskab, der var opstået
mellem finner og danske, selv om vi havde frygtet visse sprogvanske
ligheder, der var ingen vanskeligheder, og skoledirektøren sagde da
også i sin svartale, at det især havde glædet ham, og han var overbevist
om, at man skulle fortsætte udvekslingen med Esbjerg.
Der var kun 3 forældrepar med ved festen, men det kan skyldes, at
man havde lagt det om eftermiddagen. Mens børnene dansede og mo
rede sig efter det mere stilige, var der Sauna til lederne, et typisk træk,
der går gennem hele den finske hverdag.
Dagen efter var alle ledere + den dansk-finske gruppe inviteret ud
til fru Sippas sommervilla ved Lannevesi 45 km fra byen. Vi tog dog
afsted allerede efter festen og ankom kl. 22. Da tiden skulle udnyttes til
det yderste, måtte vi have fiskegarn i søen, el arbejde som var afsluttet
kl. 0.30, men i klart dagslys, det må have været dårlige garn, for vi fan
gede ikke de fisk, som alle de andre ledere havde glædet sig til senere
på dagen. Alle deltagere havde en aldeles pragtfuld dag, men tidligt
måtte vi tilbage til byen, vi skulle rejse den efterfølgende dag.
Søndagen oprandt med det samme fine vejr. Kl. 11 afsejlede eller
fløj vi fra Jyväskylä med hydrofoilbåden Tehi. Vi skulle til Lahti ca.
165 km borte, det tog 3 timer. Atter ud på sightseeing der, under ledelse
af en guide, der talte et nydeligt svensk, som alle kunne forstå. Det var
en meget smuk og smukt beliggende by, men der var os kun beskåret
1% time, så måtte vi videre mod Helsingfors, Finlands hovedstad.
Ved ankomsten blev vi straks kørt ud til vort hotel, der i dette til
fælde var det imponerende olympiske stadion, som er lavet om til tu
risthotel eller en slags herberge om sommeren. Straks efter aftens
maden skulle vi se finnernes Tivoli eller Linnanmåki, som de siger. Det
var stort, men kan slet ikke sammenlignes med Københavns.
Mandag morgen begyndte med sightseeing gennem hovedstaden, en
lur som sluttede ved havnen, hvorefter vi pr. båd blev sat over til Høg
holmen, en stor zoologisk have, som ligger på en lille ø i Helsingfors
skærgård.
Lunchen blev indtaget på det berømte Kestikartano, hvis indre ude
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lukkende er opbygget af træ i gammel stil, forestillende interiøret fra
gamle herregårdsbebyggelser i Finland, således at næsten hvert len var
repræsenteret.
Som afslutning på besøget i Finland skulle vi benytte de sidste 2
timer til besøg i 2 stormagasiner, de var til gengæld så store, at man
vanskeligt kan forestille sig noget større, begge var de i 5 etager, og
varegrupperne omspændte alt fra biler og motorbåde til kgl. dansk por
celæn m. v.
Alt ender, vor dejlige tur ender også, vi blev umiddelbart efter bu
tiksbesøget eskorteret til Airterminalen af alle vore venner, vi tog rø
rende afsked med hinanden, og bussen kørte mod lufthavnen. Den lig
ger 20 km fra Helsingfors. Her ventede den store luftliner, jetpassager
flyet, Eskil Viking på os. Det var med blandede følelser, vi gik ombord,
kun jeg havde prøvet al flyve tidligere.
Alle nød den pragtfulde tur i 8 km’s højde. Vi havde en fin udsigt
under det meste af turen, idet der kun var lidt skyet. Efter 1% times
flyvning landede vi sikkert på Kastrup flyveplads. Den tur, der på ud
turen havde varet 2^ døgn, kunne gøres på 1% time, det imponerede
trods alt. At vi så på hjemvejen ventede i lige så lang tid på Fredericia
banegård er en helt anden historie.
Udvekslingsrejsen for i år er vellykket ført til ende, uden uheld af
nogen art, det kan vi kun være taknemlige for. Den finsk-danske
gruppe var det bedst sammensvejste hold i sommerens udveksling, det
så vi her i Esbjerg, og det så vi atter i Finland.
At turen blev en ubetinget succes kan skyldes mange ting, men mest
vel det overvældende indtryk selve Finland gjorde på os. Vi ved nu, at
Finland, selv om det ligger langt mod nord og øst, ikke er et underud
viklet land, men tværtimod et højt kultiveret samfund, hvor vi kan
lære meget, del er et land med en meget moderne udbygget industri
baseret på storeksport af metal- og træprodukter.
Om menneskene deroppe kunne der skrives et særligt kapitel. Magen
til deres gæstfrihed har vi næppe tidligere været ude for. Alle betrag
tede det som en personlig sejr, at de nu var kommet i udvekslingsfor
bindelse med os. Man var udmærket klar over, at de sproglige vanske
ligheder kunne blive store. Finsk er et vanskeligt sprog, der findes ikke
ét eneste ord, der kan sammenlignes med dansk eller et andet vesteuro
pæisk sprog.
Det er altså ikke sproget, der gør det. Vore talte udelukkende engelsk
eller tysk sammen, og det gik glimrende.
Det er min sikre overbevisning, at alle deltagerne såvel fra finsk som
fra dansk side har haft et meget stort udbytte af denne rejse, afstanden
spiller ingen rolle. Vi har allerede set, at en af danskerne rejste tilbage
og tilbragte yderligere 14 dage deroppe, ligesom brevvekslingen mellem
landene stadig er i fuld gang.
Herfra skal til slut rettes en tak til de myndigheder, der har mulig
gjort denne rejse. De anstrengelser, der blev udfoldet for at få Finland
med, har ikke været forgæves, jeg er sikker på, at det også fremover vil
være til glæde og gavn for vor by, om denne forbindelse må blive holdt
ved lige. Nogen varmere forbindelse end forbindelsen mellem ungdom
i to lande så forskellige kan vel ikke tænkes.
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Sundhed.
Fysisk — mental — social.
Skolesundhedsplej en.
(Ved skolelægerne H. Lisager og L. M. Jakobsen).

Set fra skolelægens hjørnevindue er byen delt i to lige store distrikter
med hver sin skolelæge og hver sine tre skolesundhedsplejersker. Alle
er heltidsbeskæftiget i skolen.
Arbejdet er udført efter mønsterinstruksen. 16 børn er ikke blevet
undersøgt af skolelægen.
Skolesundhedsplejen er en integrerende del af skolen af i dag, en vi
sion for. hvad der bedst tjener det enkelte barns udvikling intellektuelt,
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fysisk, psykisk og socialt. Hele barnets personlighedsudvikling, indlæ
ring og opdragelse, som den er grundlagt og startet fra hjemmet, fort
sættes og udbygges gennem skoleårene. Hygiejnen omfatter derfor i dag
ikke blot vore omgivelser og vor person, men i stigende grad også det
enkelte menneskes modning til et sundt og frugtbart medborgerskab.
Skolesundhedsplejen har denne realitet for øje, og skolen som sådan er
den arbejdsplads og det udviklingscenter, hvor såvel hygiejne i snæv
rere forstand som mentalhygiejnen skal indøves. Læreren står derfor i
forreste række, men har i sit team blandt andre specialister også skole
læge og sundhedsplejerske, der med deres muligheder støtter skolens
og hjemmets bestræbelser på at give det enkelte barn de bedste udvik
lingsbetingelser.
Der er grund til at fremhæve sundhedsplejerskens betydning. Hendes
daglige færden med lærere og elever giver hende lejlighed til at yde et
uvurderligt supplement til vurdering af baggrunden for børnenes væ
ren og kunnen og dermed en hjælp til at forstå dem og »tage dem« på
rette vis. Samtidig bliver hun formidleren mellem hjem og skole og
skolelæge, og kun med hendes tilstedeværelse kan skolelægearbejdet
virke nogenlunde effektivt som skolesundhedspleje. Vi er derfor tak
nemlige for at bevare vore sundhedsplejersker som »rene« skolearbej
dere. Vi finder, at skolen og skolebørnene er et så afgrænset og så vig
tigt område, så det med rette kan kræve en specialiseret og udelt ind
sats af sundhedsplejersken. — Det skal tilføjes, at dette gælder for byer
af en vis størrelse.
Sundhedsplejersken aflægger hyppige klassebesøg — evt. sammen
med skolelægen — og giver hygiejniske råd og vink, dels efter en fort
løbende plan, dels efter opdukkende lejligheder og behov. Hendes
snævrere faglige arbejde har ført til 431 hjemmebesøg. Der er udført
5332 Moro-prøver og 1218 Mantoux-prøver. Der er fundet 10 elever med
utøj. Samtlige sundhedsplejersker har haft timer i barnepleje i 8. og/
eller 9. klasser.
Vi har begyndt en analyse af vore »forsømmere«, børn, der år efter
år har en række én-dags-fravær med tvivlsomme »sygesedler«. Under
søgelsen har ikke kunnet afsluttes for indeværende år.
Vi har haft værdifulde sammenkomster med kolleger fra amtet og
har deltaget i en række forældremøder og lærerrådsmøder.
Skolelægens »Forelæsning over sexuallivets etik, bioligi og hygiejne«
er fortsat holdt i 6. og 8. klasserne. Det er vort indtryk, at lærerne i sti
gende udstrækning tager emnet op, men det har indtil nu været et en
stemmigt ønske, at skolelægen giver en samlet fremstilling af emnet.
Vi har haft et gnidningsløst samarbejde med praktiserende kolleger
og specialister, psykologer, socialrådgivere, børneværnsudvalg og admi
nistration, som vi bringer vor tak, og ikke mindst er vi taknemlige for
et aktivt samarbejde med skoleledere, lærere og hjem. Det forhold, at
klasselæreren er med ved undersøgelsen af børnene, og at samtidig helt
op i 5. klasse flertallet af børnene har en af forældrene med, gør, at vi
tør tro, vi er medarbejdere i skolesundhedsplejen.
Hørenedsættelser behandles endnu gennem skolens hørecentral ved
overlæge S. Fr. Nielsen, mens alle med synsnedsættelse henvises til at
søge hjemmets læge eller praktiserende specialist.
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kl.

627
3
46
59
33

10

886
9
52
59
41
1
19
3
12
634
227
12
13

realkl.

9. kl.

894
193
76
93
76
3
33
15
12
487
367
21
1

8. kl.

959 1045 1053
681 621 468
76 116 124
108 146 149
75
69
91
5
2
1
59
58
48
30
55
38
12
14
18
314 366 464
581 625 544
31
46
38
7

6
1

kl.

kl.
5.

6.

kl.
4.

3. kl.

2. kl.

1. kl.

1 børn ................................... 1014 1005 1019
forældre med ................. 972 938 868
kontrolbørn .....................
46
67
82
kontrolundersøgelser ...
59
77 105
henvisninger til læge ...
87
82
73
koppevaccinerede ........
25
7
8
fuldt difterivaccinerede
85
92
90
fuldt poliovaccinerede .. 128 111 100
positive efter infektion
14
12
13
■vaccinerede før skolen .. 243 298 307
-vaccinerede efter skolen 348 546 617
negative (ikke vaccin.) 408 148
82
4
2
3
ccinerede ..........................
1 børn med:
1
1
3
vægt
...................................
ersyge ...................................
1
1
1
iinuri ...................................
3
2
2
telidelser
..........................
na .......................................
4
4
5
ipsi .......................................
4
1
4
sygdomme ..........................
22
44
42
at syn (inch corrig.) ...
59
64
79
at hørelse ..........................
13
18
19
ker farvesans .................
Ise i mund, næse, svælg 112 148 135
□per
...................................
13
18
10
9
8
ni
.......................................
rdsforstyrrelser ............
72
74 101
ere nervøse lidelser........
5
8
7
ibidning ..............................
18
36
43
esis .......................................
60
48
56
9
7
iske sygdomme ............
12
e sygdomme .....................
36
37
37

8 III

Bhv.

Tabellarisk oversigt.

128 10208
4863
14
839
16 1047
1
723
55
3
538
1
502
3
150
50 4674
74 4556
812
1
61

* Nyopdaget er: 2 sukkersyge, 3 proteinuri, 39 hørenedsættelser.

Bemærkninger til tabellen.
Tallene ovenfor omfatter elever i de kommunale skoler, statsskolens
522 og Set. Nicolais 22 elever.
Det kniber stadig at få gennemført de profylaktiske vaccinationer.
Meget få er »nægtere« eller udskudt af lægelige grunde. Det store fler
tal får det bare ikke gjort. Den eneste rationelle løsning er at give skole
lægen adgang til at udføre vaccinationen, når gentagne henvisninger til
hjemmets læge ikke følges.
Vi har gennem nogle år udført Calmette-vaccination på alle tuber
culinnegative børn ved skolegangens begyndelse, når forældrenes tilla
delse forelå. Denne praksis er i år af principielle grunde fraveget i det
ene distrikt. Derfor de mange tub. negative i børnehave- og 1. klasserne.
De mange hudsygdomme repræsenterer en broget blanding af derma-

1
37
56
2
11
16
3
1
4
1
4
16

58
9*
7*
25
31
28
616
1444
173*
244
1304
50
37
579
63
678
314
81
517
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tologisk praksis. I tallet skjuler sig 118 tilfælde med fodvorter og 22
med fodsvamp.
Antallet af hørenedsættelser er kun steget meget lidt (fra ca. 1,5 % til
1,7 %), efter at skolelægerne er blevet udstyret med audiometer. Dette
tages som en understregning af, hvad overlæge Nielsen gennem skolens
hørecentral har betydet for Esbjergs skoleungdom.
Vi finder kun få tilfælde af blodmangel. For 10 år siden lå tallene
5-10 gange så højt, og vi gør samme brug af Sicca-apparatet som tidli
gere. Til gengæld finder vi, at mange af de påviste anæmier er vanske
lige at rette op.
Adfærdsforstyrrelser — indbefattet »nervøsitet« — er en diagnose,
der må blive genstand for subjektiv bedømmelse. Det viser sig da også,
at vi i de to distrikter registrerer et ret forskelligt antal, men det an
førte tal 589 kan betragtes som minimumstal, og sammen med de 678
neglebidere og de 313 sengevædere udgør de en gruppe med psykoso
matiske symptomer, en gruppe, der fortæller om behovet for skole
sundhedspleje, der omfatter hele barnet.
»Kroniske sygdomme« omfatter — udover de i tabellen specificerede
— en række alvorlige fysiske handicaps, heriblandt 25 med cerebral
parese.
»Andre sygdomme« rummer de mest forskelligartede diagnoser af
vekslende sværhedsgrad. 100 af de 517 er henvist til lægebehandling.
Vi har undladt at anføre »holdning«, idet også her vurdering af type
og grad er udpræget subjektiv. (En af os registrerer således 51 % som
A og 2 % med D, mens den anden finder 10 % A og 10 % D-rygge). Et
viser dog vore opgørelser entydigt: at holdningen bliver dårligere gen
nem skoletiden. Flere og flere af de ranke puslinger udvikler en mere
slap holdning op gennem klasserne. Den fysiske træning har sikkert
for ringe plads i skemaet, og måske er skolemøblerne ikke uden bidrag
til den uheldige udvikling.
Alt i alt viser tabellen, at der er et reelt behov for lægelig overvågen
af skoleungdommen, og at skolesundhedsplejen bør udbygges bedst
muligt.

Tuberkuloseundersøgelserne.
(Ved overlæge dr. med. C. E. Tarnowski).

