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FAXE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

ÅRSBERETNING
for skoleåret 1957-58

og plan over eksaminer og årsprøver

1958

Statens pædagogiske Studierandinq
Kebenhavn



FAXE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

ÅRSBERETNING 1958
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, blyam er 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.

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.

Fra skolekomedien »Feriegæster«



Skolekommissionen
Bogtrykker Hartvig Petersen, Præstøvej, formand. (Telf. 9).
Gdr. Frede Larsen, Stubberup.
Arbmd. 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.

Borger- og realskolen, Faxe, har 5 klassedelt grundskole med tilhørende 
parallelklasser, 3 klassedelt eksamensfri mellemskole, 4 klassedelt eksa
mensmellemskole og en realklasse.

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). Yderskolerne virker som 
forskoler.

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 1957-58 er efter forholdene forløbet tilfredsstillende. - Den 
største vanskelighed, vi har haft, har været mangelen på kvalificerede 
lærerkræfter. Stadig er 2 embeder endnu vacante ved borger- og realskolen, 
det ene på 6. år.

Lærerindeembedet ved Værløse skole er for tiden vacant, idet fru I. Røj- 
kjær fra 1. september blev ansat som lærerinde ved Aaby nordre skole i 
Aaby-Biersted kommune. Kun godt 2 år fik vi lov at beholde den dygtige 
og pligtopfyldende lærerinde. Indstilling til embedet er foretaget, og vi 
venter det besat fra det nye skoleårs begyndelse.

De meget store klasser ved borger- og realskolen er stadig en alvorlig 
hindring for tilfredsstillende udført skolearbejde og en stor belastning 
for lærerne. - Indskrivningerne viser nu en tydelig nedgang, og klasse
kvotienten vil derfor falde automatisk i årene fremefter.

Forsøgsundervisningen i 8. klasse forløber tilfredsstillende. Den mere 
erhvervsprægede undervisning giver eleverne fornyet interesse for skole
arbejdet, og for den overvejende dels vedkommende får de virkelig noget 
ud af det.

Denne undervisning fortsætter med forventet ministeriel tilladelse endnu 
et år, og på grundlag af de erfaringer, vi har gjort, tilrettelægges den frem
tidige undervisning i disse klasser.

Det nye skolelovsforslag, der efter alle solemærker at dømme vil blive 
ophøjet til lov, vil betyde ret store ændringer i skolens struktur. Hvordan 
det i alle enkeltheder vil komme til at virke, kan endnu ikke siges, men 
det er vort håb, at det ikke i for høj grad vil ændre købstadsskolens ud
mærkede ordning.

Skolepatruljer er blevet oprettet i indeværende skoleår. De synes at virke 
aldeles tilfredsstillende. Nærmere oplysning om disse og deres virkemåde 
findes bag i årsskriftet.

I år kan Faxe borger- og realskole fejre en slags jubilæum, idet det er 
10 år siden, eksamensskolen blev oprettet. 10 år er ingen lang tid i en 
skoles historie, men de første 10 år er af afgjort betydning, da tager sko
len sin form, traditionerne fæstnes, og arbejdet kommer ind i baner, der 
vil være retningsgivende langt frem i tiden.

I disse 10 år er der fra skolen dimitteret lige ved 400 elever med eksamen, 
143 realister og 247 med mellemskoleeksamen.

Arbejdsmæssigt har skoleåret været godt takket være lærernes energiske 
indsats trods de vanskelige arbejdsforhold. Forældre og myndigheder har 



vist stor forståelse af de vanskelige forhold, vi har måttet arbejde under. 
Dette vil vi gerne her sige tak for.

Skolebibliotek

Skolernes elevtal pr. 1 3 1958

Grundskolen Eksamensfri misk. Eksamensmisk. Ialt

Borger- og realskolen ................ 229 78 159 466
Hovby skole ...................................... 26 26
Stubberup skole ............................. 29 29
Værløse skole .................................. 26 26

Samlet elevtal 547
Deraf 46 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



Til forældrene
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 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 henven
delse derom er derfor nytteløs.

