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FAXE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

ÅRSBERETNING
for skoleåret 1958-59

og plan over eksaminer og årsprøver

1959

TRYK: FAXE-BUG1EN, FAXE.

Statens pædagogiske Studiesamling

København



FAXE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

ÅRSBERETNING 1959

ved 

stadsskoleinspektør E. Jørgensen.

Opbevar årsskriftet omhyggeligt, da det indeholder vigtige meddelelser 
til eleverne angående eksamen, oprykning, ferier i det nye skoleår m. m.

Statens pædagogiske Studiesamling

København



GLEMTE SAGER.
Undgå så vidt muligt, at børnene har penge med i skolen. Er det absolut 

nødvendigt, må de ikke ligge i frakkelommer, under bordene eller i tasker
ne. Skolen kan ikke påtage sig ansvar for bortkomne penge. - Kan de ikke 
opbevares sikkert, må de afleveres til klasselæreren til opbevaring.

Under gymnastik skal værdigenstande bringes med op i salen.
Glemte beklædningsgenstande kan fås udleveret af gårdvagterne i det 

store formiddagsfrikvarter.
Bøger, blyanter o. 1., der glemmes i klasserne, bliver lagt i katederskuf

fen. Mere værdifulde ting, ure, fyldepenne, punge m. m., bliver afleveret på 
inspektørens kontor, hvor de kan afhentes før skoletidens begyndelse om 
morgenen. - De glemte sager opbevares kun 1 år.

3 ure ligger til afhentning.

WEEKENDORDNING.
Om lørdagen ligger timerne hele året således:

1. time 8,00- 8,40
2. time 8,45- 9,25
3. time 9,30-10,10
4. time 10,20-11,00
5. time 11,05-11,45
6. time 11,50-12,30

Fra 1. marts til 31. oktober begynder undervisningen kl. 8,00.
Fra 1. november til 28. februar kl. 8,30 (undtagen lørdag).
Se iøvrigt børnenes skoleskema med påtrykte tidspunkter for undervis

ningen (både sommer og vinter).
Gennemlæs grundigt skolens ordensreglement, der er aftrykt på års

skriftets sidste side.

Overlærer P. Fog med sin kvartet.



Skolekommissionen

Bogtrykker Hartvig Petersen, Præstøvej, formand. (Telf. 9).
Gdr. Frede Larsen, Stubberup.
Forretningsf. Aksel Petersen, Stubberup.
Pantefoged Poul Nielsen, Stubberupvej.
Cand. jur. fru Käte Møller, Lindevej.

SKOLEUDVALGET:
Depotejer Jens Christiansen, Vestergade.
Parcl. Willy Petersen, Tystrup.
Gdr. Frede Larsen, Stubberup.

FÆLLESLÆRERRÅDETS FORMAND:
Overlærer S. Skov Hansen, Rønnedevej.

LÆRERRÅDETS FORMAND:
Overlærer E. Rasmussen, Torvegade.

FAXE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN
Efter folkeskoleloven af 7. juni 1958 ser skolevæsenets opbygning så

ledes ud:
Borger- og realskolen har 7 hovedskoleklasser og en realafdeling med 

3 klasser. Efter udgangen af 7. hovedskoleklasse kan eleverne fortsætte i 
realafdelingen eller 8. klasse, der oprettes de år, hvor mindst 10 elever mel
der sig til denne undervisning.

Hovby skole 3 klassetrin med 2 klasser.
Stubberup 3 klassetrin med 2 klasser.
Værløse 3 klassetrin med 2 klasser.

Skolevæsenet er centraliseret således, at alle kommunens elever frekven
terer Faxe skole fra 4. skoleår (10 års-alderen).

Stadsskoleinspektøren er leder af kommunens samlede skolevæsen og til
lige skoleinspektør for borger- og realskolen.

Skoleinspektøren træffes på skolen hver skoledag kl. 12,30-13,30 und
tagen lørdag (telf. Faxe 221).



Skoleåret 1958-59 er efter forholdene forløbet tilfredsstillende. Den stør
ste vanskelighed, vi har haft, mangelen på kvalificerede lærerkræfter i de 
vacante embeder, synes nu at være et overstået stadium, idet det ser ud til, 
at vi fra det nye skoleårs begyndelse får alle faste embeder besat med kva
lificerede lærere og lærerinder. - Børnetallet er dalende, så der er håb om 
i overskuelig fremtid at nå ned på en for undervisningen forsvarlig klasse
kvotient. Lokalespørgsmålet er i orden, så det er forståeligt, at vi ser frem
tiden i møde med stor optimisme.

Følgende forandringer er i årets løb sket blandt lærerpersonalet: Lærer
ne P. Fog, C. P. Andersen, V. Henningsen og 0. Odderskov, samt lærer
inderne fru E. Rasmussen og fru E. Hoffmeyer er udnævnt til overlærere. 
Embederne i Værløse og Stubberup er blevet besat med henholdsvis frk. 
E. Leth Jensen, Langeland, og frk. V. Eriksen, Hjelm skole. Et vacant 
lærerindeembede ved borger- og realskolen blev besat med fru Anne-Bodil 
Ertner, Korsør.

Overlærer E. Wegge-Olsen har søgt og fået bevilget sin afsked med pen
sion pr. 3Ü. april 1959. - En af vore mest skattede lærerkræfter forlader 
hermed borger- og realskolen efter at have virker her siden 1948.

Hr. Wegge-Olsens hovedfag var matematik og regning, der havde hele 
hans interesse. Han var en yderst dygtig og anset lærer, der med den aller
største pligtopfyldenhed varetog sit arbejde. En tiltalende personlighed og 
et fint menneske, der efterlader et føleligt savn hos såvel lærere som elever. 
Vi ønsker, at han i mange år må nyde sit velfortjente otium i det smukke 
og gæstfrie hjem på Rønnedevej.