Tuberkuloseundersøgelserne i skolerne er foregået på samme måde
som tidligere. De sædvanlige tuberkulinprøver og B.C.G.-vaccinationer
af eleverne er i de fleste tilfælde udført af skolelægeinstitutionen.
Tuberkulosestationen har taget sig af røntgenarbejdet samt foretaget
201 tuberkulinprøver.
Der er røntgenundersøgt i alt 857 børn og 757 funktionærer.
Friske tuberkulosetilfælde er herved ikke blevet påvist.
Skoletandplejen.
(Ved overtandlæge Poul Caspersen).

For første gang i flere år har skoletandplejen kunnet løse sin opgave:
at behandle alle de børn, som havde ret til skoletandpleje. Ydermere
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blev en hel del af børnene, blandt andet de fleste 5. klasser, behandlet
2 gange i årets løb.
Når vi endelig er nået så langt som til at opfylde vore forpligtelser
over for de 5 første klassetrin, skyldes det, at vi i årets løb kunne byde
4 nye børnetandlæger velkommen, således at personalet ved skoleårets
slutning bestod af overtandlægen, afdelingstandlægen og 9 heldagsbe
skæftigede børnetandlæger, 1 kommuneassistent, 11% klinikassistent
(hvoraf 1 tandtekniker) og 2 elever.
Tandlægerne har udført overarbejde i 795 timer og hjælpepersonalet
i 884% time.
Af de 4.975 børn i 1.-5. klasse har 300 (6 %) ikke ønsket al deltage i
skoletandplejen eller er helt udeblevet. Kun 49 (1 %) er ikke nået at
blive behandlet, medens 1.179 børn (24 %) er blevet behandlet 2 gange
i årets løb.
De 4.626 behandlede patienter har fået foretaget følgende behand
linger:
2.763 undersøgelser og konsultationer ud over klasseeftersynene.
1.289 røntgenoptagelser
21.494 tandfyldninger i blivende tænder (gennemsnit 4,6 pr. patient)
1.222 tandfyldninger i mælketænder (gennemsnit 0,3 pr. patient)
75 rodbehandlinger
1.381 tandudtrækninger af blivende tænder
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5.406 tandudtrækninger af mælketænder
312 tandrensninger
65 tandkødsbehandlinger
23 operationer
16 behandlinger af svært læderede tænder
34 indlæg, kroner og stifttænder
3 proteser
20 enklere tandreguleringer
Tandregulering i større omfang er påbegyndt i 62 tilfælde, 33 behand
linger er afsluttet, og ved skoleårets slutning var 116 patienter i behandhandling. I forbindelse med tandregulering er givet 1621 konsultationer.
Det sundhedsopdragende og cariesforebyggende arbejde har været
fortsat efter de samme retningslinier som sidste år: Lærerne har loyalt
håndhævet forbudet mod klassevis omdeling af slik, sundhedsplejer 
skerne har undervist 1. klasserne i »Tændernes ABC«, og klinikassisten
terne har instrueret i tandbørstning samt foretaget fluoridskylninger.
4 af tandlægerne har deltaget i faglige kursus og overtandlægen har
desuden deltaget i Skandinavisk tandlægeforenings kongres i Helsinki.
— 3 klinikassistenter har gennemgået klinikassistentkursus II.
Kliniklokalerne på Danmarksgades skole er blevet nydelig moderni
seret, ligesom en del af inventaret her og på klinikken på Rørkjær skole
er blevet fornyet.
Refusionsordningen for de elever fra 6.-10. klassetrin, som ikke har
adgang til skoletandplejen, har omfattet 3598 børn, hvoraf 1725 (48 %)
har gjort brug af ordningen. — Det er lidt trist, at ikke engang halv
delen af de store børn fortsætter tandbehandlingen, når skoletandplejen
ophører. Vi må oplyse både børn og navnlig forældre om, at tandpleje
skal være særdeles regelmæssig, hvis den skal have nogen værdi.

Overtandlæge
Svend Aage
Vedel-Petersen

11. september 1889
—14. marts 1964.

Svend Aage Vedel-Petersen begyndte som ung tandlæge sin egen
praksis i Esbjerg i 1912. I 1917 opfordrede byrådet ham til at genoprette
den skoletandpleje, som havde været i gang fra 1907 til 1913, og VedelPetersen etablerede derefter en af landets første skoletandklinikker,
som han ledede indtil 1959.
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På et meget tidlig tidspunkt indførte han tandreguleringen som et
led i behandlingen og tog sig selv af dette speciale, som han dyrkede
med stor interesse både i skoletandplejen og i sin private praksis.
Som overtandlæge nød Vedel-Petersen stor respekt hos sine bevil
gende myndigheder. Roligt og myndigt ledede han det daglige arbejde
og udbyggede skoletandplejen i takt med byens vækst og skaffede de
bedst mulige arbejdsvilkår for sine medarbejdere, som han ønskede at
give frie hænder og et personligt ansvar. Han havde den glæde at se sit
synspunkt »en tandlæge på hver skole« realiseret på otte af byens ti
skoler, og hans fremsynede planlægning vil komme skoletandplejen til
gode mange år frem i tiden.
Da overtandlæge Vedel-Petersen fyldte 70 i 1959, måtte han forlade
chefstolen, men kunne fortsætte som deltidsansat reguleringstandlæge,
og det vidner om stor realitetssans og menneskeligt format, at VedelPetersen med værdighed og humor kunne påtage sig opgaven som un
derordnet i den institution, som han selv havde bygget op fra grunden
og ledet i 42 år.
Nu er denne skoletandplejens pioner gået bort. Skolen har mistet en
tro tjener, Esbjerg by en god borger og vi vil savne en stilfærdig og
venlig kollega.

Det skolepsykologiske arbejde.
(Ved ledende konsulent for specialundervisningen, cand. psych.
Niels Jørgen Bisgaard).

Skolepsykologisk kontor har i skoleåret 1963/64 modtaget i alt 489
indstillingsskemaer med anmodning om undersøgelse og behandling
(307 drenge og 182 piger).
Hertil kommer en lang række, ikke registrerede henvendelser uden
egentlig indstillingsskema vedr. børn, der allerede tidligere har været
undersøgt samt henvendelser, der ikke har resulteret i en egentlig sags
oprettelse.
Af de 489 indstillinger har de 302 været nye indstillinger, mens de
187 har været indstillinger på allerede tidligere henviste elever.
Henvisningerne fordeler sig således:
Boldesager skole ......................................................
63
Danmarksgades skole .........................................
24
Gammelby skole ......................................................
48
Grådybskolen ..........................................................
52
Jerne skole ..............................................................
61
Rørkjær skole ..........................................................
35
Spangsbjergskolen ..................................................
89
Stormgades skole ..................................................
40
Vestre skole ..............................................................
23
Østre skole ..............................................................
46
Fra hjem ...................................................................
8
I alt 489
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Dels på grund af manglende arbejdskraft og dels på grund af den
endnu gældende organisation af det Skolepsykologiske arbejde har det
desværre ikke været muligt at færdigbehandle alle de indkomne hen
visninger, ligesom en del sager først er blevet behandlet på et så sent
tidspunkt, at det har været utilfredsstillende for skolerne.
Når der i visse tilfælde har været ret lang ventetid i sagsbehandlingen
hos den kliniske psykolog, skyldes det bl. a., at kontoret har været nød
saget til at anvende denne medarbejders arbejdskraft på andre om
råder.
101 indstillinger har måttet overføres til behandling i skoleåret
1964/65.
Som et forsøg på at afbøde lidt på disse uheldige forhold lykkedes
det at formå 2 af de skolepsykologiske assistenter, overlærer Gorm
Hadrup og kommunelærer Jørgen Gregersen til i den sidste del af sko
leåret at stå til rådighed for Skolepsykologisk kontor i et relativt stort
antal limer.
Trods denne, ikke mindst for de pågældende assistenters alminde
lige undervisning, uheldige nødløsning, har det ikke været muligt helt
at yde skolerne den service, man gerne ville.
Som følge af det lille antal normerede konsulenter (skolepsykologer)
har det ikke alene knebet med at udføre det direkte pålagte arbejde,
men en lang række opgaver, som burde løses, har helt måttet hvile.
Af sådanne opgaver kan nævnes:
1) Pædagogiske kontrolprøver på eleverne i tunghøreklassen.
2) Pædagogisk-psykologiske undersøgelser af eleverne i spastiker
klassen.
3) Individuelle undersøgelser af de ved skolemodenhedsundersøgel
serne fundne skoleumodne børn.
Hertil kommer,
4) forskningsmæssige opgaver.
5) at der ikke har været tilstrækkelig tid til forældre- og lærersam
taler i forbindelse med undersøgelserne,
6) ligesom de skolepsykologiske medarbejdere kun i utilstrækkeligt
omfang har kunnet afse tid til vigtige, interne konferencer og til
at holde sig orienteret i faglitteraturen.
Det har heller ikke været muligt på tilfredsstillende måde at efter
komme ønskerne fra lærerne om råd og vejledning specielt vedrørende
de elever, der modtager eller evt. skal modtage specialundervisning.
Som forholdene har været, har kontoret næsten udelukkende måttet
koncentrere sig om og beskæftige sig med de elever, der allerede har
vanskeligheder frem for at tage del i et forebyggende arbejde.
Det er Skolepsykologisk kontors håb, at man fremover vil blive i
stand til at løse de pålagte opgaver på fuldt tilfredsstillende måde, og
at det ydermere må blive muligt at tage nye og påkrævede opgaver op.
Aldersfordelingen af de henviste børn kan aflæses af nedenstående
oversigt:
Født i 1947 .
3
» »1948 .....................................
2
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Født
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

i 1949
» 1950
»1951
» 1952
» 1953
» 1954
» 1955
» 1956
» 1957
» 1958
» 1959

......................................
......................................
.....................................
......................................
......................................
......................................
......................................
.....................................
......................................
......................................
.....................................

11
19
26
51
73
69
106
90
29
8
2

I alt ...

489

Indstillingsårsagerne (som er anført på indstillingsskemaerne fra
skolerne) fordeler sig således:
Indstillet på grund af vanskeligheder med dansk
........................ 138
»
»
»
»
»
» regning ........................
23
»
»
»
»
»
»
dansk og regning ... 107
»
»
»
»
»
» syn ................................
1
»
»
»
»
»
» tale .................................
83
»
»
»
»
»
» hørelse ........................
9
»
»
»
»
»
» nervøse symptomer ..
46
»
»
»
»
»
» adfærds
vanskeligheder .......
55
»
»
»
»
»
»
andre årsager ...........
61
NB. Ofte er der flere årsager til indstillinge n.

Oversigt over det udførte psykologiske arbejde:
Binet ...........................................................................
Læseprøver ..............................................................
Standpunktsprøver i dansk .................................
Standpunktsprøver i regning ............................
S. O. R...................................
CAT +TAT ..............................................................
Rorschach ...................................................................
Raven ...........................................................................
Orienterende forældresamtaler ........................
Længere rådgivende forældresamtaler ...........
Skolemodenhedsprøver .........................................
Samtaler i forb. med skolemodenhedsprøver
Forældreterapi ..........................................................

257
252
100
30
109
22
18
17
128
136
1022
99
7

Endvidere har der været foretaget adskillige performancetests.
Hertil kommer et meget stort antal læseprøver (kontrolprøver) på de
børn, der modtager specialundervisningen på læsehold eller i læse
klasse.
Disse børn prøves normalt 2 gange årligt, og der er ialt foretaget ca.
850 læseefterprøver.
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De behandlingsmuligheder, som kontoret har foreslået, kan resume
res i følgende punkter:
46
1. Tilrådet, at barnet skal være omgænger ....................
»
»
»
» på læsehold ............................ 93
2.
»
»
»
» i læseklasse ............................ 17
3.
»
»
»
» på regnehold ........................
4.
8
»
»
»
» på hjælpehold ........................ 16
5.
»
»
»
» i hjælpeklasse ........................ 34
6.
»
»
» have taleundervisning ....... 45
7.
»
»
»
»
» skifte skole ............................
8.
3
»
»
»
» skifte klasse ............................
9.
4
»
»
»
» i spastikerklasse ....................
2
10.
»
»
»
» have hjemmeundervisning ..
11.
1
»
»
»
» på Rendbjerghj emmet ....... 12
12.
(observationshjem)
»
»
»
» under børneværn ................
13.
2
»
»
»
» på eksternatskole ................
14.
5
15. Andre. (Væsentligste gruppe herunder er sager, hvor
pæd. foranstalninger ikke har kunnet tilrådes, ud
over hvad der er muligt inden for normalklassens
rammer) .................................................................................... 103
Oversigt over specialundervisningens omfang:

Antal
tungh.kl.

2
1
0
2
0
2
2
0
1
1

12
5
0
7
0
11
15
0
4
4

0
0
0
3
0
3
1
3
0
2

0
0
0
21
0
30
11
25
0
19

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
8
0
0
0
0
0
0
0
0

68

266

6

73

11

58

12

106

1

8

Antal

Antal

Antal

Antal

elever

14*
0
13*
0
0
6
16*
0
24*
0

elever

1
0
1
0
0
1
1
0
2
0

Antal

31
31
30
25
32
26
36
21
13
21

Antal

hjæ lpe h.

10
8
7
9
6
5
9
4
4
6

elever

Boldesager ............
Danmarksgade ...
Gammelby ............
Grådybskolen
Jerne .....................
Rørkjær .................
Spangsbjergskolen
Stormgade ............
Vestre .....................
Østre .....................

Antal
læsekl.

2 >
<O

elever

Skole

Antal
læsehold

hjæ lpekl.

Ved skoleårets begyndelse havde specialundervisningen følgende om
fang:

Hertil kommer 1 spastikerklasse på Gammelby skole med 7 elever.
* Klasserne er i en hel del af timerne delt i 2 hold.

Det er Skolepsykologisk kontors erfaring, at de ikke-år-gangsdelte
hjælpeklasser ofte er en medvirkende årsag til såvel læreres som for
ældres modvilje mod en overflytning til en hjælpeklasse. Er disse klas
ser ikke årgangsdelte, skiller de sig for meget ud fra de almindelige
klasser, ligesom det for den enkelte hjælpeklasseelev og hans forældre

ofte er en uforståelig og utilfredsstillende ting, at eleven i hjælpeklas
sen ikke som andre børn rykker en klasse op hvert år.
Det er ligeledes vort indtryk, at det i alt fald på de højere klassetrin
er vanskeligt for skolerne på tilfredsstillende måde at tilbyde eleverne
i hjælpeklasserne alle fag, de har ret til.
De samme problemer gør sig delvis gældende i læseklasserne, som
heller ikke er årgangsdelle. I det senere omtalte udvalg vedr. det skole
psykologiske arbejde behandles bl. a. forhold som disse.

Skolemodenhedsundersøgelser :
I maj/juni 1964 blev der foretaget skolemodenhedsundersøgelser på
samtlige børn i børnehaveklasserne ved kommunens skoler. — Desuden
blev de fra hjemmet til 1. klasse indskrevne børn indbudt til en skolemodenhedsundersøgelse.
I forbindelse med disse undersøgelser er der blevet ført 99 forældresamtaler, og i de tilfælde hvor skolen (børnehaveklasselærerinden) og
skolepsykologen har været enige om at anbefale, at et ikke-undervisningspligtigt, skoleumodent barn fik skolegangen udsat et år, har man
forelagt forældrene disse synspunkter. De fleste forældre har fulgt vore
råd med hensyn til udsættelse af skolegangen.
Som allerede omtalt har det været muligt at supplere skolemoden
hedsundersøgelsen, der er en gruppeprøve, med individuelle undersø
gelser på de skoleumodne børn.
I denne forbindelse må det også anføres, at det er et spørgsmål, om
det altid er en helt tilfredsstillende løsning at lade de skoleumodne
børn gå 2 år i børnehaveklassen.
Efter anmodning fra skoledirektøren er der foretaget individuelle
undersøgelser på 4 seksårige børn, som forældrene har fremsat ønske
om at få i skole på dispensation.