Skolernes ferieplan for 1958—59
Årets søndage ..................................................................... 52 dage
St. bededag, lørdag eiter st. bededag, Kr. himmel
fartsdag, fastelavnsmandag, grundlovsdag, kongens 
og dronningens fødselsdage ........................................... 7 »
Juleferie fra 23. december-5. januar (incl.) ............ 12 »
Påskeferie fra onsdag før påske til tirsdag efter 
påske (incl.) ......................................................................... 6 »
Pinseferie fra pinsedag-onsdag efter pinse (incl.) 3 » 
Sommerferie fra 1. juli-Il. august (incl.) ................ 36 »
Efterårsferie fra 20. oktober-25 oktober (incl.) ... 6 »
Månedslov o. lign................................................................. 3 »

forud, sønd.

Samlet antal fridage 125 dage

Skoledage ..................... 240 »

Ialt ... 365 dage



PERSONALE

Navn Ansat 
i kommunen

BORGER- OG REALSKOLEN

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

Viceskoleinspektør:
E. Hjarsøe ........................................................................................ 1/5-47

Overlærere:
S. Skov-Hansen ............................................................................ 1/4-35
E. Wegge-Olsen ............................................................................ 1/8-48
E. Rasmussen ................................................................................. 1/1-34

Lærere:
C. P. Andersen ............................................................................... 1/8-48
V. Henningsen ................................................................................ 1/9-31
0. Odderskov ................................................................................. 1/8-49
R. G. Hinge .................................................................................... 1/12-51
p Fos- ................................................................................................ 1/8-55

1/11-55E. Mortil ............................................................................................
F. Reindahl .................................................................................... 1/1-57
1 vacant embede.

Lærerinder:
Fru E. Rasmussen ....................................................................... 1/6-49
Fru E. Hoffmeyer ....................................................................... 1/8-48
Fru M. Eskesen ........................................................................... 1/9-47
1 vacant embede.

V Ikarer:
Fru Drea Andersen ......................................................................
Hr. J. Erdner ...............................................................................
Fru E. Svendsen ..........................................................................
Fru Meta Mortensen .................................................................
Fru Dagny Petersen .................................................................

Hovby skole:
Fru A. Kjeldbøg .......................................................................... 1/6-46

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

Værløse skole:
vacant.

Skolebetjent Hans Bay Hansen.



»Feriegæster«.

I årets løb
3/9 6. klassernes tur til København. 4 begivenhedsrige dage som »Faxe 

Klubben«s gæster.
6/9 begyndte lægeundersøgelsen ved yderskolerne, 

17/9 ved borger- og realskolen.
24/10 »F.N.«-dag, der fejredes med flaghejsning, ophængning af billeder 

samt foredrag om »F.N.« og dens arbejde.
26/10 Besøg af skolepsykologen Tejsen Lykke.

8/11 Lærerkredsen (Stevns-Faxe med flere herreder) afholdt kredsmøde 
på borger- og realskolen. - Flere foredrag, filmsfremvisning og sel
skabeligt samvær.

15/11 Røntgengennemlysning af alle kommunens elever, lærere og rengø
ringsassistenter.

19/11 Uddeling af idrætsmærker og -beviser.
21/11 oprettedes færdselspatrulje ved borger- og realskolen. Såvel pa

truljer som skolens øvrige elever fik instruktion af konsulenten for 
»Større færdselssikkerhed« Poul Ussing og overbetjent H. Outzen, 
Faxe.

22/11 »Lulu« og »Nick« giver forestilling i sportshallen hovedsagelig for 
de yngre klasser.

23/11 afholdtes den årlige skolefest på hotel »Faxe«. Realklassens elever 
opførte

24/11 »Feriegæsterne« af J. Chr. Hostrup, under instruktion af lærer P. 
Fog. - Begge aftener var der fuldt hus, og eleverne høstede stort 
bifald for deres kvikke replikker og udmærkede spil.

2/12- 5/12 terminsprøver for 4 M. og realklassen.



10/1 Indskrivning af elever ved Faxe skole.
11/1 Indskrivning af elever ved Værløse skole.
13/1 Indskrivning af elever ved Stubberup skole.
17/1 Indskrivning af elever ved Hovby skole.
18/1 Teaterbesøg (skolescenen) for de ældste klasser.

