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BERETNING
1960-61

FAXE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Statens pædagogiske Studiesamling
København



FAXE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

ÅRSBERETNING 1961
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 
leveres til læreren.

bringes med op i salen, eller af-

Glemte beklædningsgenstande kan fås udleveret af gårdvagterne i det 
store formiddagsfrikvarter.

Bøger, blyanter o. 1., der glemmes i klasserne, bliver lagt i kateder
skuffen. Mere værdifulde ting, ure, flydepenne, punge m. m., bliver afle
veret på inspektørens kontor, hvor de kan afhentes før skoletidens begyn
delse om morgenen. - De glemte sager opbevares kun 1 år.

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.



Skolekommissionen

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

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 
melder 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 1960-61 er forløbet tilfredsstillende. Lærermangelen har sta
dig gjort sig gældende. For tiden er 1 lærerembede, 1 lærerindeembede og 
1 timelærerindeembede ledige og besørges ved vikar. Efter sommerferien 
bliver yderligere 1 viceinspektørembede ledigt.

Den nye skolelovs gennemførelse har stillet store krav til såvel lærer
personale som ledelse. Den ivrige deltagelse i faglige kursus, som er an
givet andetsteds, viser, at lærerne af al magt bestræber sig for at kunne 
honorere de krav, den nye lov stiller til dem.

Børnetallet viser stadig en lille nedadgående tendens, hvilket vi hilser 
med glæde, da vi derved får mulighed for at nedsætte elevtallet i klasserne.

Følgende ændringer er i årets løb sket inden for lærerpersonalet. 1/7-60 
blev Kjeld Habekost ansat som aspirant i et fast lærerembede ved borger- 
og realskolen, og 1/3-61 blev Mogens Eriksen ligeledes ansat som aspirant 
i fast lærerembede.

1/8-60 blev lærer G. Nielsen ansat ved Bjerregrav skole og 1/1-61 blev 
lærer G. Hinge ansat ved Sønderby vestre skole på Fyn som førstelærer, 
den 1/3-61 forlod lærerinde fru B. Ertner os, da hendes mand var blevet 
ansat som sognepræst på Lolland.

Herved mistede vi 3 gode lærerkræfter, som vil blive savnet, navnlig hr. 
Hinge, der har været knyttet til skolevæsenet siden 1/12-51.

Han var en meget dygtig og samvittighedsfuld lærer, der varetog sit 
arbejde til myndighedernes absolutte tilfredshed. Hans væsen var tiltalende 
og elskværdigt, han var meget afholdt af såvel elever som kolleger. Vi 
håber, han må finde tilfredshed i sit nye virke.

Tilgangen til 8. klasse er fortsat god. Eleverne har med deres lærere i 
årets løb besøgt forskellige virksomheder: Faxe Bryggeri, Holmegårds 
Glasværk, Køge gummifabrik. Hr. Habekost har været dem en udmærket 
leder på disse ekskursioner og bidraget til, at eleverne har fået en praktisk 
erhvervsorientering. Under fru Habekosts ledelse har pigerne fra skole
køkkenet aflagt besøg hos slagteren og på mejeriet. Forældre og myndig
heder har vist stor forståelse for skolens arbejde, og på denne måde bi
draget til, at det kunne gå så gnidningsløst som muligt. Vi siger her tak 
for al venlighed og forståelse. Også en tak til lærerpersonalet for det 
gode arbejde, der er udført, ofte under vanskelige forhold.

Elever foran vandrehjemmet i Rønne.



Skolernes elevtal pr. 1961
1.-5. kl. 6.—8. kl. Eksamenski. Ialt

Borger- og realskolen ................... 188 161 84 433
Hovby skole ..................................... 29 29
Stubberup skole ................................ 33 33
Værløse skole .........................-........... 17 17

Samlet elevtal 512
Deraf 29 udensogns elever.

Bevægelser i elevtallet i de senere år ved Faxe skole
Drenge 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
1960 ................................................... 213 227 440
1961 ................................................... 206 227 433

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. Kan en elev ikke komme i realafdelingen, kan 
vedkommende enten fortsætte i 8. klasse eller udskrives. Fra 8. klasse kan 
fortsættes i en eventuel 9. klasse. Ved afgangen fra 7., 8. og 9. klasse ud
stedes afgangsbevis. Endvidere er der for disse elevers vedkommende ad
gang til videreuddannelse (tekniker, laborant m. m.).

Det ser ud til, at flere firmaer og institutioner godkender afgangsbevis 
fra 8. og 9. 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 nu, 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 1 og b 2. A-klasserne får 
samme fag som b-klasserne, men under en mere tillempet form. Mulighed 
for engang at komme i realklasserne står åben for begge linier, men det 
vil dog være noget vanskeligere for elever på a-linien. Overgang fra den 
ene linie til den anden ér 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- 
ning m. m.