Udvalget vedrørende det skolepsykologiske arbejde:
Det har været en stor glæde, at skoledirektøren i november 1963 ned
satte et 10-mands udvalg »Udvalget vedrørende det skolepsykologiske
arbejde«.
Udvalget har fået pålagt følgende kommissorium:
»En tilbundsgående drøftelse af og eventuel fremsættelse af forslag
om ændringer vedrørende det skolepsykologiske arbejde og dettes or
ganisation, herunder de forskellige former for specialundervisning, ku
ratorordning m. v.«.
Udvalget har følgende sammensætning:
Skoledirektør N. P. Andersen.
Ledende skolepsykolog N. J. Bisgaard.
Viceinspektør K. Bjorholm.
Kommunelærer Jørgen Gregersen.
Overlærer Gorm Hadrup.
Kommunelærer Lars Søndergård Hansen.
Skoleinspektør Henry Jakobsen.
Ekspeditionssekretær M. Skov Nielsen (udvalgets sekretær).
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Kommunelærer Åge Sørensen.
Pædagogisk konsulent Peter Vedde (udvalgets formand).
Udvalget har holdt en lang række møder og har nedsat 8 underud
valg.
Udvalget har aflagt besøg i Herning for at se og høre om det special
undervisningscenter for svært handicappede elever, man der har etab
leret.
I forbindelse med udvalgets arbejde har der været afholdt et oriente
ringsmøde på Spangsbjergskolen for skoleinspektørerne og lærerrådsformændene. Som indledning redegjorde N. J. Bisgaard her for,
»Hvor skoen trykker set fra Skolepsykologisk kontor«.

I januar måned arrangerede udvalget et møde på Grådybskolen for
interesserede lærere. Undervisningsinspektør for specialundervisning
hr. I. Skov Jørgensen, København, gav her en redegørelse for special
undervisningen.
N. J. Bisgaard har i april måned holdt foredrag med emnet: »Skole
modenhedsproblemer og hvorfor sendes mit barn til undersøgelse hos
skolepsykologen« i forældreforeningerne på Jerne og Vestre skole.
Ved en pædagogisk læreraften på Spangsbjergskolen i november 1963
indledte N. J. Bisgaard ved en drøftelse af hjælpeskoleproblemer.
Deltagelse i møder, studierejse m. v.:
Foreningen af skolepsykologer og konsulenter for specialundervis 
ningen i Danmark har i det forløbne år afholdt 2 faglige møder i Ny
borg. Kontoret har været repræsenteret ved begge møder.
I september-oktober måned foretog N. J. Bisgaard en 8-dages studie
rejse til Odense, Lyngby, Gladsaxe, Århus, Ålborg og Holstebro. For
målet var at studere hjælpeskole (herunder kurator) og de skolepsyko
logiske kontorers organisations- og arbejdsforhold.
Konsulent for specialundervisningen, C. Jakobsen, har deltaget i et
3 måneders videregående kursus for konsulenter for specialundervis 
ningen på Danmarks Lærerhøjskole.
N. J. Bisgaard har i nov. 1963 deltaget i et 2-dages kursus for skole
psykologer på Statens Undersøgelses- og Vejledningsklinik for Døve og
Tunghøre Børn i København.
Klinisk psykolog, fru Inger Matthiessen og konsulent for specialun
dervisningen, C. Jakobsen, har i maj 1964 deltaget i et week-end kur
sus på Statens Institut for Talelidende i Århus.
Klinisk psykolog, fru Inger Matthiessen og N. J. Bisgaard, har i marts
måned deltaget i Dansk Psykologforenings årsmøde i København.

Kursusvirksomhed, foredrag m. v.:
Skolepsykologisk kontor har medvirket ved flg. 2 kurser arrangeret
af Esbjerg Årskursus for lærere og lærerinder i Ribe amt.:
1. Læseklassekursus (som foredragsholdere samt ved tilrettelæggelse af
teori og praktik).
2. Week-end kursus den 2.-3. maj på skolevæsenets feriekoloni i Sønderho. Skoledirektør Kr. Thomsen Jensen, København, talte her om
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»Hvad vil vi opnå med specialundervisningen?« og ledende skole
psykolog, Rasmus Jakobsen, København, om »Problemer omkring de
svagtbegavede«.
I tilknytning til foredragene var der gruppedrøftelser, og på grund
lag af duplikerede grupperapporter førtes en almen drøftelse.

Personale:
På Skolepsykologisk kontor har i det forløbne år været ansat:
Ledende konsulent for specialundervisningen,
cand. psych. Niels Jørgen Bisgaard.
Konsulent for specialundervisningen, Charles Jakobsen.
Klinisk psykolog, cand. psych. Inger Matthiessen.
Kontormedhjælper: kontorelev frk. Inga Hansen.
Som assistenter har medvirket:
Overlærer Anna Rasmussen, Stormgades skole.
Overlærer Gorm Hadrup, Gammelby skole (pr. 1.8.1964
udnævnt til konsulent for specialundervisningen).
Kommunelærer Jørgen Gregersen, Grådybskolen.
Kommunelærer I. Nygaard Jensen, Danmarksgades skole.
Kommunelærer H. Balslev Pedersen, Vestre skole.
Under konsulent C. Jakobsens 3 måneders kursusophold på Dan
marks Lærerhøjskole har seminarieadjunkt Ib Rahbek fungeret som
assistent.
Som kontaktled har medvirket:
Viceinspektør K. Bjorholm, Boldesager skole.
Overlærer Liliane Bork, Østre skole (fratrådt pr. 1.8.1964).
Kommunelærer Aage Sørensen, Rørkjær skole.

Tunghørekonsulentens beretning.
(Ved tunghørekonsulent 0. Schultz).

I skoleåret 1963-64 blev der foretaget høreundersøgelser af alle elever
i 2. kl., 6. kl., 8. kl. og 2r. Tillige blev tidligere fundne defekter kontrol
undersøgt.
Med gruppeundersøgelsen er der blevet undersøgt 6.348 ører. I alt
blev frasorteret 1.746 ører, der blev behandlet af ørelæger og siden ef
terkontrolleret — i alt 1.394. Heraf blev 124 ører efterprøvet med ud
videt luftlednings-hørenerve- og skelneprøve. Skolelægerne m. fl. hen
viste 81. Der var 94 ører på tunghørestadiet, men kun 17 elever havde
dobbeltsidig hørenedsættelse. 14 elever bærer høreapparat, 8 klarer sig
i normalskolen, 6 går i tunghøreklasse tillige med 2 observationselever,
3 elever udskrives og 2 nye optages, 4 elever er gennem lægebehandlin
ger gjort normalhørende, hvorfor høreapparatet er blevet inddraget.
I samråd med erhvervs- og vejledningskontoret for tunghøre er 1 elev
udskrevet til optagelse på Ungdomsskolen i Holsted. 3 elever blev vej
ledet og anbragt i erhverv, og 5 tidligere elever er blevet kontrolleret i

60

det søgte erhverv. I 4 tilfælde viste det valgte erhverv sig at være hel
digt.
Der er hievet foretaget 76 skylninger for ørevokspropper, og 1 elev er
daglig blevet skyllet og dryppet for kronisk øreflod. 3 elever med kro
nisk øreflod er blevet skyllet af sundhedsplejerskerne.
Skoleørelægen har foretaget 901 pustninger og henvist 260 elever til
klinisk behandling med følgende fordeling:

Forstørrede mandler - Hyp. tons...........................
Næsesvælgspolypper - adenoide veg...................
Bihulelidelse - evt. punktur .................................
Fremmed legeme ......................................................
Indre ørelidelse:
seq. otit. med.................................................................
obs. intern a...................................................................
Mellemørelidelse - ot. cath. chronc.......................
Næsehulelidelse - sinuitis .....................................
Hæshed - laryngitis simplex .................................
Ekzem i øregang ......................................................
Akut øreflod ..............................................................
Kronisk øreflod ..........................................................
Forstørrede kirtler - adenitis colli ....................
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2
1
7
19
72
17
4
1
2
4
6

8 elever er blevet undervist i tunghøreklassen. Der er stræbt efter
gennemgang af normalt pensum tillige med sprogoptræning, høretræning og mundaflæsning. 6 elever fra normalskolen har fået apparatop
træning. Heraf har 4 fået mundaflæsning + høretræning, + 1 fra tung
høreklassen. Samtlige elever er til stadighed blevet behandlet hos
ørelæge og kontrolhøreprøvet. Der er indtil videre fundet 11 elever,
hvor man med sikkerhed kan sige, at hørenedsættelsen skyldes fyr
værkeri. Arbejdet med at finde disse hørenedsættelser vil blive fortsat.
21 elever er blevet behandlet for deres talelidelser, og der er ført 614
forældresamtaler dels på skolen og dels i hjemmet. Der er afsendt 1894
skrivelser, indkaldelser og journaluddrag til høreklinik, læger og skoler.
Følgende har aflagt besøg:

Erhvers- og vejledningskonsulent for tunghøre, Wagner Olesen,
Fredericia.
2 sundhedsplejersker under uddannelse.
Ørelæge Flora van Laar, Holland.
Undervisningsministeriets konsulent for tunghøre skolebørn Lau
ridsen Ellekrog.
Undervisningsministeriets konsulent for talelidende skolebørn Inga
Nilsson.
Fra Esbjerg Høreklinik:
overlæge E. Funch,
pædagog Aurelius Jensen.
32 praktikanter fra læselæreruddannelse.
Lægekontrollen og ortologisk behandling udøves af skoleørelæge,
overlæge S. Fr. Nielsen, specialist i hals-, øre- og næsesygdomme.
Klasselærerinde i tunghøreklassen fru J. Bobjerg.
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8 timer ugentligt i tunghøreklassen læst af Orla Jensen.
Kontorarbejde, skylninger og rutinehøreprøver blev udført af fru
Helen Nielsen.
Faglige arbejder:
Foredrag på Esbjerg sem. for aftenlinien med gennemgang af fono
logi, talefejl og audiologi.
For studenterlinien: Hørelse, hørenedsættelse og undervisning af
tunghøre.
Årskursus for læselærere: Hørelsen + undervisning af tunghøre børn.
Esbj erg Årskursus:
Kursus i småbørnsundervisning — lyd- og taleøvelser.

Talekonsulentens beretning.
(Ved talekonsulent H. Maigaard-Hansen).

Der er i årets løb på skolerne Boldesager, Gammelby, Grådyb, Jerne,
Rørkjær, Spangsbjerg (herunder Fuglebakken), Vestre og Østre givet
taleundervisning i følgende tilfælde:
Drenge

Piger

I alt

Stammen .... ..................
Sprogfejl .... ..................
Læsp ............. ..................
Spastikere . ..................
Andre ........ ..................

11
16
8
4
3

4
5
4
1
1

15
21
12
5
4

I alt ...

42

15
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Taleundervisningen på Stormgades og Danmarksgades skoler er givet
af hørekonsulent O. Schultz.
Siden 1. oktober 1963 har tale- og hørepædagog O. Tureli været ansat
som medhjælper ved taleundervisningen med 28 timers undervisning
om ugen.
Samme dato fratrådte tale- og hørepædagog Aurelius Jensen, hvor
efter taleundervisningen af spastikerklassen på Gammelby skole blev
overtaget af talekonsulenten.
Efter henvisning fra Skolepsykologisk kontor er der foretaget 118
undersøgelser af 83 elever.
18 tilfælde er behandlet ved lærer-forældrevejledning. 14 elever er
indstillet til undersøgelse hos skolevæsenets speciallæge og hørekonsu
lent.
I samtlige tilfælde er den pågældende skolelæge spurgt. 6 tilfælde er
henvist til skoletandlægen.
Statens institut for talelidende har i visse tilfælde været rådgivende.
Den 21. april 1964 havde vi inspektion af undervisningsinspektørens
medhjælper ved taleundervisningen, talekonsulent fru Inga Nilsson,
som ved et møde med skolevæsenets talepædagoger og konsulenter for
specialundervisning besvarede spørgsmål taleundervisningen vedrø
rende.
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Rendbjerghj emmet.
(Ved forstander Hans Novrup).

Rendbjerghj emmet har i skoleåret 1963-64 haft 18 elever — 15 drenge
og tre piger — der fordeler sig på følgende skoler:
2 elever fra Stormgades skole,
1 elev fra Boldesager skole,
7 elever fra Spangsbjergskolen,
3 elever fra Gammelby skole,
1 elev fra Vestre skole,
1 elev fra Grådybskolen,
1 elev fra Østre skole.
2 elever fra Jerne skole,
10 elever har efter opholdet — gennemsnitlig 9 måneder — genop
taget undervisningen i Esbjerg. 2 elever er udskrevet af skolen, og 6
elever fortsætter på Rendbjerghjemmet.
I januar-februar måneder var arrangeret et kursus i tovværksarbej
der under ledelse af skipper og faglærer Chr. Høj, Egernsund.
Fritidshjemslærerinde frk. Tove K. Bundgaard har virket som med
hjælper.
I skoleåret har hjemmet haft 34 forældrebesøg, 8 besøg af tidligere
elever, besøg af skolekommissionen og skoleudvalget fra Esbjerg, skole
inspektør Vik, Stavanger, samt studiebesøg af ledende konsulenter for
særundervisningen i Holstebro og Herning.

Skolebespisningen.
(Ved hovmester Carl Erik Olsen).

Den gældende ordning er følgende:
1. Den hidtil foranstaltede morgenbespisning, der ikke har været inde
under nogen refusionsordning, er fortsat ydet.
2. Der ydes både i sommer- og vinterperioden 1/4 liter sødmælk dagligt
til elever, der tilmelder sig.
3. Til elever, der ifølge udtalelse fra skolelæge, f. eks. efter forslag fra
lærer, sundhedsplejerske eller socialrådgiver, har behov derfor, ud
leveres der dagligt en gratis oslofrokostpakke.
4. Der ydes ikke vitaminpiller.
5. Ordningen omfatter 1.-10. klassetrin, begge inch, samt — når spise
pausen falder i disses skoletid — børnehaveklasserne.
6. Der gives interesserede iøvrigt, lærere og elever, adgang til at købe
oslofrokost mod betaling af fremstillingsprisen.
Morgenbespisningen finder sted på Gammelby skole, Fuglebakke
skolen, Rørkjær skole og Stormgades skole, samt fra 19/8 1963 tillige på
Grådybskolen.

Regnskab for året 1/4 1963-31/3 1964 viser følgende:
1. Bespisningsudgifter:
a. Morgenbespisningen
25.056 port.
= 1,93 kr. pr. port.
Overføres ...

48.435,62
48.435,62
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Overført ...

48.435,62

b. Mælkeydelse i tiden
1/4 1963-31/3 1964:
1.150.025 port.
82.821 port.

elever il.- 7. klasse
elever i 8.-10. klasse
betalende lærere og
elever ................

17.202 port.
1.250.048 port.

= 20,77 øre pr. port.
Herfra går indgåede
beløb ved salg ...

= 259.683,71
3.440,40

256.243,31

c. Oslofrokost
(uden mælk) i liden
1/4-30/4 1963 og
1/11 1963-31/3 1964
Lægehenviste elever 374.230/2 stk. mad
Betalende lærere og
elever 145.082/2
................ stk. mad

519.312/2 stk. mad = 114.217,77
Herfra går indgåede
beløb ved salg ...