Den 2. oktober døde lærerinde fru A. Kjeldbøg, Hovby skole. Siden 
1. juni 1946 har fruen virket som lærerinde ved Hovby skole. Hun var den 
fødte pædagog, dygtig, energisk og samvittighedsfuld, det er de ord, der 
bedst kendetegner hendes virke. Hun var elsket af sine elever, agtet og 
respekteret af skolekredsens beboere og værdsat for sit dygtige arbejde af 
skolemyndighederne. Æret være hendes minde.

Den nye skolelov, loven af 7. juni 1958, træder i kraft fra det nye skole
års begyndelse, og dens virkninger er gældende for eleverne fra 1.-6. klasse
trin. De øvrige klasser fortsætter efter den gamle ordning, til udskriv
ning finder sted.

Skolefærdselspatruljen virker fortsat særdeles tilfredsstillende under 
lærer Reindahls dygtige ledelse. Vi har kun grund til at glæde os over, at 
initiativet blev taget til dens oprettelse.

Megen glæde har vi i årets løb haft af vor venskabsforbindelse med 
»Sansu«, vort adoptionsskib, men derom andetsteds.

Arbejdsmæssigt set har skoleåret været godt, takket være lærernes ener
giske indsats trods ofte vanskelige arbejdsforhold.

Forældre og myndigheder har vist os stor forståelse af de vanskelige 
forhold, vi ofte har måttet arbejde under. Dette siger vi her tak for.



Som supplement til undervisningen har skolen af egne midler anskaffet 
en »Eltra« båndoptager, der afhjælper et længe følt savn.

Fra skolekomedien.

Skolernes elevtal pr. '/3 1959
Grundskolen Eksamensfri misk. Eksamensmisk. Ialt

Borger- og realskolen ................ 219 77 152 448
Hovby skole ................................... 26 26
Stubberup skole ............................. 37 37
Værløse skole .................................. 21 21

Samlet elevtal 532
Deraf 46 udensogns elever.

Bevægelser i elevtallet i de senere
Drenge

år ved Faxe skole
Piger Ialt

1946 ................................................... 113 85 198
1947 ................................................... 122 102 224
1948 ................................................... 191 155 346
1949 ................................................... 197 172 369
1950 ................................................... 212 184 396
1951 ................................................... 207 194 401
1952 ................................................... 214 201 415
1953 ................................................... 219 221 440
1954 ................................................... 232 234 466
1955 ................................................... 227 241 468
1956 ................................................... 230 248 478
1957 ................................................... 239 257 496
1958 ................................................... 218 248 466
1959 ................................................... 218 230 448



Til forældrene

Orientering angående den nye skolelovs virkninger.

Skolen er nu opbygget således, at den består af 7-8 hovedskoleklasser 
og en realafdeling på 3 klasser, der afslutter med realeksamen. Mellem
skoleeksamen eksisterer ikke mere, dog føres de påbegyndte mellemskole
klasser frem til deres afslutning efter den gamle ordning.

Først efter udgangen af 7. skoleår tages der stilling til, om en elev kan 
gå over i realafdelingen, vel på grundlag af en obligatorisk prøve, derom 
vides intet endnu. Kan en elev ikke komme i realafdelingen, kan vedkom
mende enten fortsætte i 8. klasse eller udskrives. Fra 8. klasse kan fort
sættes i en eventuel 9. klasse. Ved afgangen fra disse 2 klasser udstedes 
afgangsbevis. Endvidere er der for disse elevers vedkommende adgang til 
videreuddannelse (tekniker, laborant m. m.).

Det ser ud til, at flere firmaer godkender afgangsbevis fra 7. og 8. 
klasse i lighed med mellemskole- og realeksamen, i hvert fald for de bedste 
elevers vedkommende, og lader dem indgå i stillinger, der normalt kræver 
en eksamen. Hvordan dette forhold videre vil udvikle sig, kan der ikke siges 
noget konkret om, men vi har de bedste forhåbninger.

Delingen af eleverne fra 6. skoleår.
For at børnene kan få det bedste udbytte af undervisningen, foretages 

denne deling efter elevernes evner, anlæg, arbejdsvilje, interesser og med 
rimelig hensyntagen til forældrenes ønsker. Fra det nye skoleårs begyn
delse får vi 3 sjetteklasser, der benævnes a, b og c. B- og e-klasserne får 
den samme undervisning og samme pensum. A-klasserne får samme fag, 
men under en mere tillempet form. Mulighed for engang at komme i real
klasserne står åben for alle 3 linier, men det vil dog være noget vanske
ligere for elever på a-linien. Overgang fra den ene linie til den anden er i 
højeste grad mulig. Eleverne kan jo forandre sig, enten i den ene eller den 
anden retning.

Delingen er foretaget af lærerrådet under hensyntagen til elevernes ar
bejde i det forløbne år, nogle standpunktsprøver, deres evner og udvik
ling m. m.

Hvor stor en procentdel af eleverne, der kan honorere undervisningen i 
realafdelingen, kan ikke siges med nogenlunde bestemthed, deraf afhænger 
så mange forhold, men de skal være en del bedre udrustede end de elever, 
vi tidligere optog i 1. eksamensmellemskoleklasse. Jeg vil skønsmæssigt 
anslå, at godt % af samtlige elever på klassetrinet vil være kvalificerede. 
Men hvorfor skal det være »finere« at komme i eksamensskolen? Indenfor 
håndværk, industri og handel o. a. er der lige såvel brug for velbegavede 
elever som andetsteds.

Hvor meget den nye skolelov kommer til at betyde, afhænger blandt 
andet af forældrenes stilling til sagen. Det er mit håb, at de vil indse, at 
eksamensskolen ikke er det eneste, der er noget værd. Der er lige så store 
muligheder på andre felter.

Det er synd at forcere en elev gennem eksamensskolen, hvis evnerne ikke 
er dertil. Tænk hver dag at blive stillet overfor opgaver, eleven slet ikke 



har mulighed for at løse tilfredsstillende. Det giver mindreværdskomplek
ser og en ulykkelig skoletid. Det barn er måske slet ikke dårligere begavet 
end de dygtige kammerater, men anderledes begavet.

