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Beretning
om

Rønne Købstads Skolevæsen

for året 1. august 1950 til 31. juli 1951

Ved skoleinspektør H. Benthin.



Skolekommissionen pr. Vs 1951.

Inden for byrådet:
Borgmester N. C. Nielsen, formand.
Forretningsfører C. A. Andersen, næstformand.
Sømand Aa. Kjøller.
Viceskoleinspektør N. M. Petersen.
Fru trykkerileder Stangegård.

Uden for byrådet, valgt af forældrene:
Stabsofficiant H. Hansen (suppl. fru købm. Rasmussen).
Fru tømrer Punch (suppl. chauffør Andr. Bech).

Ungdomsskolenævnet pr. l/s 1951.

For byrådet: Sømand Aage Kjøller.
Fru M. Stangegård.

For skolekommissionen: Forretningsfører C. A. Andersen.
Stabsofficiant H. Hansen.

For lærerrådet: Overlærer, frk. K. AL Knudsen. ,
Lærer Sv. Rassing, formand.

For fællesorganisationen: Formand A. Olsen.
For arbejdsgiverforeningen: Skæreriejer O. Andersen.
For Arb. Oplysn. Forb.: Arb. Sv. Svendsen.

Stenhg. Kr. Pedersen.
For husmoderforeningen: Fru G. Larsen.

Fru A. Hemsen.

Lærerrådets formand: Overlærer Hakon Christensen.

Skoleinspektør H. Benthin træffes hver skoledag 
på Østre Skoles kontor kl. 9—10. Telf. 344.
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A. Oversigt
1. De undervisningspligtige og skolesøgende børns fordeling 

den 31. december 1950.

Af børn fra Rønne kommune i den undervisningspligtige alder var desuden:

Fra Rønne kommune

Fr
a an

dr
e 

ko
m

m
un

er I altUnder 
u-pligtig 

alder

I 
u-pligtig 

alder

Over 
u-pligtig 

alder
I alt

Dr. Pg. Dr. Pg. Dr. Pg. Dr. Pg.

Kommuneskolen . . . 10 13 518 519 30 36 558 568 26 1152
Statsskolen.............. 0 0 39 32 38 49 77 81 185 343
Rønne Privatskole . 6 9 24 44 0 1 30 54 34 118

I alt i byens skoler 16 22 581 595 68 86 665 703 245 1613

På optagelseshjem, børnehjem o. 1. uden for kommunen 14 dr. 1 pg.
Åndssvage (på åndssvageanstalt eller i hjemmet)..........  3 » 4 »
Anmeldt til hjemmeundervisning på gr. a. svagelighed 0 » 1 »
På skole for tunghøre ..................................................... 1 » 2 »

I alt 18 dr. 8 pg.

Antallet af skolesøgende børn i byens skoler er fra 3 Vi 2 1949 til 3 Vi2 1950 
steget med 89, fra 1524 til 1613. — I antallet af skolesøgende børn fra kommunen 
er der en stigning på 55, fra 1313 til 1368. — Af undervisningspligtige børn fra 
kommunen var der på de tre skoler i alt 1176. Heraf undervistes på kommune
skolen 1037 (88,18 %), på statsskolen 71 (6,04 %) og på Rønne Privatskole 68 
(5,78 %).

2. Forventet antal undervisningspligtige børn
i kommunen 1951—1957.

Den Vs 1951 var antallet af kommunens undervisningspligtige børn på de tre 
skoler 1208.

På grundlag af statistikken over de i årene 1938—1950 i kommunen fødte 
børn, kan der opstilles følgende sandsynlighedsberegning over udviklingen:
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Afgang Tilgang Stigning Antal u.pligt. børn

V8 1951: 1208
31/t 1952. Årg. 38: 180 årg. 45 268 88 Vs 1952: 1296
— 1953. — 39: 186 — 46 266 80 V8 1953: 1376
— 1954. — 40: 175 — 47 265 90 V8 1954: 1466
— 1955. — 41: 152 — 48 242 90 V8 1955: 1556
— 1956. — 42: 188 — 49 266 78 V8 1956; 1644
— 1957. — 43: 214 — 50 265 51 V8 1957: 1695

Der er i ovenstående oversigt regnet med, at til- og fraflytning balancerer. 
Endvidere er der ikke taget hensyn til børnedødeligheden. Dødelighedspromillen 
er i de senere år faldet; en større promille af de små, afgående årgange skulle såle
des dække en mindre promille af de store, indgående årgange, så man ved bereg
ningen af den årlige stigning kan se bort derfra.