20.464,75
93.753,02

2. Forrentning ....................................................................................
3. Afskrivning ......................................................................................

398.431,95
2.058,46
994,86
401.485,27

Herefter refusion ydet fra statskassen med 1/3 af følgende udgifter:
1. Mælk 1.—7. klasse ........................ 238.860,19
2. Oslofrokost tillægehenv...............
93.753,02
3. Forrentning .................................
2.058,46
4. Afskrivning .....................................
994,86

hvilket gav en refusion på

335.666,53
..........................................................

111.888,84

Frirejser med statsbanerne i 1963.

Der blev i alt udstedt 5.306 fribilletter til sommerferierejser for skole
søgende børn i Esbjerg, hvoraf 2.960 billetter var til elever over 12 år
og 2.346 billetter til elever under 12 år. Desuden ydedes der fri rejse til
sommerlejre m. v. for 1.177 elever og 122 ledsagere.
Kommunens udgifter ved disse rejser har i alt andraget kr. 31.152,62.
Der har i 1963 været en forhøjelse af billetprisen.
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Feriekolonier.
Ansøgninger til feriekolonier sommeren 1964:
0

I

IX

II

Hx

III

Boldesager ................................
Danmarksgade .........................
Gammelby ............ .....................
Grådvbskolen ..........................
J erne ...........................................
Rørkjær ......................................
Spangsbjergskolen .................
Stormgade .................................
Vestre ..........................................
Østre ...........................................
Rendbjerghjemmet m. fl. ...

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
19
1
3
7
7
9
3
3
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
9
25
2
28
21
10
6
3
8
0

13
10
24
13
15
23
12
10
7
3
0

65
80
119
50
84
92
80
33
33
52
7

0
2
4
7
10
6
9
2
0
0
1

I alt .............................................

1

58

0

127

130

695

41

Dr.

Pi.

99
121
173
75
144
149
120
54
46
63
8

47
56
76
35
70
82
70
32
25
30
8

52
65
97
40
74
67
50
22
21
33
0

1052

531

521

IIIx I alt

Sønderho.
(Leder: fru Anna Ehmsen).

S
S
S
S

I
II
III
IV

fredag den 8/5 ■— torsdag den 28/5
torsdag »
4/6 — fredag
» 19/6
onsdag » 24/6 — tirsdag
» 14/7
lørdag » 18/7 — fredag
» 7/8

Feriehjemmet i Sønderhohar i tiden 7. majtil 7. august 1964 mod
taget 4 hold børn på omkring 80. Hvert hold i ca. 21 dage svarende til
6240 kostdage. Vægtforøgelse 376 kg.
Sundhedstilstanden har været god, bortset fra enkelte hals- og mavetilfælde; en pige blev sendt på sygehus med symptomer på blindtarms
betændelse, men kom tilbage igen nogle dage efter, da det ikke var til
fældet.
Uden for ferien har børnene fået de sædvanlige 2 timers daglig un
dervisning.
Børnene har været beskæftiget med frivilligt praktisk arbejde af for
skellig art.
Antallet af børnehold var i år sat ned til 4 hold, og sidste hold rejste
hjem 7. august.
I tiden fra skoleårets begyndelse og til 25. september blev feriehjem
met benyttet som lejrskolehjem. 26 hold med ca. 550 børn fra Esbjergs
forskellige skoler var på lejrskole i en eller flere dage. Og det fine vejr
i eftersommeren gjorde sit til, at det for eleverne blev en behagelig af
veksling i skolearbejdet.

Rendbjerg.
(Leder: Emil Lindholm).

R II torsdag den 4/6 — fredag den 19/7
R III onsdag » 24/6 — tirsdag » 14/7
R IV lørdag
» 18/7 — fredag »
7/8
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Feriekolonien i Rendbjerg modtog i tiden 4/6 til 7/8 1964 ialt 240 ele
ver i 58 dage med tilsammen 4.640 forplejningsdage. Den samlede vægt
forøgelse var 385,5 kg.
Kostplanen var lagt efter dr. Jakobsens responsum.
Sundbedstilstanden var gennemsnitlig udmærket. Vi bar haft 5 am
bulanceudrykninger, hvoraf 1 til hjemtransport til Esbjerg af syg pige
og de øvrige til skadestuen på Landshospitalet i Sønderborg hovedsage
lig for undersøgelse og røntgenfotografering for knoglebrud. Vi har
haft de uundgåelige forstuvninger, sammensyning af småsår, halsbe
sværligheder, maveforkølelser samt mange rensninger og plastringer af
sår og rifter.
Vi har søgt og med held at dæmme op for børnenes slikkevaner ved
at bede børnene ved ankomsten til lejren at skrive hjem til forældrene,
at de ikke bør sende slik, men evt. frugt o. 1. til børnene, da al modtagen
slik vil blive tilbageholdt her og først udleveret barnet ved hjemkom
sten. Børnene er frivillig kommet og afleveret modtaget slik, og flere
forældre, som vi har talt med om sagen, har udtalt tilfredshed med
ordningen. Den er helt igennem lykkedes.
Børnene blev beskæftiget med de sædvanlige to timers daglig under
visning i dansk og regning på R II, og alle holdene deltog i sport, særlig
svømning, livredning og fodbold samt ved frivilligt, praktisk arbejde i
lejren bl. a. maling af bænke o. 1. og reparation af fliser.
Lejlighedsvis blev børnene i hold på 10 elever og 1 tilsynsførende
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sendt på ekskursioner til egnens historiske og minderige steder. End
videre forevistes film af underholdende og instruktiv karakter.
Tillige deltog mange af børnene såvel drenge som piger i håndar
bejde og udnyttede tilfulde de tilsendte tøj- og garnrester fra Esbjergskolerne.
Vejret i sommer var i store træk godt, men i juli regnede det dog vel
rigeligt.
To børn blev hjemtaget før tiden.
For øvrigt vil jeg gerne gentage min stadig tilbagevendende bekym
ring for savn af et tilpas stort forsamlingslokale her i kolonien. Særlig
hårdt brug for et stort lokale har vi, når vejret er køligt eller regnfuldt.
Hver sæson har vi sædvanligvis ca. 15 afslutningsfester for lejrskoler og
feriehold.

Stenderup Hage.
(Leder: J. P. Strandbæk).

SH II torsdag den 4/6 — fredag den 19/6
SH III onsdag » 24/6— tirsdag » 14/7
SH IV lørdag » 18/7 — fredag »
7/8
Ferieforholdene på Stenderup Hage 1964 afvikledes på planmæssig
vis og havde også i år et udmærket forløb for alle 3 hold. Der indtraf
et par uheld, det ene med en revnet knogle i armen, det andet med en
revne i en knogle i benet. Begge blev behandlet på Kolding sygehus.
Der blev heldigvis ikke varigt mén af uheldene. En pige måtte indlæg
ges på Kolding sygehus og opereres for blindtarmsbetændelse. På SH
III blev kolonien hjemsøgt af mavetilfælde (forgiftning), der så at sige
raserede hele lejren. Nogle halstilfælde har der også været, men ikke
nær så mange som i de foregående år. Bortset fra ovenstående har
sundhedstilstanden i år været særdeles god.
På de tre hold var der tilsammen 218 feriebørn med ialt 4213 kost
dage. Den samlede vægtforøgelse blev 134,8 kg (SHH 62,2 kg, SH III
20,2 kg, SH IV 52,4 kg).
Efter morgenmaden har man sunget morgensang og skrevet breve,
og dagen sluttede altid med opstilling omkring flagstangen til aften
sang. Den mellemliggende tid er blevet brugt til højest forskelligt: bold
spil, badning, terrænløb, spadsereture, gymnastik, leg, bygning af indi
anerhytter i skovkanten, vejarbejde, renholdelse af beplantning, udbed
ring af trappen ned ad skrænten, opsætning af 3 nye bænke. Lavede 2
udmærkede vipper under en lærers ledelse. Alt har været virksomhed
fra morgen til aften. Og har vejret ikke skikket sig, har vi benyttet vort
store, udmærkede klasseværelse til forskellige spil (dam, mølle, skak,
matador m. m.). De kvindelige tilsynsførende har været flinke til at
sætte børnene i gang med forskelligt håndarbejde (både piger og
drenge). Af de tøjrester, skolevæsenet sendte os, blev der lavet en
mængde tøjfigurer m. m., og der blev arrangeret en smuk udstilling.
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Socialrådgiverens virksomhed.
(Ved socialrådgiver Irene Christiansen).

Der har i snart mange år været talt om flere vuggestuer, børnehaver
og fritidshjem. I mellemtiden er flere ny børnerige kvarterer skudt op i
byens udkant, og de udearbejdende mødres antal er i stadig stigen, men
de nævnte planer har ikke forladt skrivebordsstadiet.
Jeg erkender, det ofte er en tragedie for den mor, der ikke kan få sit
barn på vuggestue- eller børnehavestadiet anbragt. Lykkes det ikke for
tiende at få barnet passet på anden måde, må hun simpelthen blive
hjemme, hvilket dog i de fleste tilfælde i hvert fald er til gavn for
barnet.
Men har barnet nået skolealderen, har moderen ikke i så høj grad be
tænkelighed ved at overlade barnet til et vækkeur, en madpakke, en
nøgle — eller skolen, hvor det jo i hvert fald er under opsyn nogle af
dagens timer. Det er forbavsende ofte, det — tilsyneladende — går godt,
for de færreste arbejdspladsers møde- og ophørstider falder i tråd med
barnets skoleskema, for slet ikke at tale om de mange ferier og fridage,
hvor barnet er overladt til sig selv.
Der skal en ganske god portion karakter og selvopdragelse til at
klare en sådan tilværelse, for der er mange fristelser. Klares skærene,
tror jeg, at denne dreng eller pige til gengæld vokser op til at blive
mere moden og selvtænkende end de fleste.
En del bukker under for fristelserne: pjekker, strejfer, modstår ikke
selvbetjeningsbutikkernes liv, varme og mange spændende ting.
Når vi igen møder disse unge i 8.-9.-klasserne, mærker man rigtigt
rodløsheden. Ikke så få forældre har i den senere tid beklaget sig over
børnenes mangel på interesse, dels for fritiden, dels for fremtiden. En
interesse findes hos de fleste i den alder: dans og musik. Men den kolli
derer som regel med forældrenes voksende bekymring og omsorg for
den unges udvikling, for hvor kan denne interesse få lov at udfolde sig
på en sund og naturlig måde? De er henvist til restaurationerne, der re
klamerer med de unges favoritbands, fristes til at drikke spiritus, mø
des med ældre »erfarne« unge, og — kommer måske sent hjem.
Ikke alene fordi mange børn og unge er overladt til sig selv, men også
fordi byforholdene efterhånden er sådan, at børn og unge overhovedet
ikke har mulighed for at udfolde sig i lejlighederne, må vi have flere
fritidshjem med skrammellegepladser og flere fritidsklubber (med
dansearrangementer — gerne fælles) i hvert børnerigt kvarter i byen —
og dem er der flere af i Esbjerg!
Vi har da — heldigvis — mange unge med gode og sunde interesser
og planer for fremtiden, og størsteparten af de føromtalte unge skal såmænd nok blive gode samfundsborgere, ja, nogle af dem, der i øjeblik
ket trænger mest til hjælp, bliver måske en dag byrådsmedlemmer og
vil interessere sig mere for veje- og parkeringspladser til bilerne end
for åndehuller til børnene.
Noget galt er der imidlertid i udviklingen, rent menneskeligt, men
mange skævheder kunne rettes op, såfremt de omtalte sociale foran
staltninger blev etableret.
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Skolevæsenets fritidsvirksomheder.
Om formålet m. v. henvises til det i tidligere årsberetninger anførte.
Fritidsvirksomhederne har i tiden 1. oktober 1963 til 30. september
1964 haft følgende omfang:

Vinterhalvåret:
Hobbyvirksomhed
Skoleteater ..........
Sløjd .......................
Småsløjd ..............
Gymnastik ..........
Keramik ..............
Studiekreds ..........
Regnskabsføring
Stenografi ..........

Okt. kvartal

Jan. kvartal

20 hold
7 »
11
»
3 »
14 »
4 »
1 »
2 »
1 »

17 hold
8 »
13 »
1 »
13 »
4 »
1 »
2 »

63 hold

59 hold
..................

Svømning .............

122 hold
21 »
143 hold

Sommerhalvåret:

Skolehaver ..........................................................
Svømning ..............................................................
Atletik ...................................................................
Gymnastik
..........................................................

3 hold
274 »
9 »
1 »
287 hold

I alt...........

430 hold

I oktober kvartal deltog 1.126 elever, i januar kvartal 1.024 elever og i
sommerperioden 3.795 elever, hvilket sammenlagt giver 5.945, hvorefter
den gennemsnitlige deltagelse pr. hold har været 14 elever.
Til sammenligning kan anføres, at de tilsvarende tal for det foregå
ende år var:
Oktober kvartal ..............................................................
50 hold
Januar kvartal ...................................................................
49 »
Svømning — oktober og januar kvartaler ................
22 »
Sommerhalvåret ................................................................. 279 »

I alt

400 hold

med et samlet antal deltagende elever på 5.907 elever og en gennem
snitlig deltagelse pr. hold på 15 elever.

69

Skolehaven ved Rørkjær skole.
(Ved lærer Harry Ehmsen).

Skolehaven begyndte sin virksomhed midt i April.
Tilslutningen var god ca. 75 elever, der tog fat med stor energi ved
tilsåning og renholdelse af jorden.
I år lykkedes det at holde sammen på eleverne, så næsten alle holdt
ud sæsonen igennem. Dette skyldtes også for en del, at vi i år til dels
blev skånet for besøg af ubudne gæster, og kun i den sidste måned
fandt sådanne morskab i at ødelægge asier og græskar, hvad der natur
ligvis var til sorg for ejerne.
En effektiv istandsættelse af hegnet vil sikkert kunne hindre disse
ødelæggelser.
Afgrøderne var i år fine, idet der var gode vækstbetingelser for såvel
kål som køkkenurter.
Som medhjælper var antaget lærer E. Klein, Boldesager skole. Også
dette var medvirkende til et større elevantal, idet en del elever fra Bol
desager skole søgte skolehaven.
Skolehaverne bag Danoanlægget.
(Ved lærer Aksel Madsen).

Der har atter i år været rigelig stor tilslutning til skolehaverne bag Da
noanlægget. 111 elever mod sidste års 136. Nedgangen i antallet af elever
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skyldes, al 3. klasserne ikke fik lov at deltage. Flertallet af eleverne
kom fra Grå dybskolen, nemlig 72 elever. De resterende kom fra Vestre
skole (25) og Spangsbjergskolen (14).
Vejrforholdene har i år været udmærkede med henblik på havebrug,
hvorfor da også afgrøderne har været tilfredsstillende.
Der har som sædvanlig været en del tyverier fra haverne, hvad der
åbenbart ikke kan undgås.

Den frivillige svømmeundervisning.

Spangsbjergskolens svømmesal.
(Ved overlærer Erik Vind).