Vær overbevist om, at vi fra skolens side vil gøre alt, hvad der står i 
vor magt, for at Deres barn kan få så meget ud af undervisningen som mu
lig, udvikle sig på den bedste måde og få en lykkelig skoletid.

Det henstilles til forældrene, at børnene ikke holdes borte fra skolen, 
uden det er absolut nødvendigt. Ønskes et barn fritaget for enkelte timer 
indtil 1 dag, må henvendelse derom ske til klasselæreren, indtil 8 dage til 
skolens inspektør, over 8 dage til skolekommissionens formand.

Gymnastik. Ønskes et barn fritaget for deltagelse i gymnastik og idræt 
i nogle timer eller få dage, må der medbringes skriftlig anmodning herom 
til gymnastiklærerne. Drejer det sig om længere tid, må lægeattest med
bringes.

Smitsomme sygdomme. Findes der i hjemmet difteritis, skarlagensfeber 
og børnelammelse, må intet barn fra dette hjem søge skolen uden at have 
medbragt lægeattest på, at der ingen smittefare er til stede.

Børn, der er angrebet af mæslinger, røde hunde, skoldkopper, fåresyge, 
kighoste, influenza og halsbetændelse, må ikke søge skolen, før de efter 
lægens udsagn er raske og smittefri.

Udskrivning af elever
Bortset fra flytning til andre skoler kan undervisningspligtige elever kun 

udskrives ved et skoleårs slutning.

Udskrivning på andre tider er i modstrid med skoleloven og vil ikke 
kunne bevilges, hverken af skolen eller skolekommissionen. Al henvendelse 
derom er derfor nytteløs.

Skolernes ferieplan for 1959—60
Årets søndage .....................................................................
St. bededag, lørdag efter st. bededag, Kr. himmel
fartsdag, fastelavnsmandag, grundlovsdag, kongens 
og dronningens fødselsdage ..........................................  
Juleferie fra 23. december-5. januar (inch) ............ 
Påskeferie fra onsdag for påske til tirsdag efter 
påske (incl.) .........................................................................  
Pinseferie fra pinsedag-onsdag efter pinse (incl.) 
Sommerferie fra 1. juli-Il. august (incl.) ................  
Efterårsferie fra 19. oktober-24. oktober (incl.) ... 
Månedslov o. lign................................................................

52 dage

7 »
12 » forud, sønd.

6 » » »
3 » » »

36 » » »
6 » » »
3 » » »

Samlet antal fridage 125 dage
Skoledage .................. 240 »

lait ... 365 dage



PERSONALE

Navn
Ansat 

i kommunen

BORGER- OG REALSKOLEN

Stadsskoleinspektør:
E. Jorgensen ................................................................................... 1/8-47

Viceskoleinspektør:
E. Hjarsøe ........................................................................................ 1/5-24

Overlærere:
S. Skov Hansen ............................................................................. 1/4-35
E. Rasmussen ................................................................................. 1/1-34
P. Fog ................................................................................................. i /8-55
C. P. Andersen ............................................................................... 1/8-48
V. Henningsen ................................................................................ 1/9-31
0. Odderskov ................................................................................... 1/8-49
Fru E. Rasmussen ...................................................................... 1/6-49
Fru E. Hoffmeyer ....................................................................... 1/8-48

Lærere:
E. Mortil ......................................................................................... 1/11-55
F. Reindahl ..................................................................................... 1/1-57
Fru M. Eskesen ............................................................................. 1/9-47
Fru A.-B. Ertner .......................................................................... 1/1-59
1 vacant lærerembede ...............................................................
1 vacant lærerindeembede .........................................................

Vikarer:
Fru Drea Andersen ......................................................................
Fru E. Svendsen ..........................................................................
Fru M. Mortensen .......................................................................
Fru K. Boe Bojesen ......................................................................

Hovby skole:
Frk. V. Eriksen ............................................................................. 1/3-59

Stubberup skole:
Frk. I. Hansen ............................................................................... 11/6-32

Værløse skole:
Frk. E. Leth Jensen .................................................................... 1/7-58

Skolebetjent Hans Bay Hansen ............................................ 1/11-33



»Der var en tid«. (Af ovl. P. Fog).

I årets løb
2/9 6. klasserne på tur til København. 4 begivenhedsrige dage som 

»Faxe Klubben«s gæster.
5/9 3. m. besøgte adoptionsskibet »Sansu« under ledelse af lærer Mor- 

til og stadsskoleinspektøren. En tur, der sent vil glemmes. Sam
været med besætningen, den gode forplejning og den herlige sejltur 
fra Kastrup gennem Øresund og tilbage vil høre til vore bedste 
minder.

9/9 begyndte lægeundersøgelserne ved Værløse skole og fortsatte der
efter ved de andre yderskoler.

16/9 Samme undersøgelser påbegyndtes ved borger- og realskolen.
19/9 foreviste overstyrmand Jürgensen »Sansu« en vidunderlig farvefilm 

fra Afrika. Der var stuvende fuldt hus og stor begejstring over 
arrangementet.

7/10 Besøg af maskinmester Borresen, »Sansu«, med frue. Præmier for 
en af »Sansu« arrangeret stilkonkurrence blev uddelt under stor be- 
bejstring. Heller ikke uden grund, det var smukke præmier.

12/10 Overlærer, cand. mag. C. P. Andersen med familie var gæster på 
»Sansu« og havde en vidunderlig dag. Hr. Andersen var kontakt
mand for forrige adoptionsklasse.

27/10 »F.N.«-dag, der fejredes med flaghejsning, ophængning af billeder 
samt foredrag om »F.N.« og dens arbejde.

7'11 Lærerkollegiet til kredsmøde i Strøby, der stod i digteren Martin 
A. Hansens tegn.