B. Det kommunale skolevæsen.
I. Almindelig oversigt.

Bortset fra lukning af Østre Skole fra 6. til 11. februar under installation af et 
nyt stokerfyr er undervisningen i skoleåret forløbet planmæssigt. Varmeanlægget 
er nu forsynet med 2 stokerkedler, hver med 40 m2 varmeflade.

Den reviderede skole- og undervisningsplan er godkendt. Med hensyn til skole
gangen er der fra 1. august 1951 sket den ændring, at middagspausen kl. 12—13 er 
bortfaldet, så eleverne får samlet skoletid, for klasser med 36 timers ugentlig under
visning fra kl. 8—14. Ændringen i skoletiden er gennemført efter en afstemning 
blandt forældrene, 75,77 % af de afgivne stemmer var for afskaffelse af middags
pausen. Under skemalægningen for det ny skoleår viste det sig, at ændringen, 
til trods for øget mangel på klasseværelser, har bedret skolegangsforholdene, ikke 
mindst for de småklasser, der møder senere på dagen, idet man nu til dem kan ud
nytte ledige lokaler fra kl. 11—12 eller 10—12, uden at de ved middagspause får 
delt skoletid, og samtidig rykkes tidspunktet for undervisningens ophør en time 
frem, så man undgår de meget sene timer. — Hvad timetallet for de enkelte fag 
angår, er det for hovedfagene dansk og regning omtrent det samme som i den 
gamle plan, hvorimod timetallet i de praktiske fag for de ældre klassetrin er for
øget noget; således har eleverne i 5. kl., 1. og 2. fm. (6. og 7. kl.) fået 1 ugentlig 
gynastiktime mere, drengene flere sløjdtimer, og for pigernes vedkommende på
begyndes undervisningen i husgerning nu i 1. fm. (6. kl.), ligesom der i eksamens
mellemskolen er undervisning i dette fag i 2. og 3. mellem mod tidligere kun i 
4. mellem. For de elever, som findes egnede dertil, er der undervisning i frem
medsprog fra 1. fm. (6 kl.). Der sker da en afkortning i timetallet i dansk, skrivning 
og bogføring.

I de senere år er indenfor danskundervisningen opmærksomheden blevet spe
cielt henvendt på de enkelte læsesvage eller læseretarderede børn, der sidder i klas
serne. Manglende læsefærdighed betyder ikke blot et dårligt standpunkt i dansk, 
men gør det svært for eleven at tilegne sig stoffet i andre læsefag (historie, geografi 
o. s .v.). For at yde disse børn en håndsrækning til at opnå en bedre læsefærdig
hed har man også her ved skolen indført en ekstraundervisning i mindre hold 



3-—4 gange ugentlig. Med forholdsvis få elever ad gangen og ved brug af et for 
disse elever særlig egnet materiale og en så alsidig undervisningsform som muligt 
forsøger man at råde bod på deres vanskeligheder.

TIMEFORDELINGEN EFTER DEN NYE UNDERVISNINGSPLAN

A. Grundskolen.

1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl.