Omkring 100 elever så Molieres »Den indbildte syge«.
3/2 arrangeredes filmforestilling i biografen med foredrag af Robert 

Flasherly »Sydhavseventyr«. Der var fyldt til sidste plads.
7/2 Erhvervsvejleder, viceskoleinspektør Sv. Aa. Svendsen, Næstved, 

aflægger klassebesøg i 7. kl. og 4. M.
25/2 Pigegymnastikken inspiceres af Nina Jensen, Haslev.

7/3 Ministeriets forsøgsudvalg A. overværer forsøgsundervisningen i 
8. kl.

14/4- 19/4 sidste terminsprøve for eksamensafgangsklasserne.
6/5 begyndte skriftlig mellemskole- og realeksamen.

17/5 begyndte mundtlig realeksamen.

Skoleudflugter
I år skal 1. og 2. klasserne til Vordingborg.
3. og 4. klasserne til Møn over Bogø til Falster og Vordingborg.
5. klasserne skal til venskabsbyen Kävlinge i Sverige (4 dages tur).
8. kl. 4 dages tur til Bornholm.
De øvrige klasser (eksamensskolen samt 6. og 7. klasserne) rejser til 

Svendborg, hvor der er fast stade på »Nordre Skole«, derfra foretages ud
flugter til Ærø (Marstal og Ærøskøbing). Endvidere foretages udflugter 
pr. bus rundt på Sydfyn.

Idrætten
Drengene:

Under hr. Reindahls ledelse har følgende opnået idrætsmærket:
Sølv med emaille ......................... 2 elever
Guld ................................................ 7 »
Sølv ................................................. 8 »
Bronze ........................................... 17 »

Under lærer Hinges ledelse:
Guld med emaille ....................... 1 elev
Sølv med emaille ......................... 6 elever
Guld ................................................ 5 »
Sølv ................................................. 3 »
Bronze ............................................ 5 »

Næste år er det igen pigernes tur.



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:

7. klasse: Inga Jacobsen, Ole Jensen, Rudy Olesen, Jette Nielsen.

IVm: Ulla Nielsen, Henning Johansen, Kirsten Madsen, Preben Chri
stensen.

Realklassen: Hedvig Hildebr. Hansen, Bodil Røjkjær, Svend Nielsen, Sol
veig Hansen, Grete Thomsen, Preben Schmølcker.

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

gang. Af skolens børneantal er 419 lånere; der har været 3170 udlån af 
skønlitteratur og 844 af faglitteratur. I årets løb er der anskaffet 264 bind 
skønlitteratur og 62 bind faglitteratur, således at børnebiblioteket nu rå
der over 1853 bind skønlitteratur og 662 bind faglitteratur. Bibliotekets 
regnskab balancerer med 5169,80 kr. Der er indkøbt bøger for 2152,87 kr., 
til indbinding er brugt 1239,10 kr.

Lærerkollegiet 1958.



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. Fuglefængere på Færøerne.
2. En ædelstensmine på Ceylon.
3. Blyanten.
4. Inge bliver voksen.
5. Fra Nationalmuseets arbejdsmark.
6. Magnetisme.
7. Bontoc-Igoroter.
8. Guldudvinding på Ny-Guinea.
9. I Tyrols bjerge.

10. Danske kyster.
11. Kolonidrenge.
12. En landsby i tropeskoven.
13. De nåed’ 4-færgen.
14. Induktion.
15. Håndbold.
16. Lyden, der dræber.
17. Fri idræt.
18. Destillation af råolie.
19. Italien.
20. Camouflage i dyreverdenen.
21. Idrætsfilmen.
22. Thule - polarekskimoernes land.
23. Fødevarer til Paris.
24. Mælk, smør og ost.
25. Australske dyr.
26. Bymusen og markmusen.
27. Olie fra jorden.
28. Vi tager idrætsmærket.

Sundhedsplejen
Skolelæge: E. Thomsen, Faxe.
Sundhedsplejerske: Frk. Ellen Margrethe Madsen, Faxe.
I skoleåret 1957-57 er der ved skolerne undersøgt 558 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.

Angåentle 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 1956-57.