14/11 uddeltes idrætsmærker. 36 bronze, 16 sølv, 14 guld og 7 sølv med 
emaille.

22/11 og 23/11 afholdtes den årlige skolefest på hotel »Faxe«. Eleverne 
opførte »Der var en tid«, skrevet og instrueret af overlærer Poul 
Fog. Begge aftener var der fuldt hus, og eleverne høstede stort bi
fald for deres kvikke replikker og udmærkede spil. - Før forestil- 



lingen gav hr. Fogs kvartet prøver på deres færdigheder. Det var 
en vellykket musikunderholdning.

24/11 Færdselspatruljen med deres chef hr. Reindahl på tur til Køben
havn. De besøgte Tuborg’s fabrikker, General Motors og dagbladet 
»Politiken«. Turen var arrangeret af hr. Reindahl i samråd med 
organisationen for større færdselssikkerhed og var tænkt som en 
belønning for patruljens godt udførte arbejde.

3/3 begyndte 1. terminsprøve for eksamensklasserne.
12/12 havde eleverne lejlighed til at se farvefilmen »Flik Flak i Troperne« 

ved E. Flensted-Jensen.
10/1 Skolepatruljen med lærer Reindahl i Næstved for at fejre 10 års

dagen for skolepatruljernes oprettelse.
18/3 Båndoptageren »arriverede«.
31/1 190 elever fra de ældste klasser overværede på skolescenen i Køben

havn opførelsen af »Anne Franks Dagbog«. En uforglemmelig op
levelse.

4/2 200 elever så Jørgen Bitschs pragtfulde farvefilm »Tampaya«. 
20/4- 24/4 sidste terminsprøve.
30/4 Lærepersonalet tog afsked med deres afholdte kollega overlærer 

E. Wegge-Olsen.
4/5 Skriftlig mellemskole- og realeksamen.

11/5 4. poliovaccination.
12/5 Besøg fra Pargas, Finland, med 42 elever under ledelse af rektor 

Runar Lönquist.
14/5 Påbegyndtes den mundtlige realeksamen.
15/5 Påbegyndtes roellemskoleeksarnen.

Modtagne gaver
Fra »Sansu« monteret kanonkugle (stammer antagelig fra »Slaget på 

Reden« 1801), opfisket i nærheden af »Kronborg«. - Endvidere et smukt 
udenlandsk originalt billede i ramme (husflid).

Fra skomagermester Westergaard, Faxe. En udstoppet fiskeørn.
Fra blikkenslagermester Brudsø. En 2y2 m smuk oliepalme.
Almborgs læderindustri. Et kæmpemæssigt stykke vaskeskind, der efter 

at være blevet dekoreret af Sys Bohse blev skænket besætningen på 
»Sansu« som julegave.

Ovennævnte firma har i årenes løb skænket skolen en mængde skind- og 
læderrester til brug ved småsløjdundervisningen.

Vi takken alle ovennævnte ædle givere, fordi de så venligt har tænkt 
på vor skole.

Skoleudflugter
I år skal 1. og 2. klasserne til Ringsted.
3. og 4. klasserne til Roskilde.
5. klasserne får besøg af eleverne fra venskabsbyen Kåvlinge og tager 

med disse på tur til Roskilde.
De ældste klasser (6., 7., 8. og hele eksamensmellemskolen) skal på 4 da

ges tur til Ålborg. Derfra foretages ture pr. biler gennem det nordlige 
Jylland til Skagen, Løkken, gennem den store vildmose m. m.



Idrætten
Følgende idrætsmærker er taget i årets løb under ledelse af fru Eskesen, 

fru Svendsen, hr. Hinge og hr. Reindahl.

Bronze Sølv Guld
Sølv m. 
emaille Ledere

21 10 9 4 Eskesen
6 2 Svendseen
9 2 2 1 Hinge

2 3 2 Reindahl

Præmier
Flidspræmier blev som sædvanlig skænket af Banken for Fakse og om

egn, Sparekassen for Fakse og omegn, Andelsbankens Fakse afdeling. Den 
sjællandske bondestands sparekasse, Fakse sogneråd, Fakse skolekommis
sion, byens 2 boghandlere og skolens lærerpersonale.

Ved eksamensafslutningen blev disse flidspræmier tildelt følgende elever:

Realklassen: Benny Jørgensen, Jørn Nielsen, Hanne Østergård Petersen 
og Anni Sørensen.

IV m: Henning Nielsen, Finn Konstantin Petersen, Kirsten Larsen, Inger 
Thomsen.

8. klasse: Tove Mølgård Hansen, John Hansen, Kjeld Søndergård Poulsen.
7. klasse: Kirsten Petersen, Lilli Hansen, Gorm Fritzen Petersen og 

Preben Lehmann.

Præmier (en fyldepen) fra landbohøjskolen, for salg af lodsedler. Im: 
Ole Mortensen, Rønnede, og Inger Lise Larsen, Jyderup.

Præmier for stilopgaven »Sansu«. III m: Førstepræmien blev vundet af 
Tom Jørgensen (en ibenholts statuelle af en afrikansk kriger. 2. præmie 
Inge-Lise Andersen (en skindtaske). 3. præmie Susanne Henningsen (en 
fin konkylie). 4. præmie Lise Andersen (et negerhoved i relief). 5. præmie 
Conny Richard (10 kr.). 6. præmie Hanne Kønig (5. kr.).

Børnebiblioteket
I det forløbne år har der været udlån 2 gange om ugen, iy2 time hver 

gang. Af skolens børneantal er 392 lånere; der har været 3313 udlån af 
skønlitteratur og 874 af faglitteratur. I årets løb er der anskaffet 189 
bind skønlitteratur og 83 bind faglitteratur, børnebiblioteket råder således 
nu over 2019 bind skønlitteratur og 737 bind faglitteratur. Desuden er der 
til brug i læsestuen 116 bind i håndbogssamlingen. Der findes tillige et 
klassesæt på 32 eksemplarer. Bibliotekets regnskab balancerer med 5570,64 
kr. og slutter med en kassebeholdning på 787,48 kr. Der er indkøbt bøger 
for 2468,00 kr., og til indbinding er der brugt 1580,55 kr.