Den 1. oktober 1963 startede den frivillige svømmeundervisning i
Spangsbjergskolens svømmesal efter følgende plan:

1963
Oktober:
November:
December:

Drenge:
Boldesager, Danmarksgade, Vestre og Østre
Gammelby, Jerne, Rørkjær og Veldbæk
Spangsbjerg, Grådyb og Stormgade

I alt:
1964
Januar:
Februar:
Marts:

Piger:
Boldesager, Danmarksgade, Vestre og Østre
Gammelby, Jerne, Rørkjær og Veldbæk
Spangsbjerg, Grådyb og Stormgade
I alt:

Hold

Elever

6
6
6

83
91
79

18

253

Hold

Elever

6
6
6

106
80
81

18

267

Undervisningen var fra kl. 16.00 til kl. 19.00, mandag, tirsdag, torsdag
og fredag. På grund af bassinets begrænsede kapacitet — ca. 50 elever
pr. time — havde kun elever fra 4. klasse adgang.
Deltagere.
Drenge

Piger

I alt

Boldesager .......................
Danmarksgade ................
Gammelby ........................
Grådyb ...............................
Jerne ..................................
Rørkjaer ............................
Spangsbjerg ....................
Stormgade .......................
Vestre .................................
Østre ...................................
Veldbæk ...........................
Andre ..............................

28
28
1
21
18
7
78
16
29
16
6
5

31
35
19
39
16
25
23
30
24
25
0
0

59
63
20
60
34
32
101
46
53
41
6
5

I alt ...........

253

267

520

Skole
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Boldesager friluftsbad.
Sommeren 196^.
(Ved overlærer Erik Vind).

Undervisningen blev gennemført efter følgende plan:
Kursus

Skoler

Dato

11/5—29/5
1/6—19 6
22/6—10/71
13/7—25/7
27/7—11/81
13/8—28/8
31/8—4/9
VII 7/9—18/9

I
II
III
IV
V
VI

Boldesager, Børkjær, Veldbæk .......
Gammelby, Jerne, Østre ....................
for alle skoler .........................................

Danmarksgade, Stormgade, Vestre
Svømmeugen
Grådyb og Spangsbjerg ....................

Hold

Elever

32
40
39
24
34
39

464
610
520
334
456
533

39

524

247

3441

Undervisningstiden var fra kl. 7.00 til kl. 12.00 i ferien, og fra kl. 15.00
til kl. 19.00 før og efter ferien. Der var 6-7 lærere på hvert kursus.

Oversigt over deltagere og prøver:
Deltagere

Boldesager ...............................................
Danmarksgade ........................................

760
217
247
312
379
407
267
235
134
201
1
38
243

98
23
12
42
27
32
46
39
16
27
0
3
17

3441
I alt ...........

382

Grådyb .......................................................
Jerne ..........................................................
Rørkjær .....................................................
Spangsbjerg ............................................
Stormgade ................................................
Vestre .........................................................
Østre ...........................................................
Veldbæk .....................................................
Esbjerg realskole ..................................
Udenbys .....................................................

Liv
redd er
prøver

Prøver
i alt

53
13
9
19
15
28
20
13
1
9
0
1
12

38
4
8
16
11
15
15
6
1
8

0
13

189
40
29
77
53
75
81
58
18
44
0
4
42

193

135

710

Fri
Svømmer- svømmerprøver
prøver

Skoler

0

Følgende lærere underviste på et eller flere kursus: Kirsten Dige,
Ketty Hansen, Bente Jørgensen, Inger Madsen, Asta Nielsen, Sigrid Soulié, Ebbe Arentoft, Ebbe Carlsen, Egon Christensen, Carl Fl. Christensen,
Jørgen Erenbjerg, Kurt Hougesen, Erik Juhl, Flemming Jørgensen, H. E.
Laustsen, Ove Madsen, Poul Madsen, Ib Nielsen, G. Dakin Petersen og
Erik Vind.
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Sang og musik.
(Ved musikkonsulent V. Birch)

Skolekoncerter.
Med den stigende musikinteresse blandt skoleungdommen, der har
givet sig udslag i, at mange elever har benyttet sig af skolevæsenets til
bud om gratis musikundervisning, følger naturligt, at der omkring på
skolerne vokser kor og orkestre frem i et glædeligt omfang.
Grundlaget for denne udvikling må sikkert ikke mindst søges i, at
man nu i nogen udstrækning kan tilbyde eleverne lån af musikinstru
menter i skolevæsenets eje. På linie hermed har der også vist sig stor
interesse for deltagelse i korarbejdet, således at hver af byens skoler
nu har sit eget kor.
Disse kor og orkestre er naturligt benyttet ved forældresammenkomster eller selvstændige musikaftener på skolerne. I flere tilfælde har to
skoler i forening arrangeret en sådan musikaften.
I foråret afholdt man en fælles koncert i Statsskolens aula, hvor man
viste i uddrag de forskellige områder af vinterens musikarbejde. Samt
lige skoler ydede deres bidrag til denne vellykkede aften, hvor aulaen
var stuvende fuld. Der var kor a capella, kor og orkester, blokfløjteor
kestre, messingblæsere, strygeorkestre samt Orff-grupper — i det hele
taget et bredt tværsnit af musikarbejdet på skolerne, der vidnede om en
god og glædelig udvikling af musiklivet i Esbjerg i sin første fase.

Skolekoncerten med Vestjysk Symfoniorkester, der traditionsmæssigt
afholdes i det tidlige forår, kunne atter denne gang fremvise en fyldt
aula af skolernes større elever. Programmet omfattede denne gang
Saint Saéns »Dyrenes karneval« samt Haydns koncert for trompet og
orkester.
Orkestret lededes som sædvanligt af kapelmester Peder Holm, og un
dertegnede gav en kort orientering i tilknytning til programmet.

Skolevæsenets pigekor og strygerorkester.

Kor og orkester er nu gået ind i sit 16. år og har fortsat linien fra tid
ligere med koncerter afvekslende med kor a capella, orkester og begge
i forening.
Årets kulmination var koncertrejsen til Kreis Lemgo i Tyskland, der i
år var den 4. i rækken, hvor der afvikledes 4 koncerter. Højdepunktet
der var aftenen i den pragtfulde nye koncertsal i Bad Salzuflen med ca.
1200 tilhørere. Det var en oplevelse for os, men samtidig en forpligtelse,
da vi denne gang indgik som et led i den derværende »Theaterrings«
række af koncerter og teaterforestillinger.
Ved hjemkomsten opførte vi samme koncert i Statsskolens aula. Der
udover har vi medvirket ved flere »officielle« lejligheder indenbys i
årets løb.
Orkestret består af ca. 25 strygere, og koret har 36 medlemmer.
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V est erhavsdrengene«.
(Ved B. O. Dalby).

I det forløbne år har skolevæsenets blæseorkester »Vesterhavsdrengene« medvirket ved følgende arrangementer:
12z9 1963 Koncert på Statsskolen i anledning af Røde Kors-ugen.
13/9 og
19/9 1963 Ved skoleidrætsstævnets indmarch og afslutning.
20/9 1963 Koncert i forbindelse med Esbjerg brandvæsens boldklub
»Falcken«s fodboldkamp mod brandfolk fra Hamborg.
13/10 til
18/10 1963 Koncertrejse til Berlin, 6 koncerter i Vestberlin bl. a. for
overborgmester Willy Brandt.
10/12 1963 Vestkystens Julekoncert i Badmintonhallen.
20/12 1963 Julekoncert i Brørup.
12/3 1964 Koncert for Esbjerg Guldalderklub.
30/4 1964 Skolevæsenets koncert i Statsskolens aula.
23/5 1964 Musikfest på Spangsbjergskolen for »Vesterhavsdrengene«s
gæster fra Gerlingen i Tyskland.
5/6 1964 koncert på Esbjerg Havn i anledning af DFDS.s nye skib
M/S »England«s modtagelse.
12/6 1964 Børnehjælpsdagens optog gennem byen.
6/6 1964 Koncert i Ølgod til byfesten.
15/6 1964 Koncert på Esbjerg stadion ved fodboldkampen EfB og Atalanta.
7/7 til
15/7 1964 Koncertrejse til Solingen, Lemgo og Helpup.

Samarbejdende organer.
Esbjerg kommune - Børnebibliotekerne.
(Ved overbibliotekar Ingrid Vig Jensen).

Den samlede bogbestand udgjorde pr. 31. marts 1964 i alt 87.640 bind,
hvortil kommer klassesætsamlingen med 14.925 bind.
Der indkøbtes i årets løb 8.703 bind, til klassesætsamlingen 2.144 bind.
Afgang optaltes til henholdsvis 2.034 og 0 bind.
Det samlede udlån viste en stigning på 10,3 %, idet der udlåntes
217.976 bind eller 20.407 bind mere end året før. Den opgjorte stigning
ses ikke umiddelbart ved sammenligning med udlånet for 1962/63. Dette
skyldes, at der fra 1. april 1963 er anvendt standardregler for opgørelse
af udlånsstatistik, således at kun de egentlige udlån tælles, medens lån
af emne-, frilæsnings- og klassesæt samt lån til enkelte lærere er udskilt.
Opgjort efter de nye regler ville udlånet i 1962/63 have været 197.569
bind. Udlånstallet for to af de fjernest beliggende skolebiblioteker på
Grådybskolen og Jerne ligger nu på ca. 30.000 bind.
Lånertallet er ikke opgjort, da det kun tælles hvert 5. år.
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Læsesalsbesøget er for skolernes vedkommende steget med 5,8 %.
På Børnebiblioteket, hvor læsesalsbesøg ikke tælles, har en stigende be
nyttelse af håndbøger og eftersøgning af stof til stile og andre opgaver
været mærkbar.
Der har været afholdt 7 bogvalgsmøder og 1 fællesmøde; ved sidst
nævnte drøftedes retningslinier for statistik og for benyttelsen af klas
sesætsamlingen. Et udvalg, der blev nedsat med henblik på at udarbejde
håndbogsopgaver til brug i 6.-klassernes biblioteksorientering, har af
holdt 8 møder. De udarbejdede opgaver skal nu prøves i nogle klasser,
før de trykkes.
Den første trediedel af de projekterede klassehåndbiblioteker er ind
købt og fordelt på skolerne.
I samarbejde med Kvindernes Fredsliga arrangerede Børnebiblioteket
en international udstilling af børnetegninger i Ovenlyssalen. Den besøg
tes af 362 børn og voksne.
Børnebibliotekarerne har udarbejdet bogforslag og deltaget i gen
nemgang af årets børnebøger for amtets skole- og sognebiblioteker.
Hovedbiblioteket har været åbent hverdage (undtagen lørdage) fra
kl. 14-19. Der udlåntes på 248 åbningsdage i alt 77.023 bind, en stigning
på 7,8 %. Antallet af nyindmeldte lånere var 715.
46 klasser har fået 2 timers biblioteksorientering på Centralbiblio
teket ved dets bibliotekarer eller en børnebibliotekar.
Der udarbejdedes 69 emnesæt og udlåntes 160 frilæsningssæt. Enkelt
lån til lærere udgjorde 1.675 bind.
Fra klassesætsanilingen udlåntes 635 sæt mod 433 året forud.
Hylderevision har fundet sted på Rørkjær, Vestre og Grådybskolen.
Alle øvrige skolers bogbestand er gennemgået med henblik på kassa
tion.
Eventyrtimer har været afholdt 2 gange ugentligt i vinterhalvåret.
Besøget har varieret fra 12 til 40 børn pr. gang.
Skolebibliotekerne udlånte i alt 140.953 bind, en stigning på 11,7 %.
4.871 børn har været indtegnet som lånere, en stigning på 1 %. Læse
salsbesøget optaltes til 13.520 børn, en stigning på 5,8 %.
løvrigt henvises til statistisk oversigt side 75.

Personalet pr. 31. marts 196L
Overbibliotekar:
Børnebiblioteket:
Børnebibliotekar:

»
Kommuneassistent:
Kontorist:
Kon tormedhjælper:
»
»
Kontorelev:
Bogopsætter:
»
Skolerne:
Boldesager skole:
»

Ingrid Vig Jensen.
Minna Svensson, ledende børnebibliotekar.
Inge Uglvig Christiansen.
Margit Christensen — tiltrådt 15/6 1963.
Grethe Hansen.
Henny Schmidt.
Margrethe Weiling.
Maja Larsen — fratrådt 31/1 1964.
Esther Lykke Jensen — tiltrådt 1/2 1964.
Gerda Andreasen.
Gert Schmidt — tiltrådt 1/5 1963.
Annette Brøndberg — tiltrådt 14/5 1963.
Irma Larsen — tiltrådt 1/2 1964.
Overlærer Ingolf Mortensen, skolebibliotekar.
Overlærer Tage Christensen — tiltrådt 1/8 1963.
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Statistisk årsoversigt 1963164.
Skønlilt.

I alt

Heraf
På
læsesal

2.429

3.490

5.919

1.168

2.625
2.396
2.795

2.997

1.375

3.293
5.604

5.622
5.689
8.399

3 842

6.398

1.135
1.149
1.207

Rørkjær skole ....................
Spangsbjergskolen ...........

2.745

3.521

6.266

1.410

892
889
549

1.974

686

2.782

1.574
469
1.197

3
106

882
2.453

127
451

6
116

2.458
8.395

2.856
16.366

5.466
6.753
1.694
5.359
5.314

879

Stormgades skole ...........
Veldbæk skole ....................
Vestre skole ........................
Østre skole ........................

3.492
3.971
812
2.906

1.187

24.761

2.175

422
2.532

750

34.490
8.063

53.150
6.376

87.640

14.925

Faglitt.

Skønlilt.

I alt

Bogbestanden
pr. 31/3 1964

Faglitt.

Boldesager skole ................
Danmarksgades skole ...
Gammelby skole ................

Grådybskolen ....................
Jerne skole ........................

Hovedbiblioteket ................
Bogbestand ialt
Klassesæt

................

............................

Antal udlånte bind
Læsesalsbesøg

Boldesager skole ................
Danmarksgades skole ...

Gammelby skole ................
Grådybskolen ....................
Jernc skole ........................
Rørkjær skole ....................

Frilæsningssæt
Sæt

Bind

151
192
95
179

168

2.034
0

Læse
salsbesøg

8.884
5.569
11.789

11.301
7.065
15.305

15
21

351
735

1.430
857

41

1.155

1.134

5.826
5 618

24.218
23.301

30.044

49

1.031

28.919

55

1 110

2.036
2 673

1.900

9.758
10.181
8.748
2.758
7.430
9.444
77.023

25
25
16

801
539
440

1.018
1.471
952

31
31

930
837

998
951

160

4.545

217.976
12.641

17.909

Udlån ialt ............................

46.081
7.281

171.895
5.360

............................

8.703
2.144

136
132

1.496
3.516

Hovedbiblioteket ................

Klassesæt

567
432
609

Afgang

2.417

7.858
8.428
7.211
2.144
5.903
7.476
59.114

Spangsbjergskolen ...........
Stormgades skole ...........
Veldbæk skole ....................
Vestre skole ........................
Østre skole ........................