Er en elev anbragt i b-linien, er det ikke dermed givet, at vedkommende 
kan oprykkes i realklassen. Efter udgangen af 7. klasse skal der tages 
stilling til, om eleven kan rykke op i en realklasse.

Betegnes en elev af lærerne som egnet, kan vedkommende uden videre 
oprykkes. Betegnes en elev som uegnet eller måske egnet, kan forældrene 
kræve, at eleven bliver prøvet. Har eleven ønsket at blive på sin hidtidige 
skole, foranstaltes prøven af denne, ellers af den modtagende skole. I begge 
tilfælde skal såvel de skriftlige opgaver som formen for en eventuel 
mundtlig prøve godkendes af et udvalg, der er nedsat for hvert amt. Be
dømmelsen af prøven foretages af skolen, men udvalget skal have medde
lelse om udfaldet.

For at en elev overhovedet kan komme i realklassen, må vedkommende 
have fulgt undervisningen i 1 fremmedsprog i 6. skoleår og i 2 fremmed
sprog og matematik i 7. klasse, eller kunne godtgøre, at han i modenhed 
og kundskabsfylde står på samme trin som de elever, han skal gå i 
klasse med. Efter udgangen af 2. realklasse vil der blive foranstaltet en 
obligatorisk prøve, der skal godtgøre, om eleven kan rykke op i 3. og 
sidste realklasse, der slutter med realeksamen. Overgang til gymnasiet kan 
også ske efter 2. realklasse.

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 ca. halvdelen af samtlige elever på klassetrinet vil være kvalifi
cerede. Men hvorfor skal det være „finere“ at komme i eksamensskolen? 
Inden for håndværk, industri og handel o. a. er der lige såvel brug for vel
begavede 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 over for opgaver, eleven slet 
ikke har mulighed for at løse tilfredsstillende. Det giver mindreværds
komplekser 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 
muligt, 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 gymnastik
lærerne. Drejer det sig om længere tid, må lægeattest medbringes.

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.

En undtagelse danner elever, der er kommet fra andre skoler og har 
begyndt deres skolegang pr. 1. april. Disse kan udskrives 1. april.

Skolernes ferieplan for 1961—62
Årets søndage..................................................................... 52 dage
St. bededag, lørdag efter st. bededag, Kr. himmel
fartsdag, fastelavnsmandag, grundlovsdag, kon
gens og dronningens fødselsdage ............................. 7 „
Juleferie fra 23. december-5. januar (inch) ............ 12 ,,
Påskeferie fra onsdag før påske til tirsdag efter 
påske (incl.) ..................................................................... 6 ,,
Pinseferie fra lørdag før pinse til tirsdag efter 
pinse (incl.) ..................................................................... 3 ,,
Sommerferie fra 24. juni-12. august (incl.) ............ 43 „
Efterårsferie fra 16. oktober-21. oktober (incl.) ... 6 ,,
Månedslov o. lign............................................................... 2 „

forud, sønd.

Samlet antal fridage 131 dage
Skoledage ..................... 234 „

Ialt ... 365 dage



PERSONALE

Navn Ansat 
i kommunen

BORGER- OG REALSKOLEN

Stadsskoleinspektør:
E. Jørgensen ...............................................................................

V iceskoleinspektør:
E. Hjarsøe ...................................................................................

Overlærere:
S. Skov Hansen ...........................................................................
E. Rasmussen ..............................................................................
P. Fog ............................................................................................
C. P. Andersen ..........................................................................
V. Henningsen ...............................................................................
0. Odderskov ..............................................................................
Fru E. Rasmussen .................................................................
Fru E. Hoffmeyer ......................................................................
Fru M. Eskesen ..........................................................................

Lærere:
E. Mortil ........................................................................................
K, Habekost ...................................................................................
M. Eriksen ....................................................................................
Fru I. M. Habekost .................................................................
1 vacant lærerembede ...............................................................
1 » lærerindeembede ......................................................
1 » timelærerindeembede ............................................

Vikarer:
Fru Drea Andersen .................................................................
Fru E. Svendsen ......................................................................
Frk. Hanne Molgård Hansen ...............................................

Hovby skole:
Frk. V. Eriksen ...........................................................................

Stubberup skole:
Frk. I. Hansen ..........................................................................

Værløse skole:
Frk. E. Leth Jensen ..................................................................

Skolebetjent Hans Bay Hansen ...........................................

1/8-47

1/5—24

1/4-35 
1/1-34 
1/8-55 
1/8-48 
1/9-31 
1/8-49 
1/6-49 
1/8-48
1/9-47

1/11-55
1/7-60
1/3-61
1/7-59

1/3-59

11/6-32

1/7-58

1/11-33



Fra turen til Bornholm.

I årets løb
6/9 Gymnastikinspektion ved vicegymnastikinspektør Frede Jacobsen, 

Brønshøj.
22/9 Lærerkollegiet beser statskonsulentens pædagogiske vandreudstil

ling i Næstved.
23/9 Sportsstævne på „Faxe stadion“. Vore elever kappedes bravt med 

eleverne fra Faxe Ladeplads, Karise og St. Heddinge og placerede 
sig smukt inden for de forskellige discipliner.