Børneudvekslingen med venskabsbyen
Kävlinge i Skåne er i en udmærket gænge. I juni måned 1958 var Fakse 
borger- og realskoles 5. klasser med 35 børn venskabsbyens gæster i 4 dage. 
Børnene var indkvarteret i de svenske hjem, og der var arrangeret forskel
lig underholdning samt sportskampe for børnene. Desuden deltog man i 
skoleudflugten for Kävlinge skole til Frostavallen og Skånes dyrepark.

I år gæster et lignende antal børn fra Kävlinge skole Fakse borger- og 
realskole. Udvekslingsarbejdet er et udmærket led til at skabe forståelse 
mellem nabolandene, og der knyttes venskabsbånd, der rækker langt ud 
over skolealderen, mellem eleverne.

Kävlinge. Gamle kirke.

Sundhedsplejen
Skolelæge: E. Thomsen, Faxe.
Sundhedsplejerske: Frk. Ellen Margrethe Madsen, Faxe.
I skoleåret 1958-59 er der ved skolerne undersøgt 531 børn. En del af 

eleverne blev henvist til behandling hos barnets egen læge.
Tuberkulosekontrollen er gennemført som tidligere. - Alle elever samt 

skolens personale er blevet gennemlyst.
Det kan næppe undgås, at børnene bruger gummistøvler til skolebrug, 

men det er absolut usundt, at de sidder med dem i timerne; man må der
for tilråde, at børnene kun bruger gummistøvler, når føret gør det nødven
digt og da medbringe skiftesko.

Sundhedsplejersken vejleder uden for undersøgelserne eleverne i person
lig hygiejne.

I toiletter, gange og vaskerum er opsat håndvaske, hvor der altid er 
adgang til at vaske hænder. - Efter hver gymnastiktime er der lejlighed 
til badning.



Filmsfremvisninger
Nedenstående films har vi haft til rådighed i det forløbne skoleår.
Filmene er kun fremvist i de klasser, der kan have udbytte deraf. Gen

nemgående ser hver klasse en film hver 3. uge.

1. Hos polynesierne på Rennell-øen.
2. Historien om et slot.
3. Fra Buenos Aires til Eldorado.
4. Chr. den 4. som bygherre.
5. Sydkina-landbrug i Si-dalen.
6. Frøernes koncert.
7. Sparegrisens filmsrevy.
8. Gøgeungen.
9. Isfuglen.

10. Themsen.
11. Det skotske højland.
12. De bayerske alper.
13. Etna i udbrud.
14. Italien.
15. Adriaterhavets østkyst.
16. Sjællands sanger.
17. Landsbykirken.
18. Patagonien og ildlandet.
19. Elefanternes arbejder for Ø.K. i Siam.
20. Løver.
21. En urangutang fanges.
22. Legende gorillaer.
23. Hamsteren.
24. Elefanter og næsehorn.
25. Dyrene og efteråret.
26. Havdyr, der er nyttige for hinanden.
27. Legemets affaldsstoffer.
28. Blæksprutter.
29. Egernet.
30. En abefamilie.
31. Brillepingviner.
32. Australske dyr.
33. Dyndspringere og næseaber på Borneo.
34. Flodheste og krokodiller.
35. Afrikanske aber.



Angående tandbehandling

Fra 1. april 1958 har Faxe sogneråd besluttet, at nedenstående ordning 
træder i kraft for kommunens skolesøgende elever.

1.

Der ydes til forældre til kommunens skolesøgende børn 50 % refusion af 
forældrenes udgifter til tandbehandling af den i pkt. 3 nævnte beskaffen
hed; beløb indtil 30 kr. af forældrenes samlede udgifter pr. barn indenfor 
et kalenderår dækkes dog fuldt ud. Såfremt forældreudgiften har udgjort 
mellem 30 og 60 kr.. refunderes 30 kr.

2.

Refusionsbeløbet udbetales til forældrene mod præsentation ved kom
munekassen af kvitteret, specificeret regning for den udførte behandling.

Refusion kan finde sted flere gange inden for samme år, men den del af 
udgiftsbeløbet, der refunderes fuldt ud, kan dog ikke overstige de under 
pkt. 1 nævnte 30 kr. inden for et kalenderår.

Retten til refusion af udgiften til de i et kalenderår udførte tandbehand
linger fortabes, såfremt refusion ikke er begæret inden 1. februar det 
følgende år.

3.
Refusion ydes kun i forhold til udgiften ved udførelsen af følgende tand

behandlinger:
a. Tandfyldning (cement, emaljecement, amalgam).
b. Rodbehandling og rodfyldning.
c. Tandrensning.
d. Tandudtrækning.
e. Lokalbedøvelse, kun ved tandudtrækning.



Udgifter ved skolevæsenet
UDDRAG AF KOMMUNEREGNSKABET 1957-58.