14.439

Tilvækst

1.753
1.537

614
1.527
1 968

469

12.474

13.520

Danmarksgades skole: Overlærer Just Villumsen, skolebibliotekar.
»
Overlærer Hans Schnell.
Gammelby skole:
Overlærer Jens Lambertsen, skolebibliotekar.
»
Lærer Viggo Nielsen — fratrådt 1/8 1963.
»
Stillingen som ass. skolebibliotekar passes af 3 vikarer
i skoleåret 63/64.
Grådybskolen:
Overlærer M. Kruse Hansen, skolebibliotekar.
»
Overlærer Ellen S. Nielsen.
»
Overlærer Duval B. Christensen.
Jerne skole:
Lærer Eli B. Poulsen, skolebibliotekar.
»
Overlærer Peter Daugaard.
»
Lærerinde Inger Iversen — tiltrådt 1/8 1963.
Rørkjær skole:
Overlærer Ulla Vorm, skolebibliotekar.
»
Lærer Svend Aage Larsen — tiltrådt 1/7 1963.
Spangsbjergskolen:
Lærer Jørgen Erenbjerg, skolebibliotekar.
»
Lærerinde Elisabeth Nielsen.
Stormgades skole:
Overlærer Laurits Nielsen, skolebibliotekar.
»
Overlærer Selmer Krogh.
Veldbæk skole:
Førstelærer Axel Knudsen, skolebibliotekar.
Vestre skole:
Overlærer K. Bang Mikkelsen, skolebibliotekar.
»
Lærer Rasmus Bebe.
Østre skole:
Overlærer Børge E. Hansen, skolebibliotekar.
»
Overlærer Gerda Løkkegaard.
Overlærer William Petersen fratrådte som ledende skolebibliotekar ved Grådyb
skolen 1/7 1963, lærer Niels Nøhr som ass. skolebibliotekar ved Jerne skole 1/8 1963.

Skolespareafdelingen.

Esbjerg og Omegns Sparekasse giver følgende oversigt:
Indestående pr. 1/8 1963
Indbetalt i sparemærker
Indbetalt i kontanter ....

.......................... kr. 1.389.089,95
kr. 37.357,10
» 490.478,31
»
527.835,41
Tilskrevne renter ....................................................................... »
76.358,24
1.799,00
Sparepræmier ............................................................................... »

kr. 1.995.082,60
»
452.578,20

Udbetalt

Indestående ultimo juli 1964 .................................................. kr. 1.542.504,40

Nye konti ..............................................................
Udgåede konti ......................................................
Kontoantal 31 7 1964 .........................................

866
502
7.657

Esbjerg og omegns skolebio.
(Ved viceinspektør J. Holmberg).

Abonnenttallene bar i år været: yngste bold (5.-6. kl.) 982 elever, mel
lemhold (7.-9. skoleår) 1271 elever, ældste hold (3. real og gymn.) 590
elever. I alt 2843 elever. Prisen har for de to førstnævnte hold været
kr. 3,75, medens ældste hold, der har set 4 forestillinger, har betalt kr. 5.
Repertoiret har omfattet:

Ti
Yngste hold: Mr. Stubbs vælter byen.
Det lille menneske.
Familien Robinson og piraterne.
Mellemhold: Min onkel.
Afrikas Dronning.
Den sidste Chance.
Ældste hold: Diktatoren.
Lænken.
Vi smertens børn.
Skygger.

Esbjerg og omegns skolescene

Indbudte,
tilsyn og
kontroll.

1., 2. og 11/10-63 ...

346

530

71

947

3

Spangsbj.

26., 27. og 28/10-63 ..

767

258

60

1085

3

Teatret

9., 10. og 11/11-63 ...

344

630

71

1045

3

Spangsbj.

25., 26. og 27/11-63 ..

340

641

69

1050

3

Spangsbj.

25., 26. og 27/1-64 ...

249

696

69

1014

3

Spangsbj.

14., 15. og 16/2-64 ...

250

707

68

1025

3

Spangsbj.

1. og 2/3-64.............

795

178

68

1041

3

Teatret

13., 14. og 15/3-64 ...

253

716

65

1034

3

Spangsbj.

3344

4356

541

8241

24

OJc«
O
SQ
’m

o

Sled

Foræ ldre
sem aft.højsk.el.
m. fl.

»Den rejsende uden
bagage«
Det danske teater
»Anne Frank’s
dagbog«
Landsskolescenen
»Frøken Julie«
Det danske teater
»Kender De mælke
vejen«
Det danske teater
»Gengangere«
Det danske teater
»Mesalliance«
Det danske teater
»Den røde Pimpernel«
Landsskolescenen
»Halvvejs til himlen«
Det danske teater

E lever

(Ved skoledirektør N. P. Andersen).

Esbjerg kommunale fortsættelsesskoler
og Ungdomsnævnets virksomhed.
(Ved skoleinspektør H. Mogensen).

Sæsonen 1963-64 blev den hidtil mest omfattende i skolernes historie
med fremgang på alle områder.
Ungdomsskolens 25. skoleår viste yderligere fremgang til 531 elever.
Aftenskolerne havde en fremgang på ikke mindre end 62 kurser med
1.208 deltagere. Aftenhøjskolen og »De unges haver« havde en mindre
fremgang i elevtallet.
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Bestræbelserne for at samle ungdomsskolen på een skole lykkedes
ikke for skoleåret 1963-64, men omkring 1. marts påbegyndtes en del
ændringer på Rørkjær skole, hvor ungdomsskolen fra 1. juni 1964 får
til huse. Skolernes og ungdomsnævnets kontor flytter ligeledes fra denne
dato tilbage til Rørkjær skole.
Teknikerforberedelsen har stadig 2 klasser med 47 elever, hvoraf 20
i disse dage er til eksamen.
A. O. F. har haft kommunelærer R. Viig Pedersen som forstander,
F. O. F. har haft kommunelærer K. Askjær som forstander og L. O. F.
har haft kommunelærer E. Eiskjær som forstander.
Aftenskoleudvalget, ungdomsskoleudvalget og ungdomsnævnet har
fulgt arbejdet og aflagt besøg i de forskellige afdelinger.
I den efterfølgende redegørelse henviser tallene i parantes til 1962-63.
Aftenskolen:

I 1963-64 gennemførtes 272 kursus (210) med 5.016 elever (3.808),
18,4 i gennemsnit pr. hold (18,1). Undervisningens omfang opgøres i
elevtimer, hvoraf der i 1963-64 var 249.743% (203.899%). Heraf forsøm
tes officielt 65.777 (52.628%) eller 26,3 % (25,7 %).
Eleverne fordeler sig således:
3.731 kvindelige (2.816) heraf 612 14-18, 866 18-25 år, 2.253 derover
1.285 mandlige
( 992) heraf 178 14-18, 296 18-25 år,
811 derover

Fordeling af kursus:
Aftenskolen ........................
A. O. F.......................................
F. O.F........................................
Esbjerg husmoder
forening ........................
L. O. F........................................
Dansk kvindesamfund
Øvrige tilmeldte ................

Antal kursus

Elever

Elevtimer

58 (66)
99 (63)
81 (57)

1022 (1136)
1823 (1211)
1630 (1048)

74.8611/2 (84.852i/2)
77.7501/2 (55.6061 /2)
72.508
(45.075 )

16
9
6
0

(15)
( 7)
( 1)
( 1)

266
170
105
0

( 246)
( 115)
( 20)
( 32)

12.7031/2
7.684
4.236
0

(11.698i/2)
( 4.352 )
( 1.035 )
( 1.280 )

Fagene fordeler sig således.
Antal kursus

Håndgerning ........................
Husgerning
Engelsk .................................
Tysk .........................................
Fransk .....................................
Maskinskrivning ................
Italiensk .................................
Syning af lampeskærme ...
Porcelænsmaling, tegning
og maling ....................
Ordblindekursus ................
Bogbinding ............................
Bogføring ............................

Elevtal

Elevtimer

77
15
18
31
6
13
5
29

(65)
(10)
(14)
(25)
( 3)
(20)
( 0)
( 0)

1272
294
364
595
140
217
96
547

(1085)
( 232)
( 266)
( 472)
( 61)
( 302)
(
0)
(
0)

76.528
17.1331/2
14.632
24.552
5.800
8.926
3.828
10.989

(64.271 )
(16.325i/2)
( 9.080 )
(18.799 )
( 2.060 )
(12.896 )
(
0 )
(
0 )

15
1
4
4

(14)
( 0)
( 4)
( 0)

285
10
64
77

( 255)
(
0)
( 64)
(
0)

17.100
420
3.721
3.158

(14.850
(
0
( 3.987
(
0

)
)
)
)

79
rental kursus

Sløjd .............................. ......
Matematik ..................... ......
Sang og musik ............. ......
Stoftryk ......................... ......
Forskellige fag ............. ......
Tekniker
forberedelsen *) . ......

3(4)
3 ( 0)
8(8)
5 ( 0)
33 (41)
2(2)

Elevtimer

Elevtal

39
76
157
91
643

( 52)
(
0)
( 144)
(
0)
( 823)

2.448
3.260
6.280
2.730
26.043

( 3.204
(
o
( 5.622
(
o
(30.065

)
)
)
)
)

52)

22.195

(22.740

)

49 (

* omfatter dansk, engelsk, regning, matematik og fysik.

Forskellige fag omfatter: Fysik, kemi, kursus for vordende mødre,
hollandsk, samarittergerning, latin, samfundslære, motorlære, søvejs
regler, meteorologi, havebrug, foto, dansk, regnestokkens brug, regn
skabsføring for fiskere, spansk, keramik og modellering, teknisk tegning.

Medhjælp ved tilsynet har været: viceinspektør Rode Pedersen, vice
inspektør K. Bjorholm, kommunelærer Arne Helge Jacobsen, Edward
Hansen, Villy Nielsen, Aage Sørensen, 0. Falsig og Egon Nielsen.

Aftenhøjskolen :
Der gennemførtes 10 kurser (10) med 220 elever (213) og 7.362 elevtimer (7.4531/2). Heraf forsømtes officielt l.OSO1^ (2.192^).
Aftenskolen
....... 0 hold (1)
0 elever ( 34)
0 elevt. ( 612 )
A. O.F. *)
........... 8 »
(6) 162
»
(111) 3.786
»
(3.547i/2)
F. 0. F........................ 1
» (2) 26
»
( 38) 1.560
»
(1.764 )
L. O.F........................ 0 »
0
»
0
»
Museumsforening . 1 » (1) 32
»
( 30) 2.016
»
(1.530 )
Litteraturforening
0 »
0
»
0
»
' heraf 3 foredragsrækker

Fagene: 2 samfundslære, 2 samfundsøkonomi, 1 hjemstavnslære, 1
soc. og samfundsmæssige forhold, 1 kunstforståelse, 1 min ret og min
pligt som borger, 1 litteratur, 1 familiekundskab.
U ngdomsskol en:
Der oprettedes 30 klasser med 531 elever (26 kl. — 450 elever). Ved
afslutningen den 19. marts var der 397 elever tilbage (316).
Af eleverne var 269 piger (233) og 262 drenge (217).
Frafaldet var i år 25,2 % (29,8 %).

Piger: Almen ungdomsskole, klasse A:
6 klasser ( 6), 108 elever ( 99), slut med

67 ( 69).

Piger og drenge: Almen ungdomsskole, liniedelte klasser:
14 klasser (10), 259 elever (185), slut med 217 (136).
Piger og drenge: Erhvervspræget ungdomsskole, handelsklasserne:
4 klasser ( 5), 57 elever ( 87), slut med 52 ( 57).
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Drenge: Erhvervspræget ungdomsskole:
4 klasser
1 klasse
1 klasse

Værkstedsklasse:
Transportlinie:
Fiskerklasse:

I alt:

( 4),
( 1),
( 0),

74 elever ( 67), slut med
16 elever ( 12), slut med
17 elever ( 0), slut med

44 ( 46).
10 ( 8).
7 ( 0).

30 klasser (26), 531 elever (450), slut med 397 (316).

Elevernes fordeling efter antal år i ungdomsskolen:
Piger

Drenge

I all

1. års elever
2. års elever
3. års elever ...........

175 (200)
71 ( 22)
23 ( ID

160 (166)
90 ( 33)
12 ( 13)

335
161
35

1 alt

269 (233)

262 (217)

531

Fordeling efter alder:

14
15
16
17

år........
år........
år........
år........

Piger

Drenge

I alt

..................
...................
...................
...................

103
79
56
31

117
62
51
32

220
141
107
63

I alt

269

262

531

Fordeling efter beskæftigelse:
Drenge

I alt

30

30

1
0
44
29
18

25
0

7
0
55
57
27
34
........................
31
14
........................
20
75
64
0
0

26
0
44
36
18
55
84
65
34
139
0

269

262

531

Piger

Bude ..........................................................
På værksted og fabrik
uden kontrakt .................................
Ved landbrug .........................................
Husligt arbejde — barnepiger...........
Butik, kontor, uden lærekontrakt ...
Kontor- og handelslærlinge ................
Lærlinge i håndværk og industri ...
Skoleelever, 7. klasse ........................
8. klasse
9. klasse
eksamensklasser .......
Uden beskæftigelse.................................

I alt

Der har været meget stor søgning til klubaftenerne, til tider for stor
til lokalerne. Som sædvanlig var der film og anden underholdning ind
mellem de faste arrangementer. Af fester var der nytårsfest og afslut
ningsfest med meget stor deltagelse. Eleverne har igen i år deltaget i
bordtennisturneringen med de øvrige klubber.
Af virksomhedsbesøg kan nævnes: Alle elever: Vestkysten, Tovværks
fabriken. Enkelte klasser: Blichfeldt, Centralmagasinet, H. P. Cylinder-
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service, H. L. Kølekassefabrik, Biblioteket, F. V. Mortensen, J. P. Huset,
Falck’s redningskorps.
Kommunelærer H. Loof Nielsen har haft den daglige ledelse af skolen.

De unges haver:

Beliggenheden og den stærke blæst må vist tilskrives årsagen til, at
denne afdeling stadig ikke er særlig godt besøgt.
Der var 2 hold med 49 elever (31), heraf 10 kvinder (8) og 39 mænd
(23) med i alt 2450 elevtimer (3224). Heraf forsømtes 730 (982). For
sømmelsesprocenten 29,7 (30,4).
Forsøgsassistent Jess Seidler varetog som sædvanlig undervisningen.
Kulturelle arrangementer:
Aftenskolen har i år haft 6 arrangementer i samarbejde med skole
scenen, nemlig »Den rejsende uden bagage«, »Frøken Julie«, »Kender
De mælkevejen«, »Gengangere«, »Mesalliance«, »Halvvejs til Himlen«,
alle fra Det danske Teater. Fjernsyn og helaften-film må iøvrigt som
tidligere tillægges skylden for den ringe tilslutning til teaterforestillin
gerne.

Med denne beretning bringer jeg en tak til alle, der har været med
virkende til gennemførelsen af en god sæson. Takken gælder især ung
domsnævn, ungdomsskoleudvalg, aftenskoleudvalg, amtsungdomsnævn,
ministerium, skoledirektøren, skoleinspektørerne, oplysningsforbund,
foreninger, pressen samt medarbejdere ved tilsyn og på kontoret, og
ikke mindst den store lærerstab.

Ungdomsnævnets virksomhed.
Ungdomsnævnet, ungdomsskoleudvalget og aftenskoleudvalget har i
den forløbne sæson nøje fulgt skolevirksomhedens forskellige områder.
Medlemmerne har aflagt besøg i alle afdelinger og der fået et indtryk
af arbejdet.
Udover de allerede nævnte områder har ungdomsnævnet beskæftiget
sig med:

1. Uhgdomskostskolen i Holsted:
Esbjerg råder over 10 fripladser på skolen. Som i de tidligere år har
der været afholdt 2 kursus for piger og et for drenge, men nu er nyord
ningen trådt i kraft, således at der nu kun er piger på skolen i 2 hold å
5 måneder. Ungdomsnævnet har tildelt 20 piger og 2 drenge fripladser
på skolen.
2. Elever på ungdoms- og efterskoler:
I årets løb kom der nye regler for opnåelse af statsunderstøttelse, så
ledes at alle — uanset indkomst og formueforhold — kan opnå halv
delen af den godkendte betaling i tilskud. Samtidig ophævedes kom
munernes ret til refusion af de kommunale tilskud. Ungdomsnævnet
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vedtog, at man fortsat ville yde tilskud i særlige tilfælde, således at
ingen blev stillet dårligere end under den gamle ordning.
Der er ydet tilskud til 14 piger og 6 drenge med i alt 7.220,00 kr.
10 ansøgere opnåede ikke tilskud fra kommunen.