Dr. Pg- Dr. Pg- Dr. Pg- Dr. Pg- Dr. Pg-
Religion ............. 2/2 2/2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dansk................. 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8
Skrivning .......... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Regning ............. 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
Historie ............. 2 2 2 2 2 2
Geografi............. 2 2 2 2 2 2
Naturhistorie . . . 1 1 2 2
Sang ................... 2/2 2/2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tegning............... 1 1 1 1
Sløjd (Havebrug) 
Håndgerning . . . 2 3 3

2
4

Gymnastik ........ 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

19 19 21 23 25 28 29 32 32 34

B. Den eksamensf ri mellemskole.

l.kl. 2. kl. 3. kl.
Med uden med uden
spæg sprog sprog sprog

Dr. Pg- Dr. Pg- Dr. Pg- Dr. Pg- Dr. Pg-
Religion ............... 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Dansk................... 7 7 8 8 6 6 8 8 6 6
Skrivning ............. 1 1 2 2 1 1 1 1
Regning ............... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Historie ............... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geografi............... 2 2 2 2 2 2 2 2
Naturhistorie . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Naturlære............. 2 1 2 1 2 2 2
Tysk (el. engelsk) . 3 3 3 3 4 4
Sang..................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1
Tegning ............... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bogføring............. 1 1
Sløjd (Havebrug) .. 4 4 4 4 4
Håndgerning . . . . 3 3 3 3 4
Husgerning ......... 2 2 4 4 4
Gymnastik ........... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

36 36 35 35 35 36 35 36 32 34
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I 3. kl. går kun de elever til sprog, som har deltaget i sprogundervisningen i 
1. og 2. kl., såfremt der fortsættes med samme sprog som i 1. og 2. kl.

Sprogundervisningen i 1. kl. er en forsøgsmæssig ordning, foreløbig gældende 
for 5 år, jfr. undervisningsministeriets skrivelse af 13. maj 1950 (1. k. j. nr. 
3857/43).

C. Eksamensmellemskolen.

l.kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. Realkl.

Dr. Pg- Dr. Pg- Dr. Pg- Dr. Pg- Dr. Pg-
Religion ............... 2 2 2 2 2 2 1 1
Dansk................... 5 5 4 4 4 4 5 5 5 ' 5
Skrivning............. 2 2 1 1 1 1
Engelsk................. 5 5 3 3 3 3 4 4 5 5
Tysk ..................... 4 4 4 4 5 5 4 4
Fransk*)............... 4 4
Historie ............... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geografi............... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Naturhistorie . . .. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Naturlære............. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Regn, og mat......... 5 5 5 5 6 6 7 7 5 5
Bogføring*) .........
Tegning ............... 2 7 2 1 2 2

2 2

Sang..................... 2 2 1 1 1 I 1 1
Sløjd (Havebrug) . 
Håndgerning . . . .

2
2

2
2

2 2
2

Husgerning ......... 2 3
Gymnastik ........... 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3

*) Valgfri. 36 36 35 36 36 36 36 36 36 36

D. Hjælpeskolen.
l.kl. 2 kl.

Dansk med fortællefag samt sang..................................................... 10 15
Praktisk regning.................................................................................. 5 6
Sløjd (småsl. og håndg.)...................................................................... 4 4
Gymnastik ........................................................................................... 3 3
Tegning ............................................................................................... 2 2

24 30

I 4. m. gives der for de elever, hvis forældre ønsker det, og som af sproglæreren 
anses for egnede dertil, et kursus i latin på 120 timer.

Eleverne i 2. fm. og 3. em. undervises i et kursus på 5 X 2 timer i biblioteks
kundskab på amtsbiblioteket af dettes personale.

For de elever, der har interesse deri og efter skolens skøn har evner dertil, er der 
en ugentlig times korsang uden for ordinær skoletid under ledelse af 2 lærere 
(lærerinder), af hvilke den ene dirigerer og den anden akkompagnerer.
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II. Eleverne.
1. Afgang og tilgang i skoleåret.

Elevtal V8 1950 ...................................................................... 567 dr., 583 pg.
Afgang i skoleåret .................................................................... 35 » 26 »
Tilgang i skoleåret .................................................................... 27 » 22 »

Elevtal 31/T 1951 .................................................................... 559 dr., 579 pg.
Afgang 31/7 1951:

Med ophør af skolegang ....................... 57 dr., 53 pg.
Til andre skoler........................................ 4 » 10 »

------------------ 61 » 63 »
Tilgang Vs 1951: 

Nyindskrevet til 1. kl..................... 129 dr., 113 pg.
Indskrevet fra andre skoler ............... 4» 11»

------------------ 133 » 124 »

Elevtal Vs 1951. 631 dr., 640 pg.