Udgifter:
Lærerlønninger ........................................................ kr. 321.458,07
Løn til pedel ...................................................................... 11.532,00
Vedligeholdelse af skolebygninger og lærerboliger 11.236,90
Skolelæge ............................................................................. 2.086,93
Nyanskaffelser og vedligeholdelse af inventar og 

materiel ...................................................................... 1.095,61
Brændsel, belysning og vandforsyning ..................... 23.915,23
Undervisningsmidler ........................................................ 20.081,18
Kontorudgifter .................................................................. 843,74
Rengøring og rengøringsmidler .................................. 25.450,68
Skolekøkkenets drift ........................................................ 3.250,75
Befordring af børn til og fra skole ......................... 100,00
Lærer- og bornebogsamlinger ...................................... 1.851,10
Forsikringsudgifter ......................................................... 2.098,04
Diverse udgifter ................................................................. 6.542,81
Forrentningt af anlægskapital ................................... 51.020,00
Afskrivning på anlægskapital ...................................... 42.500,00
Afskrivning og forrentning på skolens og idræts

hallens inventar ........................................................ 9.885,00
Ungdomsundervisning ..................................................... 4.014,47
Ungdoms- og aftenskoler ............................................... 1.265,00 540.227,51

Indtægter:
Tilskud fra skolefonden til lærer lønninger og vi

karudgifter ..................................................................... 208.892,42
Statstilskud til kommunale mellem- og realskoler 3.370,00
Tilskud fra skolefonden til særundervisning ........ 2.509,00
Pensionsbidrag .................................................................. 4.418,00
Tilskud fra skolefonden til nye skole og idræts

hallen ............................................................................ 8.817,42
Husleje .................................................................................. 3.518,22
Vederlag for benyttelse af idrætshal ..................... 2.842,00
Skolepenge ......................................................................... 17.078,20
Tilskud fra udligningsfonden ...................................... 67.320,00 318.765,26

Udgifter ialt..................... 221.462,25

Nettoudgifter pr. barn kr. 417,04. - Hvis udgifterne til forrentning og 
afskrivning på anlægskapital og skolens og idrætshallens inventar samt 
ungdomsundervisning og tilskud til ungdoms- og aftenskoler ikke medreg
nes, vil nettoudgiften pr. barn blive kr. 231,20.



Vort adoptionsskib »Sansu«

»Sansu«, vort adoptionsskib, ligger for tiden ved Island og pumper mus
lingeskaller. Utallige breve, kort og billeder har vi modtaget deroppe fra. 
Det er en interessant måde at lære geografi på. Eleverne er henrykte, hver 
gang de modtager korrespondance fra skibet. En sjælden trofasthed viser 
besætningen mod os.

Der bliver bragt mangt et friskt pust ind i den daglige skoletilværelse på 
denne måde. Vi takker her igennem årsskriftet kaptajn, officerer og mand
skab for al venlighed imod os. Ikke mindst primus motor i foretagenet, hr. 
overstyrmand Jürgensen, for hans utrættelige energi og aldrig svigtende 
initiativ.

Vi ønsker dem alle gode rejser og forhold i det fremmede. Også hr. Mor- 
til, vor stedlige formidler af adoptionen, siger vi tak for det store arbejde, 
han har udført i årets løb.

Vor julegave til »Sansu«, tegnetwg 
dekoreret af en elev i III ni - Sys 
Bohse, der ses til højre på hilledet 
sammen med klasselæreren Hr. Mortil



Realeksamen 1958

Dimittender 1958.

Jørgen Arnkjær (førstelærer T. A., Eskildstrup).
Jens Emil Hoffmeyer (konditor H. B. H., Bagerstræde). 
Tove Jacobsen (købmand fru K. J., Birkevej).
Anni E. Jensen (tømrermester E. J., Fredensgade). 
Billa Jensen (forpagter Kr. J., »Nyrupgård«), 
Henning Johansen (fru Lucie J., Præstøvej).
Benny Jørgensen (postbud R. J., Lindevej).
Bente Larsen (arbejdsmand Vald. L.. Stubberup).
Kirsten Madsen (gårdejer Villy M., Hovby).
Ebbe Sn. Nielsen (gårdejer Knud N., Kongsted).
Jens E. Gylling Nielsen (gårdejer Jens G. N., Stubberup). 
Jørn Nielsen (varmemester Th. N., Torvegade).
Ulla Nielsen (købmand Knud N., Torvegade).
Åge K. Nielsen (førstelærer H. N., Kongsted).
Hanne Østerg. Pedersen (lagerforv. Hans P., Rønnedevej). 
Inge Pedersen (arbejdsmand Hans H. P., Danavej).
Benthe Rasmussen (sadelmagermester Vald. H., Præstøvej). 
Annie Sørensen (smedemester E. V. S., Stubberup).
Bent B. Rasmussen (fru Else L., Skovtorup).
Arne L. Sørensen (førstelærer N. V. S., Borup). 
Lena Thorvildsen (overbetjent V. T., Kongsted).

2 elever bestod med ug-Z- i gennemsnit, 4 med mg^, 
6 med mg, 6 med mg-i- og 3 med g + .

Mellemskoleeksamen 1958
Birte Been Andersen (parcellist Horten B. A., Hovby).
Benny Andreasen (arbejdsmand Chr. P. A., Egedevej).



Henning Bohse (læge T. B., Rønnedevej).
Lise J. Christensen (værkfører P. C., Præstøvej).
Jens Chr. Fønss (isenkræmmer V. F., Torvegade).
Bruno Gammelmark (murermester E. G., Dalby-Borup).
Birgit A. Hansen (chauffør Carl Th. H., Fredensgade).
Grethe Hemmingsen (konditor O. H., Torvegade).
Inger-Lissa Johansen (arbejdsmand Åge J., Strandgårdshuset).
Torben Jørgensen (skrædermester H. J., Rønnedevej).
Raimo Hj. Jürgensen (1. styrmand Jens J., Borup).
Bent T. Østergård Kristensen (best. Johs. 0. K., Klostergården).
Dorte Langkilde (civilingeniør N. P. L., Villaen).
Jørgen Hovmand Larsen (tjener P. H. L., Kalkbrudsvej).
Kii'sten Larsen (parcellist Knud L., Skoverup).
Merete Mohrhagen (provisor J. M., Rønnedevej).
Anne-Marie Nielsen (urmager Poul N., Nørregade).
Henning Lindholm Nielsen (gdr. Johs. V. N., Schiølergården).
Bjarne Nielsen (malermester Lars P. N., Rønnedevej).
Bente Outzen (overbetjent Hans O., Tinghuset).
Ellen Marie H. Pedersen (best. Olav Johs. P., Hulebækgård).
Flemming Holm B. Pedersen (købmand Holm P., Rønnedevej).
Fred J. Pedersen (afd. parcl. Karl M. J. P., »Bakkebo«, Stubberup).
Kaj Pedersen (smed Johs. S. P., Rønnedevej).
Anni S. Petersen (fru Dagny P., Nørregade).
Asta Petersen (fyrbøder Hartvig P., Egedevej).
Finn Konstantin Petersen (bogtrykker Hartvig P., Præstøvej).
Inger Egede Thomsen (læge E. T., Rønnedevej).
Beth Friis Thorsen (propr. Knud E. T., Christianshøj, Rønnede).
Poul Sellebjerg Tholstrup (brudmester Th. T., Villaen. Stubberup).
Jørgen Winslow Stilling (direktør H. S., Birkevej).
Aase Vylov (vognmand Egon V., Torvegade).