11/10 „Gennemlysning“ af skolens ældste elever og personale.
14/10 Den årlige lægeundersøgelse begynder med elever i yderskolerne.
24/10 „F.N.“-dag. Dagen højtideligholdtes med flaghejsning, og eleverne 

fik indblik i arbejdet med at skabe fred og forståelse mellem 
nationerne.

28/10 begyndte den årlige lægeundersøgelse af eleverne ved borger- og 
realskolen.

1/11 Idrætsmærker og -beviser uddeltes til de af skolens elever, der 
havde klaret prøverne. Oversigt findes andetsteds.

9/11 og 10/11. Forældredage. Der var mulighed for interesserede for
ældre til at følge skolens daglige arbejde, hvilket mange benyttede 
sig af.

19/11 og 20/11 afholdtes den årlige skolefest på „Hotel Faxe“. Realklas
sens elever opførte „Tre mænd i sneen“ af Erik Kästner. De flinke 
dilettanter høstede velfortjent bifald for deres kvikke replikker. 
Der var fuldt hus begge dage, og det smukke overskud kommer 
eleverne til gode.

22/12 holdtes den traditionelle juleafslutning. Efter fælles morgensang 
under adventskransens skær gik eleverne sammen med deres lærere 
til deres respektive lokaler, hvor de fik uddelt godteposer, sang 
julesalmer, fik julehistorier og underholdtes på anden måde. Alle 
elever og lærere samledes da i kirken, hvor pastor Ertner talte 
smukt til børnene.



9/1 besøgte realskolens elever skolescenen sammen med lærer E. Mortil 
og overværede opførelsen af Kaj Munks „Niels Ebbesen“.

30/1 Gymnastikinspektion ved vicegymnastikinspektrice Marie E. Bar
fod, Virum.

16/2 Statskonsulent K. Helveg Petersen holdt møde med forældrene i 
sportshallen. Han gennemgik den nye skolelov og dens virkninger.

15/3 „Sansu“-besøg. Maskinmester Borresen og frue gæstede skolen og 
uddelte præmier vundet ved konkurrence blandt eleverne i 3 M.

11/4 afholdtes sidste terminsprøve.
13/4 „Nordens Dag“ fejredes med flaghejsning, afsyngelse af nordiske 

sange, gennemgang af nordisk litteratur, kunst m. m. Alle elever 
fik efter deres alder en passende gennemgang af de bestræbelser, 
der udføres for nordisk samarbejde.

22/4 Skolepatruljen deltog under ledelse af cand. mag. Andersen i den 
årlige fest for sjællandske skolepatruljer i Roskilde. En smuk og 
hyggelig fest. Derom andetsteds.

26/4 opstilledes en vandreudstilling i sportshallen angående færdsels
sikkerhed. Udstillingen er blevet til på foranledning af „Rådet for 
større Færdselssikkerhed“. Alle skolens elever fik her en yderst 
anskuelig undervisning i færdselslære.

3/5 påbegyndtes skriftlig mellemskole- og realeksamen.

Kursusdeltagelse
Følgende har i årets løb deltaget i faglige kursus:
Fru M. Eskesen: Dansk, særundervisning, familiekundskab og biblioteks

kundskab.
Fru E. Svendsen: Formning.
Fru E. Hoffmeyer: Familiekundskab.
Fru E. M. Habekost: Familiekundskab.
Hr. Odderskov: Varekundskab og familiekundskab.
Hr. E. Mortil: Matematik, familiekundskab og erhvervsorientering.
Hr. K. Habekost: Matematik og familiekundskab.

Skoleudflugter
1. og 2. klasserne skal i år den 24. juni til Vordingborg.
3. og 4. klasserne skal den 20. juni til Zoologisk Have og Roskilde.
5. klasserne skal den 10. juni til Møens Klint sammen med skolebørnene 

fra Kävlinge.
6. og 7. klasserne tager på udflugt til Hillerød og Helsingør den 21. juni.
8. klasse skal på en uges udflugt til Bornholm fra den 17. juni til den 

23. juni.
III m besøger venskabsbyen Kävlinge, hvor man bor på ungdomsgården. 

Der foretages en heldagsudflugt over Dalby, Simrishamn, Ystad, Skaber- 
sjø og Lund. Desuden aflægges besøg i Malmø. Udflugten varer i 4 dage 
fra den 20.-23. juni.



Angående tandbehandling
Nogen egentlig skoletandpleje eksisterer ikke for øjeblikket, men det kan 

ikke stærkt nok fra skolens side anbefales, at forældrene på eget initiativ 
sørger for, at deres børn regelmæssigt besøger tandlægen, så ikke børnenes 
tænder lider varig og uoprettelig skade.

Kommunen giver store tilskud til hver enkelt elevs tandpleje; det er 
værd at benytte sig af.