Udgifter:

Lærerlønninger kr. 308.706,19
Løn til pedeller ................................................................. 19.129,50
Skolebygninger og lærerboliger .................................. 14.972,76
Skolelæge og skoletandlæge ........................................ 1.834,34
Nyanskaffelser og vedligeholdelse af inventar og 

materiel ....................................................................... 2.813,85
Brændsel, belysning og vandforsyning ..................... 28.201,56
Undervisningsmidler ........................................................ 19.347,51
Kontorudgifcer ................................................................... 719,27
Rengøring og rengøringsmidler .................................. 25.939,99
Skolekøkkenets drift ........................................................ 1.785,88
Befordring af børn til og fra skole ........................... 100,00
Lærer- og børnebogsamlinger ................................... 1.567,90
Forsikringsudgifter .......................................................... 2.106,94
Tilskud til andre kommuner ........................................... 1.284,39
Diverse udgifter ................................................................. 6.748,35
Forrentning af anlægskapital ................................... 57.280,00
Afskrivning på anlægskapital ................................... 47.522,81
Ungdoms- og aftenskoler ............................................... 2.463,57 542.524,81

Indtægter:

Tilskud til lærerlønninger og vikarudgifter ............ 200.907,97
Statstilskud til mellem- og realskolen ..................... 3.860,00
Tilskud fra skolefonden til idrætshal og nye skole 16.602,06
Pensionsbidrag ................................................................... 4.557,25
Husleje ................................................................................. 3.781,10
Vederlag for benyttelse af idrætshal ......................... 2.661,00
Skolepenge .......................................................................... 19.756,96
Tilskud fra udligningsfonden ...................................... 60.360,00

Udgifter ialt..................... 312.486,34

Nettoudgift pr. barn kr. 399,37. Hvis udgifterne til forrentning og af
skrivning på anlægskapital samt til ungdoms- og aftenskoler ikke med
regnes, vil nettoudgiften pr. barn blive kr. 221,37.



Skolepatruljen

Hr. Reindahl med sin patrulje.

Den 21. november oprettedes skolepatruljen på initiativ af skolens lærere 
cg med velvillig bistand fra »Rådet for større færdselssikkerhed« og de 
stedlige politimyndigheder.

Formålet er at vænne eleverne til fornuftig færden til og fra skolen med 
overholdelse af færdselsreglerne, så mange meningsløse færdselsulykker 
kan undgås. - Som patrulje er udtaget særligt egnede drenge og piger af 
den rette støbning. Disse er udstyrede med mærke og bandoler og har over 
for skolens elever politimyndighed.

Færdselen reguleres.



Instruktion er givet dem såvel som skolens øvrige elever både af kon
sulenten for større færdselssikkerhed hr. Poul Ussing, København, og over
betjent Outzen, Faxe, sidstnævnte har gjort et godt arbejde for os med 
at ordne de praktiske ting, opsætning af færdselsskilte, ordning af fod
gængerovergange m. m. Dette vil vi gerne her sige overbetjenten tak for.

Ordningen virker udmærket. Eleverne respekterer patruljerne og retter 
sig efter deres anvisninger. Uvilkårligt fremmes færdselskulturen og for
ståelsen af den risiko, der er forbundet med at færdes på gader og pladser, 
men som næsten elimineres ved at overholde færdselsreglerne.

Vor udmærkede patruljeleder hr. lærer F. Reindahl har gjort og gør sta
dig et stort arbejde ved ledelsen af skolepatruljen, det siger vi ham tak for.

Vort adoptionsskib »Sansu«

Gennem 1. styrmand Jens Jürgensen, hvis søn Raimo går i 4 M, fik vi for
midlet forbindelse med sandpumperen »Sansu«. Vi har i over et år haft den 
som vort adoptionsskib. Dens faste station har i lang tid været »Pointe 
Noire«, Afrika.

Eleverne skriver til mandskab og officerer og får mange breve igen, 
breve fyldt med interessante beretninger fra fremmede egne og om sø
mandens færd. - Utallige smukke og kostbare ting er blevet sendt skolen 
fra besætningen.

Vi vil gerne her takke alle, som har ydet sit bidrag. Vær forvisset om, at 
vi virkelig påskønner dette. Vi var ganske overvældet, da vi gennem den 
initiativrige 1. styrmand fik overrakt disse gaver. De er blevet højlig be
undret af alle eleverne, lærere og gæster, som tilfældig har fået disse 
smukke ting at se. Vi vil anbringe de mest typiske ting som udsmykning 
på skolen, forsvarligt beskyttet og i smukke omgivelser til glæde for sko
lens elever og lærere og som et varigt minde om den gavmildhed, mand



skabet om bord på »Sansu« har vist. Vi sender Dem alle mange venlige 
tanker og gode ønsker på Deres færd i det fremmede. Vi håber engang i 
fremtiden at få besøg af nogle af de brave sømænd, som har vist os så stor 
venlighed. Vær overbevist om, at de er hjertelig velkomne.