3. Fritidsklubberne:
De 3 »åbne« klubber havde færre medlemmer end forrige år, men de
mødte flittigt både før og efter jul og har arbejdet godt med de for
hånden værende muligheder.
Samarbejdet mellem de 3 »åbne« klubber, de 3 »sociale« klubber og
ungdomsskolens klub har været fortsat.
Fritidsklubben i Kongensgade, leder A. Skeem.
Fritidsklubben »Centrum«, leder Kaj Jensen.
Fritidsklubben »Jerne Idrætsforening«, Jerne, leder Erik Nielsen.
Medlemstal og fremmøde:
Kongensgade ........... 101 medlemmer
»Centrum« ................
53 medlemmer
»Jerne«
....................
88 medlemmer
I alt 242 medlemmer

(158)
( 79)
(112)
(349)

60 fremmødte pr. aften
30 fremmødte pr. aften
48 fremmødte pr. aften

Medlemmerne fordeler sig efter alder og køn således:

Piger ... ...........
Drenge ...........
I alt

14 år

15 år

16 år

17 år

18 år

I alt

16
48
64

13
35
48

16
50
66

5
49
54

1
9
10

51
191
242

Efter erhverv fordeler de sig således:
116 skoleelever, 62 lærlinge, 29 arbejdsdrenge, 4 fabriksarbejdersker,
21 bybude, 5 husassistenter og 5 i forskellige andre erhverv.
Som tidligere år har hobby-arbejdet beskæftiget mange, især i tiden
før jul. Ellers er det de mange spil: bordtennis, billard, bob og lignende,
der sysselsætter medlemmerne. Der bliver dog også tid til sang, oplæs
ning, film — både underholdende og belærende, samt til besøg forskel
lige steder, f. eks. Vestkraft, Esbjerg Højskole, Vestkystens bladhus,
Falck, politistationen, F. V. Mortensen. Endvidere har der været enkelte
week-end ture, samt oplysende foredrag. Bordtennisturneringen har
igen i år været præget af god tilslutning.

I det forløbne år har 7 foreninger søgt og opnået i alt 7.675 kr. i til
skud til leje af lokaler.
Esbjerg idrætsforbund har formidlet afbenyttelsen af gymnastiksa
lene, som stilles gratis til rådighed. De 24 sale har været benyttet i
10.492 timer. Kommunens udgift hertil er beregnet til 66.729,12 kr.
Med denne beretning bringer ungdomsnævnet en tak til godkendende
og bevilgende myndigheder, til lærerstab og medarbejdere i de forskel
lige afdelinger samt til pressen for god omtale.
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Esbjerg kvindeforeningers børneparkering.
(Ved Helene Kjærsgaard).

Esbjerg kvindeforeningers børneparkering har nu påbegyndt sin 3.
sæson. Man startede i november 1962 med at have åbent en gang ugent
lig i 3 timer på Vesterhavspavillonen. Eter nytår 1963 åbnedes først på
Jerne skole, derefter på Spangsbjergskolen, og september 1963 udvi
dedes med Gammelby skole. I år har vi flyttet børneparkeringen fra
Vesterhavspavillonen til Grådybskolens pavillon, fordi tilslutningen
sidste vinter ikke var så stor inde i byen, men vi havde mange fore
spørgsler fra det børnerige kvarter omkring Grådybet.
Børneparkeringen har lokaler på skolerne i småbørnsklasseværelser,
men ikke i de til børnehaveklasserne specielt udstyrede lokaler.
Børneparkeringen er således i år åbent på følgende skoler og dage og
til følgende tider: mandag: Gammelby skole, tirsdag: Grådybskolens
pavillon, onsdag: Spangsbjergskolen og Jerne skole, torsdag: Spangs
bjergskolen, fredag: Jerne skole, alle dage fra kl. 14-17.
Børneparkeringens ledere er yngre husmødre og mødre uden special
uddannelse, men med udpræget interesse for og kærlighed til arbejdet
med småbørn. Princippet i kvindeforeningernes børneparkering, hvis
oprettelse er begrundet i vanskelighederne ved at få nogensomhelst
huslig hjælp, er at yde mødrene en hjælp til at kunne få deres børn
passet under betryggende forhold, mens de selv kan få frie hænder til
at gå til læge, tandlæge, frisør, et besøg, storvask eller blot et par til
trængte fritimer, kursus el. lign. Mødrene har udtalt deres store glæde
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over denne hjælp og tilfredshed med, at de blot kan komme med barnet
den dag og i det tidsrum, indenfor de tre timer, som passer dem, uden
at skulle gøre bindende aftaler ud i fremtiden. Børnene beskæftiges
med leg, med legetøj, sangleje, oplæsning af små historier, tegning osv.
Mødrene betaler 2 kr. pr. gang, heraf får børneparkeringens kasse de
50 øre, og lederne beholder resten. Der er en mindre reduktion for
søskende. Lederne tager frivilligt den risiko, at lønningen kan veksle
efter, hvor mange børn der kommer. Børnene har en alder fra ca. 2% år
til 6-7 år, vi har sat den betingelse, at de skal være »renlige«.
Børneparkeringen har tegnet en ulykkes- og ansvarsforsikring, og har
endog nu af sin kasse kunnet anvise beløb til anskaffelse af legetøj til
supplering af de hidtidige gaver.
Der har i sidste sæson — 1. september 1963 til 1. maj 1964 — været
gennemsnitlig 35 børn hvert børneparkeringssted, 6 gange i ugen. Bør
neparkeringen er lukket på skolefridage.
Som ansvarshavende ledelse, der kan stå bagved de praktiske ledere,
har kvindeforeningernes formænd nedsat et udvalg på fire medlemmer.
Regnskabet godkendes ved et møde af formændene for kvindeforenin
gerne.
Esbjerg årskursus for lærere og lærerinder i Ribe amt.
(Ved skoleinspektør Sv. Ä. Werborg).

I året 1963-64 undervistes på 20 hold i alt 398 kursister — 156 fra
Esbjerg og 242 fra andre steder i Ribe amt; alt i alt gennemførtes 912
lærertimer eller 15.560 elevtimer.
Der blev afholdt årskursus i h. t. Danmarks lærerhøjskoles bestem
melser i følgende fag:
Engelsk, tysk, historie og fysik, desuden blev afholdt kusus til uddan
nelse af læseklasselærere.
Ved årsafslutningen blev det officielle bevis uddelt til 7 i engelsk, 8 i
tysk, 11 i fysik og 31 for læseklassekursus.
Der har været afholdt kortere metodiske kursus i husgerning, ma
skinskrivning, dansk grammatik, formning, musik (Orff), latin, mate
matik, historie og specialundervisning.
Til afholdelse af de forskellige kurser er der fra staten modtaget
41.544 kr., desuden har vi den glæde, at Ribe amt samt Esbjerg, Ribe og
Varde kommuner har bevilget os tilskud på henholdsvis 7.000 kr., 8.780
kr., 500 kr. og 600 kr., uden denne støtte ville det ikke have været muligt
at gennemføre kurserne; eleverne har indbetalt 2.855 kr.

Esbjerg Musikhøjskole.
(Ved organist Erik Riberholt).

Beretning om Esbjerg Musikhøjskoles første undervisningsperiode
fra den 6. januar 196^ til 31. maj 196^.
Efter at jeg af skoleudvalgets musikudvalg var blevet anmodet om at
overtage ledelsen af den folkemusikskole — senere kaldet Esbjerg Mu
sikhøjskole, — som udvalget ønskede etableret, havde stadsdirektør
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E. Borchorst og jeg den 4. oktober 1963 et møde på stadsdirektørens
kontor, hvor vi grundigt drøftede mulighederne for oprettelsen af en
sådan skole i Esbjerg. Ved dette møde påtog jeg mig at starte og lede
skolen i det første år, som man dengang regnede for den nødvendige
forsøgsperiode.
Esbjerg byråd havde bevilget 50.000 kroner, der stilledes til rådighed
som garanti- og driftskapital for denne forsøgsperiode, samt til dæk
ning af de i forbindelse med starten nødvendige indkøb af instrumen
ter m. v.
For at få indtryk af hvordan man arbejdede på tilsvarende musik
skoler i andre byer, foretog jeg som indledning til det kommende
arbejde med Esbjerg Musikhøjskole nogle studierejser til Århus Folke
musikskole og Københavns Musikhøjskole. Ved disse besøg fik jeg et
klart indtryk af disse skolers arbejde og arbejdsmåde — indtryk og
erfaringer, som jeg senere har haft gavn af.
Hjemkommet fra disse studierejser, forestod der løsningen af en lang
række tidskrævende, men nødvendige opgaver, der alle helst skulle
løses og være færdige på meget kort tid. Skolens arbejde skulle tilrette
lægges og igangsættes hurtigst muligt (ikke mindst af hensyn til den
store omtale der allerede på det tidspunkt havde været i dagspressen),
og den første opgave, som derfor måtte løses, var at skaffe og træffe
aftale med de nødvendige lærere, der kunne forestå undervisningen på
musikhøjskolen.
Skolens lærerstab i den første funktionsperiode kom til at se således
ud:
Frk. Karen Dehla .......................
underviste i blokfløjte.
»
Frk. Hanne Enkegård ..............
» klaver og hørelære.
»
Fru Hvidberg Hansen ..............
» klaver og den
musikalske legestue.
»
Frk. Conny Jensen ..................
» klaver.
»
Fru Fanny Magle .......................
» sang.
»
Hr. Boje Marstal .......................
» klaver og hørelære.
»
Hr. Knud Nielsen .......................
» cello.
»
Fru Birthe Henriksen ..............
» violin.
»
lir. Kai Tagmose Henriksen ..
» bratsch.
»
Fru Lise Würtz ...........................
» sang og den
musikalske legestue.
Dernæst måtte der, foruden al den pressemæssige omtale, der over
hovedet kunne mobiliseres, også udarbejdes en brochure, der kunne
sælge musikhøjskolen og dens ideer og tilbud. For at gøre denne tryk
sag så tiltalende af ydre som muligt, fik jeg overtalt grafikeren og ma
leren Erling Juhl til at udarbejde et omslag og nogle vignetter til bro
churen. Erling Juhl har løst denne opgave på en fornem og smagfuld
måde. Som »indmad« til brochuren skrev jeg en artikel, hvori der blev
gjort rede for den nye musikskoles kommende virksomhed og dens til
bud til publikum.
Foruden brochuren måtte der udarbejdes undervisningsplaner med
diverse tilbud om instrumenter og fortegnelse over lærere, med takst
planer, indmeldelsesblanketter m. m.
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Trods de på grund af lokalemangel på skolerne herskende vanskelig
heder lykkedes det på Boldesager skole at skaffe de nødvendige lokaler.
Musikhøjskolen har derfor i denne vinter benyttet sanglokalet og bør
nehavelokalet på denne skole. Desuden har man benyttet nogle lokaler
på Vestjysk Musikkonservatorium. En del af årsagen til, at disse lokaler
er benyttet skyldes, at konservatoriets placering i forhold til tog og
busser er fordelagtige for udenbys boende, der kommer til Esbjerg.
Med hensyn til undervisningsinstrumenter, har Esbjerg Musikhøjskole
i den forløbne tid, dels klaret sig med konservatoriets instrumenter,
dels med det i Boldesager skoles sanglokale beroende klaver, samt, da
elevtallet stadig steg, med et for egen regning anskaffet klaver.
Da legestuen skulle etableres, måtte der til denne specielle undervis
ning anskaffes en båndoptager (der naturligvis også kan bruges i mu
sikhøjskolens almindelige undervisning) den mest nødvendige del af et
Orff-instrumentarium, samt et sæt plancher med afbildninger af sym
foniorkestrets instrumenter.
Indkøbet af instrumenter skete på basis af en af legestuelærerinde
fru Würtz og undertegnede udarbejdet liste. Denne sendtes til udtalelse
hos musikpædagogen fru Hanne Asmussen, København, der godkendte
denne, hvorefter instrumenterne, gennem esbjergfirmaet Esbjerg Musik
import, blev anskaffet.
Efter en udmærket forberedelse og foromtale af skolen og dens kom
mende virke i landsdelen i de lokale dagblade, påbegyndte Esbjerg
Musikhøjskole mandag den 6. januar 1964 sin virksomhed med instru
mental- og vokal musikundervisning. Onsdag den 5. februar 1964 blev
den musikalske legestue sat igang med det første hold børn. Den lokale
presse var naturligvis indbudt til at bivåne de historiske øjeblikke og
refererede disse på udmærket og velvillig måde med billeder og omta
ler — en billig og tillige effektiv form for reklame.
Siden skolens start har skolen været søgt af et stedse stigende antal
elever, der har modtaget undervisning i adskillige af skolens instru
mental- og vokalfag.
Elevtal og fag fordelte sig således i den forløbne periode:

Klaver .....................................
Violin .....................................
Bratsch .....................................
Cello .........................................
Blokfløjte .................................
Sang .........................................
Den musikalske legestue ...
I alt

42 elev (er)
4
»
1
»
1
»
3
»
4
»
24
»
79

elever

Det samlede antal undervisningstimer i tiden 1/1-31/5 1964 udgjorde
550 timer.
Eleverne er ikke alene kommet fra Esbjerg, men tillige fra byens
opland — endog fra det fjernere opland. Skolen har således haft elever
fra Skovlund, Holsted, Vejen, Piibe, Vester Vedsted med flere steder.
Med hensyn til skolens drift og undervisning er den i det store og
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hele foregået, som det måtte forventes d. v. s., at der har været mange
henvendelser fra interesserede og nysgerrige samt adskillige forandrin
ger og omlægninger af undervisningstidspunkter m. v., men bortset
herfra har skolens drift og undervisning udadtil fungeret tilfredsstil
lende. Samarbejdet med Boldesager skole har været godt og gnidnings
frit, hvilket ikke mindst skyldes pedellen på Boldesager skole, hr. Wobesers smidighed.
Der har kun været forholdsvis få elever, der efter at have påbegyndt
undervisningen på skolen, har søgt at blive løst af deres bindende ind
meldelse, nemlig 2, hvis ansøgninger ikke kunne imødekommes og 1
elev som blev fritaget p. gr. a. svangerskab.
Der er til skolen rettet mange henvendelser fra unge under uddan
nelse, som har ønsket undervisning, men som, med henvisning til de
»høje« honorarsatser for ikke-skolesøgende, har opgivet at søge skolens
undervisning. I et enkelt tilfælde har jeg bedt en sådan interesseret om
at ansøge om tilladelse til at blive henregnet til gruppen skolesøgende.
Det drejede sig om en seminariestuderende fra Bibe, der til næste sko
leår ville på musiklinie på Bibe seminarium. Denne sag er omtalt i
referatet af mødet i Udvalget vedr. videreudvikling af skolevæsenets
frivillige musikundervisning den 6. marts 1964.

Etablerings- og driftsudgifter og indtægter har i perioden 1/1-31/5
1964 iflg. de nu anviste poster andraget følgende beløb:
Udgifter

Trykning af brochure .................................
Tegnehonorar (brochuren) ........................
1 klaver ..........................................................
1 mindre instrumentarium ........................
1 båndoptager .............................................
Instrumentplancher .....................................
Telefonsamtaler
.........................................
Stemning af klaver .....................................
Køb af stempel .............................................
Diæter og rejseudgifter ............................
Lærerlønninger .............................................
Tilmeldingsgebyr og elevbetalinger .......
Saldo ...................................................................