Eleverne bliver ikke fra skolens side sendt til tandlæge.
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 beskaf
fenhed; beløb indtil 30 kr. af forældrenes samlede udgifter pr. barn inden
for et kalenderår dækkes dog fuldt ud. Såfremt forældreudgiften har ud
gjort 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.

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. Ilderen.
2. Vinavl i Rhinegnen.
3. Landbrug i norsk fjeldegn.
4. Suezkanalen.
5. Westminster Abbey.
6. En engelsk jernalderlandsby.
7. Vekselstrøm.
8. Middelalderborgens udvikling.



9. Storm på en middelalderby.
10. Grundstoffernes forvandling.
11. The Beginning of History.
12. New Mine.
13. Orkestrets instrumenter.
14. Kongegrave.
15. Det romerske verdensriges udvikling.
13. Stenalderen.
17. Bronzealderen.
18. Dansk cement.
19. Tiden og uret.
20. Kyndbyværket.
21. Olie fra jorden.
22. Rønne og Nexø’s opbygning.
23. Inns of Old England.
24. Mit livs eventyr.
25. Varme og arbejde.
26. Ved Grækenlands kyster.
27. Norsk elv.
28. Karius og Baktus.
29. Et slot i et slot.
30. De syngende hunde.
31. Chr. IV som bygmester.
32. Puk løber hjemmefra.
33. Den glemte landsby.
34. Lasse løber væk.
35. Mor er ikke hjemme.
36. Skærsliberen.
37. Legetøjet.
38. House of Windsor.

Lærerkollegiet 1960.



Præmier
Flidspræmierne 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:
II fr. m. a. Birthe Jacobsen, II fr. m. b. Carsten Pedersen, III fr. m. 

Lis Petersen, Alice Hansen, IV e. m. Tom Jørgensen, Annelise Pedersen, 
Sys Bohse, Ulla Gyllemose Hansen, Steen Støjholm Petersen. Realklassen 
Ella Hansen, Inge Andersen, Anne Marie Pedersen.

,,Sansu“s „Hvem ved hvad“-konkurrence blev vundet af følgende elever 
i 3. em: Claus Miller, Jens Andersen, Mette Fruensgård og Hanne Henri
ques. Smukke præmier, der vakte udelt glæde.

Skolepatruljen hjemførte 4 præmier. Se under „Skolepatruljen“.

Idrætten
Følgende idrætsmærker blev taget i årets løb.

Guld Sølv m. emailleBronze Sølv

Hinge. Drenge ....... 4
Habekost. Drenge ... 4 2 7 2
Eskesen. Piger ....... 4 8 2

Børnebiblioteket og skolelæsestuen
Biblioteket og læsestuen har haft åbent 3 gange om ugen iy2 time hver 

gang. På læsestuen har der været 165 besøg, og håndbogsamlingen, der 
omfatter 122 bind, har været flittigt benyttet.

Børnebiblioteket bruges stærkt, og både antallet af lånere og udlån har 
været stigende. Af skolens børneantal er 440 lånere; der har været 5149 
udlån af skønlitteratur og 1104 af faglitteratur. I årets løb er der anskaffet 
189 bind skønlitteratur og 106 bind faglitteratur. Børnebiblioteket råder 
således nu over 2381 bind skønlitteratur og 884 bind faglitteratur. Der 
findes herudover tillige klassesæt på 32 og 16 eksemplarer, som anvendes 
i den daglige undervisning.

Bibliotekets og læsestuens regnskab balancerer med 10.124 kr. og slutter 
med en klassebeholdning på 727 kr.

Børneudvekslingen med venskabsbyen Kävlinge
Udvekslingsarbejdet mellem Kävlinge og Fakse går stadig godt. I dagene 

10.-13. juni sidste år gæstede Fakse Borger- og Realskoles 5. klasser, ialt 
49 elever, venskabsbyen. I år kommer elever fra Kävlinge på besøg i 
Fakse i dagene 9.-12. juni. Børnene bliver indkvarteret i de jævnaldrende 
kammeraters hjem. Der foretages en udflugt til Møens Klint, desuden af
holdes der sportskampe, aflægges besøg på Fakse Bryggeri m. m.



III m har i år lagt skoleudflugten til Kävlinge, hvor man skal bo på 
ungdomsgården, der stilles gratis til rådighed. Venskabsbyen i Finland - 
Pargas - er på grund af den lange afstand noget vanskeligere at opret
holde jævnlig kontakt med. Vi havde dog torsdag den 4. maj den glæde 
at modtage besøg af rektor Runer Lønquist med 4 lærere og 33 elever, 
der på en rejse gennem Sverige og Danmark også gæstede Fakse. Dette 
udvekslingsarbejde, der vises stor interesse fra alle sider, er et udmærket 
led til at skabe forståelse mellem nabolandene, og der knyttes venskabs
bånd, der rækker langt ud over skolealderen.