4 elever bestod med ug — i gennemsnit, 6 med mg-p,
10 med mg, 5 med mg^r. 6 med g-]-. I med g.

Den eksamensfrie mellemskoles afgangsklasse
(3. f. m.)

Dennis Hansen (mejerist Tage H., Hovby).
John Erik Hansen (arbejdsmand Peter H., Stubberup).
Jens Kr. Jørgensen (skovfoged J. B. J„ Stubberup).
Keld Byskov Jørgensen (formand Carl A. B. J., Stubberup).
Palle Nielsen (urmager Poul H. N., Nørregade).
Jørgen Elmelund Olsen (arbejdsmand Martin Kr. O., Hovby).
Rudy René Dr. Olsen (gårdejer James Dr. O., Rønnedevej).
Asger J. Petersen (gårdejer Hans P., LI. Elmue).
Kjeld Søndergård Poulsen (arbejdsmd. Laurits S. J., Rebslagervej)
Jørgen Rasmussen (formand Holger V. R„ Boligforen., Præstøvej).
Poul Chr. Rasmussen (parcellist Jens Chr. R., Jyderup).
Tove Mølgård Hansen (gårdejer Anders M. H., Præstøvej).
Inga Jacobsen (arbejdsmand Otto J., Egedevej).
Ellen Nielsen (slagtermester P. U. N., Hovby).
Jette Nielsen (varmemester Viggo Th. N„ Torvegade).



in fin.s afgangshold 1958.

EKSAMEN 1959
Realeksamen (14 elever)

Torsdag den 1^. maj kl. 9,00: Fransk (skoleinspektøren). Kml. T. Vester
gård, St. Heddinge.

Torsdag den 21. maj kl. 8,00: Biologi (Andersen). Kml. Helge Thygesen, 
Herfølge.

Mandag den 25. maj kl. 8,00: Historie (Rasmussen). Ovl. Harriet Rydahl, 
Holte.*

Torsdag den 28. maj kl. 9,30: Engelsk (Andersen). Kml. T. Vestergård, 
St. Heddinge.

Lørdag den 30. maj kl. 8,00: Fysik (Andersen). Ovl. H. Birkeland, St. Hed
dinge.

Onsdag den 3. juni kl. 8,00: Dansk (Hinge). Kmli. Grethe Lund, Præstø.

Lørdag den 6. juni kl. 14,00: Latin (fru Bojesen). Skoleinspektør E. Mo
gensen, LI. Næstved.

Tirsdag den 9. juni kl. 8,00: Regn, og mat. (Skov Hansen). Ovl. Vilh. Thom
sen, Valby.*

Torsdag den 11. juni kl. 9,00: Geografi (Rasmussen). Ovl. H. Hjort, St. 
Heddinge.

Lørdag den 13. juni kl. 8,00: Tysk (Hinge). Ovl. G. Preissler, Faxe L.

* Beskikket af undervisningsministeriet.



Mellemskoleeksamen

Fredag den 15. maj kl. 8,00: Engelsk (Odderskov). Ovl. Johs. Iversen Han
sen, Præstø.

Torsdag den 21. maj kl. 8,30: Historie, (vieeinspektøren). Ovl. K. Nøkkent- 
ved, Faxe L.

Mandag den 25. maj kl. 8,00: Naturhistorie (Andersen). Ovl. J. P. M. Niel
sen, Præstø.

Fredag den 29. maj kl. 8,00: | Dansk (Eskesen).
Lørdag den 30. maj kl. 8,00: | Skoleinspektør K. Rolf sager, Gråsten.*

Onsdag den 3. juni kl. 8,00: Regn, og mat. (Reindahl). Kml. Chr. Lund Sø
rensen, Faxe L.

Lørdag den 6. juni kl. 15,00: Latin (fru Bojesen). Skoleinspektør E. Mo
gensen, LI. Næstved.

Torsdag den 11. juni kl. 9,30: Tysk (Odderskov). Kml. Bent Hansen, Her
følge.

* Beskikket af undervisningsministeriet.

Klassen fritages for eksamen i geografi og fysik.

Censorer i de skriftlige fag

Realeksamen :
Dansk: Rektor A. Feilberg Jørgensen, Tønder, og overlærer Marie Kri
stensen, Vejle.
Engelsk: Overlærer, cand. mag. J. Held Pedersen, Skanderborg, og lek
tor Gerhard Müller, Århus.
Regn, og mat.: Skolebestyrer A. Filtenborg, Tåstrup, og viceskole
inspektør O. Laursen, København.

Mellemskoleeksamen :
Dansk: Viceskoleinspektør R. Dahl-Nielsen, Virum.

Regn, og mat.: Skoleinspektør Kjeld Kjedsen, København.



Årsprøven 1959 (17., 18. og 19. juni)

Tid Klasse Lokale Fag Lærer — Censor

Onsdag den 17. juni

Kl
. 8 I m.

II m.
III m.