2. Elevernes fordeling i klasserne d. 3l/t2 1950.

Klassetrin Klasser Elever Klassetrin Klasser Elever

1. grundskoleklasse 6 186 1. eks. mellemsk.kl. 2 53
2. — 7 198 2. — — l 34
3. — 5 147 3. - — 1 32
4. — 5 147 4. — — 1 31
5. — 4 108 Realklasse 1 10
1. fri mellemsk.kl. 3 84 1. hjælpeklasse 1 14
2. — — 3 80 2. — 1 16
3. — — 1 12

3. Elevernes forsømmelser i 1950.
(Forrige års tal i parentes).

På grund af sygdom.........................  11167 elevdage eller 4,13 % (4,89 %)
Af anden lovlig grund........................... 611 — — 0,23— (0,22—)
Uden lovlig grund.................................. 78 — — 0,03 — (0,05 —)

Ialt 11856 elevdage eller 4,39 % (5,16%)
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III. Lærerpersonalet.
1. Forandringer i årets løb.

Vio 1950: Fru Lis Svenningsen fratræder som fast vikar.
Vu -— : Timelærer Tb. Laursen får fast ansættelse.
Vi 1951: Frk. Jytte Eriksen ansættes som timelærerinde.
V4 •—• : Verner Andersen ansættes som timelærer.
— — : Lærer A. Munch forflyttes til Nyker.
— — : Lærer K. Bi/chmann-Møller forflyttes til Roskilde.
— — : Fru E. Büchmann-Møller forflyttes til Roskilde.
— — : Fru I. Hansen ansættes som overlærer.
Vs — : Timelærer Verner Andersen ansættes som aspirant i fast embede.
Vs — : Lærer C. Pibl forflyttes til Struer.
— — : Frk. Else Lund, Haslev, ansættes i fast embede.
— — : Lærer Jobs. Ulnits, Aakirkeby, ansættes i fast embede.
— — : Lærer A. Kjøller, Svaneke, ansættes i fast embede.
— — : Vikar frk. Ingrid Ivarsson ansættes som aspirant i fast embede.
— — : Vikar Bendt Christiansen ansættes som timelærer.
— •— : J. Østergård Olesen ansættes som fast vikar.

Overlærer frk. Helga Blang.
Midt i årets arbejde er en af skolens gode medarbejdere gået bort. Overlærer, 

frk. Helga Blang af gik d. 12. febr. 1951 ved døden efter en operation.
Frk. Blang, der har været ansat ved skolevæsenet siden 1. aug. 1930, gik meget 

stærkt op i sin gerning, og skolen havde en stor plads i hendes hjerte. Det var hende 
derfor en særlig glæde, da hun i september 1949 efter at have gennemgået en ope
ration kunne genoptage sit arbejde og igen færdes mellem børn og kolleger både 
i arbejdet og ved festlige lejligheder. En ondartet sygdom havde imidlertid ikke 
sluppet sit tag i hende og gjorde en brat ende på et virksomt liv. Skolen vil ære 
hendes minde.

2. Fortegnelse over lærerpersonalet 1. august 1951.
<u Ó

O CJ
qj

Født Dim. tn ri
Î s o

« $ <u <n O a
C o. g Ç 3 gp Pi > < a <u H

Skoleinspektør:
H. Benthin................. . 1903 1925 V1 47 V1 47 V4 46

Viceskoleinspektører:
N. M. Petersen........... . 1899 1920 Vio21 V4 40 V4 43
P. Jensen ................... . 1904 1925 Vt 29 V2 47 V2 44

Overlærere:
Aa. Engell................. . 1898 1927 Vø 27 V4 46 V4 43
H. Madsen................. . 1896 1927 Vg 29 V4 46 V4 43
G. Jensen ................. . 1909 1930 12/8 32 V8 49 Vs 46
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H. Christensen.............
Frk. D. Thomsen.........