Kävlinge

Sundhedsplejen
Skolelæge: E. Thomsen, Faxe.
Sundhedsplejerske: Frk. Else K. Olsen.
I skoleåret 1960-61 er der ved skolerne undersøgt 512 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 medbringer 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.



Afsked fra skolevæsenet

Edvard Hjarsøe.

Efter godt 37 års virke ved Fakse skole forlader viceskoleinspektør 
E. Hjarsøe dette arbejde, idet han har søgt og opnået afsked med pension 
fra 1, august 1961.

Hr. Hjarsøe er født den 2/3-1894 i København, tog præliminæreksamen 
og begyndte senere at læse til lærer på Den danske realskoles Seminarium, 
hvorfra han blev dimitteret i 1915, blev derefter vikar i København, hvor 
han virkede et års tid indtil 1. april 1916. Efter 8 års lærergerning ved 
Frederikssund private realskole kom hr. Hjarsøe til Fakse, hvor hans 
egentlige livsgerning begyndte.

Hr. Hjarsøe er en meget dygtig lærer, levende og overmåde interesseret 
i alt, hvad der angår skole. Gennem adskillige kurser erhvervede han sig 
yderligere viden om sine fag. Han forstår at fremstille undervisnings
stoffet på en sådan måde, at det virkeligt bliver levendegjort for eleverne. 
Hans hovedfag var dansk, historie og geografi. Mange af hans elever vil 
i særlig grad mindes hans geografitimer med de farvestrålende skildringer 
af fremmede landes folk og deres færden. Hans ord havde vægt, mange 
oplysninger var erhvervet ved selvsyn. Utallige rejser har hr. Hjarsøe 
foretaget i ind- og udland.

Hans interesser er vidtfavnende. Forstander ved handelsskolen, leder 
af skoleopsparingen, formand for børnebiblioteksudvalget her ved skolen, 
Set. Georgs-broder, revisor og meget mere.

Viceskoleinspektør Hjarsøe vil blive savnet ved skolen. Han er et fint 
menneske, åben, elskværdig og yderst hjælpsom og meget afholdt af såvel 
elever som kolleger. Det er vort ønske, at han må nyde sit velfortjente 
otium i den smukke villa på Præstøvej, hvor gæstfriheden altid er sat 
i højsædet.



Udgifter ved skolevæsenet

UDDRAG AF KOMMUNEREGNSKABET 1959-60

Udgifter:

Lærerlønninger .......................................................  kr. 379.478,20
Løn til pedel ..................................................................... 12.588,00
Skolelæge og skolesundhedsplejerske ..................... 2.175,95
Skoletandpleje ................................................................ 3.816,85
Anskaffelse af fast ejendom og inventar ............ 18.496,57
Vedligeholdelse og renholdelse .................................. 36.640,97
Brændsel, belysning og vandforsyning ................ 27.214,09
Forrentning ...................................................................... 47.525,00
Afskrivning ..................................................................... 45.700,00
Undervisningsmidler .................................................... 35.625,52
Befordring af skolebørn .......................................... 175,00
Undervisning af børn i andre kommuneskoler ... 2.771,70
Andre udgifter ................................................................ 6.543,37
Ungdomsundervisning og ungdoms- og aftenskole 16.160,14 628.367,99

Indtægter:
Tilskud fra skolefonden til lærerlønninger og vi

karudgifter ..............................................................300.375,79
Pensionsbidrag ............................................................... 11.073,52
Tilskud fra staten gennem skolefonden til for

rentning og afdrag på skolelån ....................8.297,74
Husleje af tjenesteboliger m. m............................. 4.162,05
Indtægter ved udlejning .......................................... 4.031,19
Statstilskud til eksamensskolen ............................. 2.800,00
Skolepenge ....................................................................... 13.170,25
Skoleforbund .................................................................. 2.342,24 346.252,78

Udgifter ialt . .....................282.115,21

Nettoudgiften pr. barn kr. 551,01. Hvis udgifterne til forrentning og af
skrivning samt ungdomsundervisningen og ungdoms- og aftenskoler ikke 
medregnes, vil nettoudgiften pr. barn blive kr. 337,36.



Skolepatruljen

Patruljen i arbejde.

Et fast led i det daglige arbejde ved vor skole er skolepatruljearbejdet.
Dets leder er overlærer cand. mag. C. P. Andersen, som vi her bringer 

en tak for det dygtige arbejde, han udfører sammen med eleverne.

Patruljen består af 6 piger og 6 drenge, der rekrutteres fra 3. M.
Medlemmerne får en elementær instruktion i færdselslære, og deres 

opgave er at vejlede kammeraterne, når de kommer til skolen eller for
lader den.

I det store og hele synes systemet at virke godt. Det store flertal af 
eleverne indser, at det er fornuftigt at følge patruljens anvisninger ved 
regulering af kammeraternes færdsel over de dertil indrettede fodgænger
overgange.