1
2
3

Dansk 
Regning 
Tysk

Hr. Hjarsøe - fru Ertner 
Hr. Reindal - fru Eskesen 
Hr. Hinge - hr. Odderskov

2. 13 Regning Fru Svendsen
3. b. 14 Dansk Fru Mortensen

CD 5. a. 10 Geografi Hr. Mortil
æ 6. a. 15 Dansk Fru Rasmussen

7 b. 18 Dansk Hr. Fog
8. 20 Dansk Hr. Henningsen

= 3. b. 14 Regning Hr. Fog
<= 4. b. 8 Historie Fru Svendsen

5.b. 7 Geografi Hr. Andersen
LO 6. b. 16 Dansk Fru Hoffmeyer
CD 6. a. 15 Regning Hr. Skov Hansen

7. a. 17 Dansk Hr. Henningsen
7. b. 18 Regning Hr. Mortil

Torsdag den 18. juni
CO ' I m. Særl. Naturhistorie Fru Rasmussen - fru Hoffmeyer

II m. 2 Engelsk Hr. Odderskov - hr. Andersen
twc III m. 3 Historie Hr. Hjarsøe - hr. Fog

LO 3. a. 14 Regning Hr. Skov Hansen
OD

4. a. 6 Dansk Hr. Hinge
4. b. 8 Regning Hr. Reindahl
5. c. 5 Dansk Hr. Rasmussen
6. b. 16 Regning Hr. Henningsen

1. 12 Regning Hr. Reindahl
t t 3. a. - 3. b. 14 Historie Fru Andersen
CD2 4. a. 6 Regning Fru Eskesen

----- 4. b. 8 Dansk Fru Svendsen
LO 5. a. 10 Regning Hr. Henningsen
CD 5. b. 7 Dansk Hr. Skov Hansen

- 6. a. — 6. b. 16 Geografi Hr. Rasmussen
7. a. 17 Regning Hr. Mortil
8. 20 Matematik Hr. E. Jørgensen

Fredag den 19. juni
CO I m. 1 Regning Hr. Skov Hansen - hr. Henningsen
—- II m. 2 Geografi Hr. Hjarsøe - fru Hoffmeyer

III m. 3 Dansk Hr. Mortil - hr. Hinge

1. 12 Dansk Fru Ertner
LO 4. a. 6 Geografi Fru Svendsen

5. a. 10 Dansk Fru Eskesen
5. b. 7 Regning Hr. Reindahl
5. c. 5 Historie Hr. Odderskov
7. a. - 7. b. Særl. Naturhistorie Hr. Andersen
8. 20 Geografi Hr. Rasmussen

<=D 2. 13 Dansk Fru Rasmussen
w— 3. a. 15 Dansk Fru Ertner
LO 5. c. 5 Regning Hr. Reindahl
CD 5. a. - 5. b. Sangl. Sang Hr. Odderskov

6. a. — 6. b. 16 Religion Fru Svendsen



I eksamensdagene er elevernes arbejder udstillet i sportshallens møde
lokale. Endvidere er der adgang søndag den llf. juni fra kl. 15—17.

Eksamen i yderskolerne

Hovby skole: Lørdag den 20. juni kl. 9.
Stubberup skole: Mandag den 22. juni kl. 9.
Værløse skole: Tirsdag den 23. juni kl. 9.

Derefter udflugt, og der gives ferie til den 12. august.
1. klasserne møder kl. 10 og 2. klasserne kl. 8.

Borger- og realskolen

Årsprøve den 17., 18. og 19. juni. (Se foregående side).
Lordag den 20. juni afleveres lærebøger (renviskede).
Mandag den 22. og tirsdag den 23. juni ordner lærerne skolebøgerne.

Ingen skolegang disse 2 dage.
Den 21/., 25., 26. og 27. juni. Udflugterne afvikles, derefter ferie.
Translokation og afslutning for afgangsklasserne (R., IV. ml., 8. og 7. kl.) 

i sportshallen kl. 19,30.

Det nye skoleår

begynder onsdag den 12. august.

1 ., 2. og 3. klasserne møder på borger- og realskolen kl. 10. - De øvrige 
klasser kl. 8.

Mellemskole- og realeksamen samt årsprøver og eksamensafslutning er 
offentlige, og enhver, der er interesseret i skolens arbejde, indbydes til at 
overvære disse.

Faxe i maj 1959. Ejnar Jørgensen, 
stadsskoleinspektør.



ORDENSREGLER

i.
Opfør jer som i et velordnet hjem og vær nænsom over for skolens 

lokaler, bygninger og materiel. Al skade skal erstattes.

2.
Husk omslag på jeres lærebøger, og behandl dem godt, de skal senere 

afleveres renviskede. Mishandlede eller bortkomne bøger skal erstattes.

3.
Kun duksene må opholde sig i klasserne i frikvartererne. De sørger for 

orden og udluftning. Persiennerne må ikke betjenes af eleverne.
Elever, der på grund af sygdom har fået tilladelse til at være inde, 

må kun opholde sig i gangene ud for deres lokale.

4.
Elever, der kommer før den normale undervisningstid, må absolut 

ikke gå ind med tasker, overtøj eller lignende, de må vente, til klassen 
bliver ført ind.

5.
Al voldsom leg på pladsen er forbudt, ligeledes boldspil, dog er det 

pigerne tilladt at spille bold op ad garagebygningens østgavl. Marmor
kugler og tyggegummi må ikke medbringes på skolen. Al kasten med 
sne samt etablering af glidebaner er forbudt.

6.
Cykler må kun stå i stativerne, ikke op ad muren ved cykleskuret el

ler andre steder. Ophold ved cyklerne er forbudt, når disse er sat på 
plads.

7.
Bortset fra de elever, der skal hjem for at spise i middagspausen, må 

ingen elev uden tilladelse forlade skolens grund i frikvartererne. Al nyden 
af ispinde på skolen er forbudt.

Elever i 4M, R. og 8. klasse må uden særlig tilladelse besørge ærinder 
i middagspausen. Bliver der på nogen måde grund til klage over deres 
opførsel i byen, kan denne tilladelse bortfalde.

8.
Færdselsreglerne må på det nøjeste overholdes.