Da årsskriftet bliver sendt til »Sansu«, sender jeg herigennem vore ven
ligste hilsener til kaptajn, officerer og mandskab fra elever og lærere på 
Faxe borger- og realskole med ønsket om alt godt for Dem og Deres 
pårørende.

E. Jørgensen.

Modtagne gaver fra »Sansu«:
1. Negerskulptur i fin træsort.
2. Negerskulptur i Ibenholt (stilpræmie).
3. Præpareret krokodil.
4. Skjold af havskildpadde.
5. Kranium af stor krokodil.
6. Sværd af savrokke.
7. Opsats af antilope.
8. Fugl udskåret af horn.
9. Præpareret og monteret flyvefisk.

10. Smuk lanse og pile.
11. Skindtaske (stilpræmie).
12. 2 udskårne og dekorerede skåle.
13. Vandkaraffel monteret i læder på strudseæg.
14. Stor træmaske.
15. Medicinmandsudstyr og talismaner.
16. Profil i ibenholt.
17. Kunstfærdig fuglerede.
18. Haleskind af krokodil.
19. GI. lerkar.
20. Horn af næsehorn.
21. Samling konkylier i bastæske.
22. 2 træredekamme.
23. Svær messingankelring (til altfor danselystne piger)
24. Diverse småting, souvenirs, amuletter m. m.

EKSAMEN 1958
Realeksamen (21 elever)

Lørdag den 1J. maj kl. 8,30: Fransk (skoleinspektøren). Ovl. Chr. Krøl- 
drup, LI. Næstved.

Tirsdag den 20. maj kl. 8,00: Fysik (Henningsen). Kml. Jørgen Juul, Kø
benhavn.*

Lørdag den 2^. maj kl. 9,30: Engelsk (skoleinspektøren). Ovl. Johs. Pe
dersen, Herfølge.

Torsdag den 29. maj kl. 8,00: Dansk (viceinspektøren). Viceinsp. Aage 
Jensen, Faxe L.



Mandag den 2. juni kl. 8,30: Regn, og mat. (Wegge-Olsen). Ovl. Walter 
Hansen, Køge.

Onsdag den 1}. juni kl. 8,00: Geografi (Rasmussen). Ovl. R. Hjorth, St. 
Heddinge.

Lørdag den 7. juni kl. 8,30: Biologi (Andersen). Viceinsp. Axel Th. Hansen. 
LI. Næstved.

Onsdag den 11. juni kl. 8,00: Historie (viceinspektøren). Ovl. Ellen Han
sen, København.*

Fredag den 13. juni kl. 8,00: Tysk (Odderskov). Kml. Gustaf Andersson, 
Kastrup.*

Mellemskoleeksamen (32 elever)
Mandag den 19. maj kl. 8,00: Regning og mat. (Skov Hansen). Ovl. Hans 

Birkeland, St. Heddinge.
Lørdag den 21/.. maj kl. 8,30: Tysk (Hinge). Kmli. Gerda Christensen, LI. 

Næstved.
Fredag den 30. maj kl. 8,00: Naturhistorie (Andersen). Ovl. H. Hansen, 

Stubberup.
Onsdag den j. juni kl. 8,00: Fysik (Andersen). Ovl. Hans Birkeland, St. 

Heddinge.
Mandag den 9. juni kl. 8,00: Dansk (Hinge). Kmli. Rigmor Gausdal, Her

følge.
Fredag den 13. juni og lørdag den 1^. juni kl. 8,00: Geografi (Rasmussen). 

Viceinsp. Axel Hansen, St. Heddinge.*
Klassen er fritaget for eksamen i historie og engelsk.