Som en påskønnelse af patruljernes arbejde giver „Rådet for større 
Færdselssikkerhed“ årligt en fest for skolepatruljerne. For sjællandsom
rådet holdtes festen i år i Roskildehallen. Til denne fest var der af Faxe 
kommune bevilget patruljen gratis transport.

Der var i år i forbindelse med festen en større bortlodning, hvor der 
var smukke og værdifulde præmier.

Fra Faxe vandt Bent Nielsen en fiskestang. Lene Larsen et fotografi- 
aparapt. Birgitte Bay og Käthe Nielsen hver et tørklæde.

Det var en vellykket fest til stor glæde og opmuntring for patruljen 
og dens leder.



Vort adoptionsskib »Sansu«

Vi har fortsat megen glæde af forbindelsen med vort adoptionsskib 
„Sansu“. Såvel mandskab som officerer viser os en rørende trofasthed. 
Mangfoldige breve, smukke billeder og interessante ting modtager vi i 
årenes løb. - Særlig festligt er det for os, når vi på skolen får besøg fra 
„Sansu“. Flaget bliver da hejst, og vi bestræber os alle for, at vore venner 
kan befinde sig så godt som muligt.

Der er gerne spændende ting i vente. Uddeling af præmier på grundlag 
af konkurrencer, foranstaltet af „Sansu“. Mangt et frisk pust bringer de 
brave søfolk ind i skolestuen. Der har altid stået en vis glorie om sø- 
mændene. Deres eventyrlige færden og mangeartede oplevelser i det frem
mede har altid gjort et vist indtryk på folk. Det er imidlertid ikke roman
tik alt sammen, det har vi fået at vide.

Mange tanker er blevet sendt til „Sansu“ og dens besætning i årets løb, 
og mange vil blive sendt fremover. Vi er glade og stolte af det venskab, 
der er etableret os imellem, og det er vort ønske, at det må vare ved i 
fremtiden. Alle om bord sendes her gennem årsskriftet vore venligste 
hilsener med tak for Deres trofasthed og godhed imod os.



Realeksamen 1960

Dimittender.

Else Andersen (brænder Hans R. H. A., Stubberup).
Inge Randi Andersen (gdr. Jens J. A., Jyderup).
Kirsten Annette Hansen (mekaniker Niels M. H., Lærkevej).
Ella Vivi Hansen (fru Inger Johansen, Rønnedevej).
Carl Chr. Ehrensberger Jacobsen (købm. fru Oscar J., Birkevej).
Erik Boutrup Jensen (mekaniker Viggo F. J., Thorsgade).
Gjerd Søgård Jensen (skovfoged A. S. J., Rosendal).
Lone Reinholdt Jensen (snedkerm. Henry B. J., Rønnedevej).
Inger-Lisa Madsen (gdr. Villy G. M., Hovby).
Jan Erik Nielsen (tømrersv. Hans W. N., Hovby).
John Jess Nielsen (malerm. Verner Johs. N., Fredensgade).
Kirsten Nørg. Nielsen (fru Henrik Th. N., »Kikkenborg«).
Per Rosendal Nielsen (pantefoged Poul R. N., Østerbro).
Hanne Mikkelsen (arb. Jens A. N., Stubberup).
Anne Marie Pedersen (gdr. Th. P., Orup).
Hans J. Langvad Rasmussen (distriktsmontør Ch. R., Vestergade).
Lene Wang Stockholm (læge S. S., Præstøvej).
Ove Boskov Sørensen (gdr. Niels Alfr. S., Egedevej).

2 bestod med ug-r- i gennemsnit, S med mg^, 4 med mg, 
6 med mg—, 2 med gX og 1 med g.



Mellemskoleeksamen 1960

Dimittender.

Britta Andersen (uddeler Jens V. A., Stubberup).
Inge-Lise Andersen (elektriker Harry S. A., Lindevej).
Lise Andersen (mejeribestyrer P. A., Orup).
Torben Andersen (skovrider H. C. A., Lystrup).
Sys Serup Bohse (læge T. B., Rønnedevej).
Ingelise Busk (automobilhandler Ove B., Strandvej).
Birthe Christensen (grosserer Carl C., Orup).
Ingelise Christiansen (fabrikant Rich. C., Rønnedevej).
Jette Fleischer (chauffør Adolf Fr. F., Lindevej).
Christian Groth (overlæge E. G., Rønnedevej).
Ula Gyllemoes Hansen (forvalter Poul G. H., Niels Olsensvej).
Kirsten Susanne Henningsen (overlærer V. H., Rønnedevej).
Boye Jensen (maler Poul J., Egedevej).
Tom P. Jørgensen (depotejer W. J., Hyllede).
Kirsten Larsen (amtsvejmand Fr. L., Værløsevej).
Kirsten Friis Madsen (gdr. Poul G. F. M., Hovby).
Svend J. Mortensen (bagersvend Ernst L. M., Rønnedevej).
Per Mygind (vaskeriejer Hans V. M., Fredensgade).
Anette J. Møller (læge Axel O. M., Lindevej).
Jørgen Nielsen (snedkermester Aksel N., Vestergade).
Peter Nielsen (dyrlæge H. N., Kongsted).