Indtægter

908,88
200,00
3.050,00
1.041,75
1.281,95
151,50
45,16
30,00
12,10
1.783,15
11.000.05
10.007,00
9.497,54
19.504,54

19.504,54

I medfør af det aftalte lønningssystem kommer hertil yderligere løn
udbetalinger for juni måned 1964 ca. 2.700 kr. samt feriegodtgørelse ca.
375 kr. for indtjening i 1963/64 og senere indtjening i 1964/65 ca. 575 kr.

Friluftsbadene.

Med hensyn til størrelse og udstyr m. v. henvises til det i årsberet
ningen for 1957-58 anførte.
Badene har i sommeren 1964 været benyttet i følgende omfang:
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Boldesager friluftsbad.

Åbent i tiden 9. maj-20. september 1964.

Kommunens skolevæsen i undervisningstiden ....................
Skolevæsenets fritidsvirksomhed ............................
Esbjerg statssskole....................
Set. Nicolaj skole ....................
Esbjerg seminarium ................
Svømmeklubben »Esbjerg« ...
Statens gymnastikinspektion .
Dansk livredningsforbund ...
Offentligheden
........................

1964

Driftstinier
1963

345

( 337

368
32
24*
34
133
401//*
11
420

( 360 )
( 34 )
( 18 )*
( 38 )
( 154i/2)
( 44i/2)**
( 13 )
( 405 )
(1.374

1.365i/2

1964

Bade

1963

15.631 (14,786)

)

38.804
697
154
884
6.500
980
185
17.934

(37.509)
( 844)
( 128)
( 684)
( 8.100)
( 924)
( 158)
(21.475)

81.769 (84.608)

)

* Alle timer i 1964 og 15 timer i 1963 er fælles med skolevæsenets egne drifts
timer i undervisningstiden.
18 timer i 1964 og 15 timer i 1963 er fælles med skolevæsenets egne drifts
timer under fritidsvirksomhedens benyttelse og er ikke medtaget i sammen
tællingen.

Grådybbadet.
Åbent i tiden 9. maj-20. september 1964.
Kommunens skolevæsen i undervisningstiden .................................
Skolevæsenets »svømmeuge« .......
Esbjerg realskole ............................
Statens sømandsskole ....................
Sønderjydske artilleriregiment,
Varde
Svømmeklubben »Esbjerg« ...........
Offentligheden
.................................

1964

Driftstimer
1963

332' /2
25
30*
74

( 322
( 25
( 23
( 64

1964

)
)
r
)

13.378
1.500
494
2.648

E!ade

1963

(14.477)
( 1.500)
( 626)
( 1.232)

__ ( 28b
37 )
671 I2
946
( 916 )
(

__( 855)
1.500 ( 1.000)
56.843 (61.768)

(1.397i/2)

76.363 (81.458)

1.450

* 25 timer i 1964 og 18 limer i 1963 er fælles med skolevæsenets egne driftstimer
i undervisningstiden og er ikke medtaget i sammentællingen.

Som det vil ses, har der i de to bade i 1964 tilsammen været 158.132
bade mod 166.066 i 1963.
Tilsvarende viser tallene for offentlighedens benyttelse 74.777 bade i
1964 mod 83.243 i 1963.
Sydjysk Ungdomskostskole, Holsted.
(Ved forstander S. N. Friborg).

Denne korte beretning spænder over tiden fra 1. april 1963 til 31. maj
1964, altså over 14 måneder.
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Årsagen hertil må søges i, at vi fra januar 1964 har ændret skole
planen, så vi indtil videre ikke har noget drengehold, men derimod 2
pigehold å 5 måneder, et hold fra august til jul og et hold fra januar
til 31. maj.
Beretningen kommer på den måde til at omfatte: et pigehold fra
april, maj, juni 1963 på 32 piger, et pigehold fra 1. september til jul
1963 på 38 piger og et pigehold fra 1. januar til 31. maj 1964 på 42 piger.
Det bliver i alt 112 elever eller 458 månedselever.
Det er for så vidt beklageligt, at skolen på denne måde svigter dren
gene, men grunden hertil er, at der melder sig for få drenge, på sidste
hold således kun 22 drenge. Flere var ganske vist indmeldt, men ude
blev, fordi de tjente for mange penge eller i hvert fald så mange, at de
ikke mente at kunne undvære denne fortjeneste til fordel for et skole
ophold.
Efter en ny bestemmelse er der åbnet adgang til, at elever, som har
gennemgået 8. klasse, kan gå til 9. klasses prøve efter et år på ungdoms
skole, ligesom de efter at have gennemgået 9. klasse kan gå til prøve i
visse fag, som de ikke er prøvet i efter gennemgangen af 9. klasse (også
her kræves der et år på ungdomsskole).
Hvorvidt denne bestemmelse i fremtiden vil få betydning for denne
skole er endnu uvist. Der har ganske vist meldt sig enkelte, som var
interesserede, men ikke tilstrækkelig mange til at danne et hold.
Af vort sidste elevhold har ca. en trediedel gennemgået 9. klasse, ca.
en trediedel har forladt kommuneskolen efter 8. klasse, mens resten er
kommet fra 7. klasse, 6. klasse fra en specialklasse eller fra en externatskole. Alt i alt er det således endnu ikke muligt at fastslå, hvordan
Sydjysk Ungdomskostskoles placering i det kommende skolebillede vil
blive.
Indenfor lærerstaben har frk. Marie Jensen afløst frk. Else Pedersen
som lærerinde i gymnastik, og fru M. Bak har afløst fru Blicer Chri
stensen som lærerinde i barnepleje. løvrigt er lærerstaben uforandret.
Indenfor bestyrelsen har fru Book, Silkeborg, afløst Fog Petersen,
Horsens, og skoleinspektør Ahlmann Nielsen, Esbjerg, har afløst lektor
Kjærsgård Jensen, Esbjerg.

Regnskabsoversigt.
Udgifter til skolevæsenet 1963—64.
Den samlede konto 16 i Esbjerg kommunes driftsregnskab viser føl
gende poster:
1. Lærerlønninger m. v........................................................... 2.177.910,36 kr.
2-1. Administration ..............................................................
495.555,99 »
2-2. Pedeller m. v......................................................................
305.653,06 »
3-1. Skolelægeordningen ......................................................
168.726,18 »
3-2. Tandpleje ...........................................................................
810.050,64 »
3-3. Skolebespisningen ........................................................
289.596,43 »
4-1, 2 og 10. Bygningerog inventar ..................................
624.552,08 »
Overføres ...

4.872.044,74 kr.
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Overført ... 4.872.044,74
Gas, belysning, vand og varme ................................
455.819,08
Rengøring ......................................................................... 1.373.811,99
Skatter, afgifter og forsikringer...............................
15.565,04
7 og 8. Forrentning og afskrivning ....................... 1.810.836,10
Skolebotanisk have .....................................................
4.955,44
Undervisningsmidler .....................................................
984.847,56
Lærerbogsamlinger .....................................................
13.144,67
Tilskud til skole- og børnebiblioteker ...................
146.084,11
Stipendier til elever over den under
visningspligtige alder ...............................
23.475,00 »
Befordring af skolebørn til og fra kommunens
skoler ............................................................
21.060,50 »
Tilskud til undervisning af børn i andre
kommuners skoler ...................................
18.107,54 »
Andre udgifter ................................................................... 1.035.551,65
Tilskud til statsskoler ......................................................
105.811,00
Tilskud til private skoler .............................................
20.850,00
Ungdomsundervisning m.v..............................................
289.557,35
Tilskud til handelsskolerog tekniske skoler m. v.
427.302,81
11.618.824,58
Indtægter ...............................................................................
355.526,68
11.263.297,90

4-3.
4-4.
4-5.
4-6,
4-9.
5-1.
5-2.
5-3.
5-4.

6.

7.

8.
21.
31.
42.
43.
9.

I disse udgifter er indeholdt følgende beløb, der ikke
børnene i kommunens skoler:
Tilskud til undervisning af børn i andre kommuners
skoler .....................................................................................
Foreninger m.v. til lejeafgift vedrørende virksomhed
med børn under 14 år ......................................................
Udgifter ved offentlighedens benyttelse af Boldesager
friluftsbad og Grådybbadet .........................................
Tilskud til statsskoler ..............................................................
Tilskud til private skoler ......................................................
Ungdomsundervisning m.v......................................................
Tilskud til handelsskoler og tekniske skoler m.v..........

kr.
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
kr.
»
kr.

vedrører skole

18.107,54 kr.
10.799,20 »

53.257,53 »
105.811,00 »
20.850,00 »
289.557,35 »
427.302,81 »
925.685,43 kr.

Efter fradrag af disse poster udgør kommunens netto
udgifter ................................................................................ 10.337.612,47 kr.
Når hertil lægges
de i denne sum fradragne tilskud fra staten ved
rørende
lærerlønninger ............................. 10.531.949,70 kr.
skolelægeordningen ........................
92.986,75 »
skolebespisningen ............................
111.888,84 »
forrentning af og afdrag på
skolelån .........................................
19.022,95 »
Overføres ... 10.755.848,24 kr. 10.337.612,47 kr.
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Overført ... 10.755.848,24 kr. 10.337.612,47 kr.
stipendier til elever over den
undervisningspligtige alder ...
62.775,00 »
befordring af skolebørn ................
1.457,80 »
fritidsvirksomhed for skole
elever .............................................
53.043,00 »
8. og 9. klasser .................................
127.833,60 »
realskoler .........................................
35.512,00 »
— 11.036.469,64 »
og de fradragne vederlag fra andre kommuner og
fra forældre ...........................................................................
158.816,52 »

fremkommer følgende udgift vedrørende skolebørn i
kommunens skoler .......................................................... 21.532.898,63 kr.

Den gennemsnitlige udgift pr. skolebarn og pr. indbygger.

Kommunens
„ ,
, 1 udgift
q v j efter• fradrag
>
” af oven. ,
Pr. barn
nævnte skolebørnene i kommunens skoler
(9.728)
uvedkommende udgifter..................................... 1.062,67 kr.
Tilskud fra staten ...................................................... 1.134,51 »
Vederlag fra andre kommuner og fra for
ældre ...........................................................................
16,33 »
2.213,51 kr.

Pr. barn

............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

591,27
610,01
612,32
615,31
657,00
714,30
854,76
972,66
1.062,67

2,83 »
383,96~kr\

Kommunens
udgift

Total
udgift

Kr.

Kr.

Kr.

1.005,62
1.062,35
1.113,32
1.234,91
1.315,06
1.406,85
1.853,32
2.078,25
2.213,51

102,20
107,59
110,11
108,87
117,75
127,61
151,34
167,87
184,33

173,82
187,37
200,20
218,50
235,69
251,34
328,14
358,69
383,96

Kr.

1955—56
1956—57
1957—58
1958—59
1959—60
1960—61
1961—62
1962—63
1963—64

(56.08i)

184,33 kr.
196,80 »

Pr. indbygger
Total
udgift

Kommunens
udgift

„Pr. indbygger
. ,.

Efterskrift.
Er vi blot vedhæng til et teknisk apparat.

Uden for skolehuset er »produktivitet« og »produktivitetsfremgang«
centralt placerede udtryk.
Udtrykkenes merkantile klang — velsagtens — gør, at de ikke er
brugbare i skolearbejdet, hvorfor de omskrives til »effektivitet«, men
ret beset dækker de da vist præcis det samme!
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Dette, at vort skolearbejde skal være effektivt, kan ingen have noget
at indvende imod — undtagen det, at et effektivitetsjageri kan medføre,
at et væsentligt område skubbes i baggrunden som uvæsentlige »småsysler«.
Jeg tænker på det i almenmenneskelig belysning så vigtige område,
der almindeligvis betegnes som »de musiske fag«, d. v. s. sang, musik,
dramatik, litteratur (uden kommentarer) etc.
Når jeg har ønsket at benytte dette i denne efterskrift, beror det
væsentlig på, at jeg tilfældigt i et overraskende nok-merkantilt fagskrift
faldt over følgende:
»Da jeg for ganske nylig var sammen med en del mennesker fra forskellige er
hverv, slog det mig, at trods forskelligheden i det ydre og i den funktion disse op
fylder i samfundet, var der et lighedspunkt: beklagelsen over det stadig voksende
arbejdspres, aldrig at kunne få tid til at gå til bunds i noget, stadige problemer
med at følge med i de krav, der udefra blev stillet til den enkelte og den enkeltes
virksomhed.
Opdragelsen af os selv og vore børn er sikkert ved at være en menneskealder
bagud for den tid vi lever i.
Vor målsætning for vore børn og os selv er ofte begrænset til ydre succes. Vi
skal blive til noget — gøre karriere i den materielle verden, og denne karriere
skulle helst give sig udtryk i materielle gevinster, såsom bil, fjernsyn, rejser o. s. v.
Når vi er nået så langt, da soler vi os i verdens — eller naboernes — misundelse.
Lad det være hvad det være vil, men man må med forfærdelse se på, at voksne (af
alder) stadig docerer, at det vigtigste i denne verden er at være et nyttigt menneske
uden samtidig at understrege, at dette at være el nyttigt menneske også bør vurde
res efter den nytte, der betyder noget for menneskets velfærd. I vore opdragelses
principper går vi stadig ud fra de synspunkter, som var grundlæggende, dengang
det var helt nødvendigt for ens eksistens at ofre sig i døgnets 24 timer til skabelse
af føde, husly og klæder.
Kunne man måle noget med menneskets alen, er det helt klart, at de fleste men
nesker indeholder andet og mere end trangen til at være nyttig — nyttig set med
teknisk målestok. Mennesket vil lege, mennesket vil skabe, og disse funktioner er
så langt fra altid forbundet med et nyttehensyn. Mange glemmer i denne nye
tidsalder, at der sammen med produktionsapparatets fuldkommengørelse udskilles
et biprodukt, der hedder fritid. Det burde i alle tilfælde være resultatet. På grund
af traditioner og vane skal denne fritid anvendes nyttigt. Det er god tone, at man
putter mere arbejde ind, selvom alle konstaterer, at industrien er blevet så yde
dygtig, at der er blevet råd til at give menneskene fritid. Det er dette merarbejde
hos den enkelte, der smitter naboen. Ingen holder fri med god samvittighed. Den
tekniske maskine er ved at løbe fra mennesket. Ingen tør udnytte det, man stræber
efter, nemlig at industrialismen skal give mennesket mulighed for at leve et liv i
kultur.
Hidtil har man udfyldt fritiden gennem forlystelsesindustrien, og mange nøjes
med den ringe og begrænsede værdi, denne indeholder. Mennesket er undervejs
til kun at være et vedhæng til det tekniske apparat!
Alle stønner under fremskridtet.
Det, der er behov for, er en ændring i vores holdning til tilværelsen. Måske for
mår vi ikke at ændre os selv, men i vores børneopdragelse har vi mulighed for at
hindre, at vore børn også skal komme til at stønne under arbejdspresset. Vi kan
tage vare på, at der hæges om fantasilivet og hjælpe med til, at børnene får lov til
at udtrykke sig uden stadig at gribe ind imod alt det i fritiden, der ikke absolut er
teknisk nyttigt. Opfattelsen af aktiviteter bør vurderes efter deres nytte for menne
skers velfærd.
Først når mennesket får tid til at lege og at skabe, kan man med rette glæde sig
over fremskridtet i samfundet. Det ville ikke være rart ved sine livsdages afslut
ning at måtte erkende, at man kun har været er vedhæng til det tekniske apparat«.
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