Censorer i de skriftlige fag
Realeksamen:
Dansk: Ovl. Aage Vittrup, Løgstør,* og lektor C. Grove, Struer.* 
Engelsk: Insp. H. Munkholm, Holstebro,* og lektor Sig. Alving, Sø
borg.*
Regn, og mat.: Skoleinsp. Sv. Aage Pettersson, Åkirkeby,* og lektor 
Axel Prior, Lyngby.*

Mellemskoleeksamen:
Dansk: Ovl. A. Erhardsen, Ålestrup.*
Regn, og mat.: Ovl. H. Jensen, Lemvig.*

* Beskikket af undervisningsministeriet.

Mellemskoleeksamen 1957
Jørgen Arnkjær (førstelærer T. A., Eskildstrup). 
Preben Christensen (snedkermester C. C., Orup). 
Ulla Frederiksen (stenhuggermester J. A. F., Faxe). 
Annelise Hansen (tømrersvend P. L. H., Hovby).
Tove Jacobsen (købmand, fru K. J., Faxe).
Anni E. Jensen (tømrermester E. J., Faxe).
Billa Jensen (forpagter K. J. Nyrupgård).
Henning Johansen (fru L. J., Faxe).
Birgit Johansen (forpagter O. V. J., Faxe).



Benny Jørgensen (postbud R. J., Faxe).
Kurt Jorgensen (murer Sv. Å. J., Faxe).
Bente Larsen (arbm. V. L., Stubberup).
Kirsten Madsen (V. G. M., Hovby).
Ebbe Nielsen (gdr. K. N., Kongsted).
Jens Erik Gylling Nielsen (gdr. J. G. N., Stubberup).
Jørn Nielsen (varmemester Th. N., Faxe).
Ulla Nielsen (købmand K. N., Faxe).
Åge Nielsen (førstelærer H. N., Kongsted).
Anne-Lise Pedersen (ledvogter L. P., Tystrup).
Hanne 0. Pedersen (lagerform. H. P., Faxe).
Inge Pedersen (arbm. H. P., Faxe).
Niels Steen Pedersen (skomagerm. L. P., Faxe).
Ib Petersen (arbm. W. P., Tokkerup).
Bent Rasmussen (gartner G. R., Faxe).
Benthe Rasmussen (sadelmagersv. V. R., Faxe).
Thorbjørn Sannerud (bagermester R. A. S., Rønnede). 
Annie Rita Sørensen (smedemester V. S., Stubberup). 
Arne Sørensen (førstelærer N. V. S., Borup).
Lena Thorvildsen (overbetjent V. T., Kongsted).

Resultaterne blev: 2 ugH-, 7 mgX, 10 mg, 6 mg-H, 3 gX og 2 g.

Realeksamen 1957
Niels Erik Bay (sparekassedir. W. B., Faxe).
Jørgen Christensen (parcell. J. Chr. C., Faxe).
Hedvig Hansen (trikotageforh. A. H., Rønnede).
Jens Eiler Bay Jensen (kbmd. E. B. J., Faxe).
Lisbeth Skytte Jensen (sygeplejerske A. J., Kongsted).
Niels Henrik Langkilde (civiling. N. P. L., Faxe).
Ivan Larsen (installatør C. L., Kongsted).
Signe Mortensen (arbm. S. M., Vester Egede).
Svend Nielsen (dyrlæge H. N., Kongsted).
Sonja Olsen (arbm. S. O., Kongsted).
Bodil Røjkjær (pens, overlærer K. R., Værløse).
Evy Specht (bestyrer W. S., Faxe).
Knud Stage (bagermester H. S., Kongsted).
Kaj Vylov (vognmand E. V., Faxe).
Ingrid J. Andersen (gdr. E. A., Mosebølle).
Hanne Mølgård Hansen (gdr. M. H., Faxe).
Solveig Hansen (handelsmand S. H., Vindbyholt).
John Hjarsøe (viceskoleinspektør E. H., Faxe).
Ole Iversen (gdr. Sv. Å. I., Faxe).
Bodil Krogh Jensen (købmand A. J., Faxe).
Erik Boye Jensen (chauffør J. J., Værløse).
Ole Bo Jensen (værkfører N. J., Hyllede).
Anna Jørgensen (stadsskoleinspektør E. J., Faxe).
Tove Jørgensen (skrædermester H. J., Faxe).
Hanne Svarter (fru Ruth S., Hovby).
Preben Schmølcker (bogholder M. S., Faxe).
Grethe Thomsen (læge E. T., Faxe).