Annelise Pedersen (maskinsmedemester Ove P., Orup).
Connie I. Pedersen (chauffør Egon P., Hovby).
Hanne K. Lise Pedersen (pare. Rudolf P., Orup).
Kirsten Wrem Pedersen (bryggeriarb. Erik Age P., N. Olsensvej).
Steen Støjholm Petersen (kogerske Dagny S. P., Nørregade).
Conny Britta Richardt (graver Erl. R., Jomfru Egede).
Bente Herner Svendsen (stationsmester Fritz H. S., Stubberup).
Svend Thorsen (proprietær Fritz Th., Rønnede).

Resultater: 3 ug—, 7 mgX, 9 mg, 7 mg^-, 1 gX, S g.

Den eksamensfrie afgangsklasse 1960
(3. f. m.)

Dimittender.

Jørgen Bech Andersen (pare. Morten B. A., Hovby).
Jørgen E. Skov Andreasen (arb. Chr. P. A., Dæmningsh. Stubber.).
Karl Preben Haack (fru Karen M. Petersen, Værløse).
Tommy Palle Nielsen (par. Hans Im. N., Kongsted).
Flemming Elmelund Olsen (arb. Martin Chr. O., Hovby).
Jørgen Wichmann Pedersen (arb. Harald V. P., Hovby).
Svend Erik Petersen (ledvogter Lars P. P., Tystrup).
Annie Alice Hansen (savskærer Jens V. H., Ebbeskov).
Gurli Emma Olsen (tømrersvend Alfr. Johs. O., Faxe).
Lis Pedersen (arb. Hans H. P., Egedevej).



Mundtlig eksamen 1961

REALEKSAMEN
Tirsdag den 16. maj kl. 8,00: Fransk (skoleinspektøren). Overlærer O. 

Christensen, Faxe Ladeplads.

Fredag den 10. maj kl. 8,00: Tysk (Odderskov). Lærer Per Bøggild, St. 
Heddinge.

Onsdag den 2^. maj kl. 8,00: Engelsk (Andersen). Overlærer fru Else 
Kristiansen, Køge.

Lørdag den 21. maj kl. 8,00: Regning og matematik (Skov Hansen). Over
lærer Valther Hansen, Køge.

Onsdag den 31. maj kl. 8,00: Dansk (Mortil). Viceskoleinspektør Holger 
Michelsen, Reimers-skolen, Sønderborg. *)

Lørdag den 3. juni kl. 8,00: Biologi (Andersen). Lærer Per Bøggild, St. 
Heddinge.

Torsdag den 8. juni kl. 8,00: Historie (viceinspektøren). Lærer Arne Eb- 
drup, St. Heddinge.

Tirsdag den 13. juni kl. 8,00: Geografi (Andersen). Overlærer K. Fischer- 
Hansen, Paludan-Miillersvej 17, Odense. *)

Fredag den 16. juni kl. 8,00: Fysik (Henningsen). Overlærer K. Elkjær 
Jeppesen, Brædstrup. *)

*) Beskikket af undervisningsministeriet.

MELLEMSKOLEEKSAMEN
Tirsdag den 16. maj kl. 9,00: Latin (Fog). Pastor G. Lund Sørensen, 

Faxe Ladeplads.

Fredag den 19. maj kl. 8,00: Fysik (Henningsen). Lærer Aksel Th. Jensen, 
Køge.

Fredag den 26. maj kl. 8,00: Engelsk (Odderskov). Overlærer Age Vang, 
Herfølge.

Onsdag den 31. maj kl. 8,00: Historie (viceinspektøren). Lærer Knud Ras
mussen, St. Heddinge.

Lørdag den 3. juni kl. 8,00: Dansk (viceinspektøren). Lærerinde Anne M. 
Kindvig, Herfølge.

Torsdag den 8. juni kl. 8,00: Naturhistorie (Andersen). Overlærer Her
mann Nielsen, Herfølge.

Tirsdag den 13. juni kl. 8,00: Matematik (Skov Hansen). Overlærer Karl 
Elmegård, Herfølge.



Beskikkede censorer i de skriftlige fag
Realeksamen :
Dansk: Lektor Johs. Sørensen, Randers og viceskoleinspektør Inger 
Neisig, Hammel.

Regning og matematik: Viceskoleinspektør C. H. Mosgård, Holstebro 
og stadsskoleinspektør S. A. Pilgård, Lemvig.

Engelsk: Lektor Finn Kristiansen, Struer og overlærer H. Hammer, 
Holstebro.

Mellemskoleeksamen :
Dansk: Overlærer H. M. Hansen, Fåborg.
Regning og matematik: Realskolelærer Kaj Krarup, Skanderborg.

Fremlæggelsesfagene
Håndgerning: Overlærer fru E. Rasmussen, Faxe.
Tegning: Cand. mag. C. P. Andersen, Faxe.
Skrivning: Viceskoleinspektør E. Hjarsøe, Faxe.
Sløjd: Stadsskoleinspektør E. Jørgensen, Faxe.

I eksamensdagene er elevernes arbejder udstillet i sportshallen. End
videre er der adgang søndag den 18. juni fra kl. 15-11.



Årsprøven (is., 16. og 17. juni)

Tid Klasse Lokale Fag Lærer — Censorer

Torsdag den 15. juni.
CO r

III m 3 Tysk Hr. Odderskov - hr. Habekost

1. a 12 Dansk Fru Rasmussen
LTD 2. 14 Regning Hr. Eriksen

3. 15 Regning Hr. Henningsen
4. a 6 Geografi Hr. Rasmussen
5. a 5 Regning Hr. Skov Hansen
6. a 16 Dansk Frk. H. Mølgård
8. 20 Samfundsi. Hr. Hjarsøe

LTD 4. b 8 Regning Hr. Mortil
CO 5. b Særl. Naturhistorie Hr. Andersen
m 6. b 1 17 Dansk Fru Eskesen
co 7. b 1 1 Engelsk Stadsskoleinspektøren

8. 20 Regning Hr. Henningsen

1. b 13 Dansk Fru Hoffmeyer
3. 15 Dansk Hr. Eriksen

___ 4. a 6 Regning Hr. Henningsen
'— 4. b Særl. Naturhistorie Fru Svendsen
1X9 5. a 5 Dansk Fru Andersen
O 5. b 7 Regning Hr. Fog
__ : 6. b 2 18 Dansk Frk. H. Mølgård

7. a 10 Geografi Hr. Rasmussen
7. b 1 1 Regning Hr. Skov Hansen
7. b 2 19 Dansk Hr. Mortil

Fredag den 16. juni.
oo

III m 3 Geografi Hr. Rasmussen - hr. Hjarsøe

1. b 13 Regning Fru Svendsen
1 <—> 3. 15 Naturhistorie Fru Rasmussen

5. b 7 Dansk Hr. Eriksen
6. a 16 Regning Hr. Habekost
6. b 1 17 Engelsk Hr. Odderskov
6. b 2 18 Regning Frk. H. Mølgård
7. b 1 1 Geografi Hr. Andersen

2. 14 Religion Fru Andersen
o 4. a 6 Dansk Fru Rasmussen
æ 5. a 5 Historie Fru Svendsen
s 6. b 1 17 Regning Hr. Mortil

6. b 2 18 Geografi Frk. H. Mølgård
7. a 10 Dansk Hr. Eriksen
7. b 2 19 Tysk Hr. Odderskov

-— 1. a 12 Regning Fru Habekost
1X9 6. a Særl. Fysik Hr. Habekost
CO 7. b 2 19 Historie Hr. Mortil

8. 20 Engelsk Hr. Fog



Tid Klasse Lokale Fag Lærer — Censorer

Lørdag den 17. juni.

8 'IH III m Særl. Fysik Hr. Henningsen - hr. Andersen

2. 14 Dansk Fru Habekost
3. 15 Historie Hr. Eriksen

OO 4. b 8 Dansk Fru Svendsen
oo 5. b 7 Geografi Hr. Rasmussen

6. a 16 Religion Hr. Mortil
6. b 1 17 Historie Hr. Fog

4. a 6 Historie Fru Svendsen
5. a 5 Religion Hr. Mortil
6. b 2 18 Naturhistorie Frk H. Mølgård
7. b 1 1 Dansk Fru Eskesen
7. b 2 19 Regning Hr. Habekost

— 4. b 8 Historie Fru Svendsen
7. a 10 Historie Hr. Mortil
8. 20 Dansk Hr. Habekost

Eksamen i yderskolerne
Stubberup skole: Mandag den 19. juni kl. 9,00.
Hovby skole: Tirsdag den 20. juni kl. 9,00.
Værløse skole: Onsdag den 21. juni kl. 9,00.

Derefter udflugt, og der gives ferie til den 14. august.
1. klasserne møder kl. 10,00 og 2. klasserne kl. 8,00.

Borger- og realskolen
Årsprøverne den 15., 16. og 17. juni. (Se forrige side).
Mandag den 10. juni kl. 8: Lærerrådsmøde.
Samme dag kl. 10 møder alle elever, får udleveret karakterbøger og 

elevarbejder.
Fra den 17. juni til den 23. juni afvikles udflugter.
Translokation og afslutning for afgangsklasserne: Fredag den 23. juni 

kl. 8,00 (R., IV, 8. og 7. klasserne).

Det nye skoleår
begynder mandag den 11}. 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 1961. Ejnar Jørgensen.



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.
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 samt hoved
bygningens sydside. Marmorkugler 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 4 M, 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.