Resultaterne blev: 5 ug-A, 5 mgX, 6 mg, 4 mgA, 3 gX og 4 g.



Årsprøven 1958
(14., 16. og 17. juni)

Tid Klasse Lokale Fag Lærer — Censor
Lørdag den llf. juni

CO I m. 1 Dansk Hr. Hinge - fru Eskesen
— II m. Særl. Naturhistorie Fru Rasmussen - fru Hoffmeyer

III m. 3 Tysk Hr. Odderskov - hr. Ertner

2 a 13 Regning Hr. Skov Hansen
s 2. b 14 Regning Hr. Fog
Z- 4. a 5 Regning Hr. Henningsen

1 
03 4. b 10 Regning Hr. Wegge-Olsen

5. a 8 Historie Hr. Reindahl
Ari 6. 17 Regning Hr. Mortil

8. 20 Samfundslære Hr. Hjarsøe

2. b 14 Dansk Fru Mortensen
02 3 a - 3. b 15 Geografi Hr. Hjarsøe

4 a 5 Historie Hr. Reindahl
lo 4. b 10 Dansk Hr. Skov Hansen
S 4. c 7 Regning Hr. Wegge-Olsen
— 5. b 6 Regning Hr. Henningsen
s 7. 2 Historie Hr. Mortil

8. 20 Dansk Hr. Fog

Mandag den 16. juni

CO I m. 1 Historie Hr. Reindahl - hr. Hjarsøe
II m. 18 Regning Hr. Skov Hansen - hr. Mortil
III m. Fysikl. Fysik Hr. Andersen - hr. Fog

1. 12 Dansk Fru Rasmussen
2. a 13 Dansk Fru Svendsen

■ 3. a 15 Dansk Hr. Hinge
CT3 3. b 16 Regning Hr. Wegge-Olsen

I 
03 4. a 5 Dansk Fru Eskesen

4. c 7 Historie Hr. Odderskov
5. b Særl. Naturhistorie Fru Andersen
6. 17 Geografi Hr. Rasmussen
7. 2 Regning Hr. Henningsen

3. a 15 Regning Fru Eskesen
LO 4. b Særl. Naturhistorie Hr. Odderskov

5 a 8 Dansk Fru Rasmussen
6. 17 Dansk Hr. Ertner

S 7. 2 Dansk Hr. Henningsen

Tirsdag den 11. juni

CO I m. Fysikl. Fysik Hr. Henningsen - hr. Fog
II m. 18 Engelsk Hr. Andersen - hr. Odderskov

- III m. 3 Dansk Fru Eskesen - hr. Mortil

LO 3. b 16 Dansk Hr. Reindahl
03 5. a 8 Geografi Hr. Rasmussen
03 5. b 6 Dansk Fru Hoffmeyer
bZ 8. 20 Regning Stadsskoleinspektøren

1. 12 Regning Hr. Reindahl
LO 4. c 7 Dansk Hr. Rasmussen
O 5. a 8 Regning Hr. Skov Hansen
S 5. b 6 Religion Fru Andersen



I eksamensdagene er elevernes arbejder udstillet i sportshallens mede- 
lokale. Endvidere er der adgang søndag den 15. juni fra kl. 15-11.

Eksamen i yderskolerne
Hovby skole: Torsdag den 19. juni kl. 9.
Stubberup skole: Fredag den 20. juni kl. 9.
Værløse skole: Lørdag den 21. juni kl. 9.

Derefter udfugt, og der gives ferie til den 12. august.

1. klasserne møder kl. 10 og 2. klasserne kl. 8.

Borger- og realskolen
Årsprøve se foregående side.

Torsdag den 19. juni afleveres lærebøger (renviskede).
Fredag den 20. og lørdag den 21. juni ordner lærerne skolebøgerne.
Ingen skolegang i disse 2 dage.

Onsdag den 18. juni: Lærermøde kl. 8. Samme dag translokation og afslut
ning for afgangsklasserne (R., j. M., 1. og 8. kl.) i sportshallen kl. 19,30 
fingen skolegang denne dag).

Den 23., 2^., 25., 26. og 21. juni. Udflugterne afvikles, derefter ferie.

Det nye skoleår
begynder tirsdag 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 1958. 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 nojeste overholdes.