- H. Thomsen.........
Fru I. Hansen...............
Frk. K. M. Knudsen . .

1909
1888
1889
1888
1900

1930
1910
1913
1919
1922

V4
Vi 2 
Vil
Vi 
v9

33
23
20
24
24

v8
V4
V4 
v4 
v8

49
46
46
51
51

Vs 
v4
V4 
v4
V8

46
43
43
48
48

Lærere:
N. H. Ilsøe ................. 1905 1926 V10 49 Vio 49 v2 29
A. Kjøller ................... 1902 1928 v8 51 Vs 51 Vio 31
A. Juul......................... 1911 1932 v8 49 v8 49 V3 35
Sv. Aa. Rassing........... 1912 1933 12/s 35 v8 38 Vo 37
Johs. Ulnits................. 1908 1933 v8 51 v8 51 V4 42
E. Svenningsen ........... 1915 1941 Vs 42 v7 45 Vs 44
V. Klyver-Poulsen .... 1921 1942 Vi1 42 V10 45 V« 45
A. Elmquist................. 1917 19 44 14/8 44 v2 47 Vo 46
E. Rud Nielsen........... 1912 1944 V9 46 V12 48 V7 47
Karl Kristensen........... 1914 1946 v6 46 v6 48 Vo 48
Th. Laursen................. 1917 1944 v8 50 Vil 50 V3 49
V.Kofoed Hansen (asp.) 1922 1948 V1 50 v4 50
V. Andersen (asp.) . . .
1 ledigt embede.

1927 1949 v4 51 Vs 51

Lærerinder:
Frk. M. Pihl................. 1896 1927 v8 31 v3 32 v7 29
Fru H. Koefoed......... 1898 1926 V10 30 Vio 30 Vo 30

E. Rassing........... 1908 1931 Vo 31 Vil 36 Vo 33
Frk. A. Jensen ........... 1907 1935 v4 37 Vi 2 38 Vi 2 38

M. Nielsen ......... 1914 1937 Vo 43 v8 46 Vs 40
Fru G. Christensen . . . 1915 1938 Vo 46 Vo 46 V4 42
Frk. H. Pihl ............... 1914 1938 V1 42 v7 43 V7 43
Frk. A. Bech............... 1922 1943 Vs 47 v8 47 Vs 46
Fru U. Elmquist......... 1920 1944 v8 48 v8 50 V4 49
Frk. E. Lund................. 1924 1948 v8 51 v8 51 Vs 50

I. Ivarsson (asp.).. 
1 ledigt embede.

1930 ’ 1951 Vo 51 v8 51

Timelærere:
E. Juul Nielsen........... 1904 1925 Vi 2 25 V12 48
B. Christiansen ........... 1928 1951 Vo 51 Vs 51

Timelærerinde:
Fru J. Andersen......... 1926 1949 Vil 51 V1 51

Fast vikar:
J. Østergaard Olesen .. 1927 1951 v8 51 v8 51

Som vikarer har endvidere fungeret: 
Lærere: R. Sommer, B. Christiansen. 
Faglærer: Mogens I. Larsen.
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Lærerinder: Fru J. Andersen, frk. S. Thamdrup, frk. Ingrid Dam, fru K. Jensen, 
frk. I. Ivarsson.

Seminarieelever: Nis Thuesen (Blågård), N. E. Heldorf (Blågård), Axel Nielsen 
(Vordingborg).

Student: Frk. Kirsten Holm.

3. Kursus.
Feriekursus:

Tb. Laursen: Gymnastik (Gerlev gymnastik- og idrætshøjskole).
H. Pibl: Gymnastik (Herzberg, Svejts).
K. Kristensen: Afsluttende kursus i sløjd (Sløjdlærerskolen). 
Aksa Jensen: Husgerning (Odense).

4. Lærerpersonalets fraværelse Vs 50—31/7 51.

Under »Anden grund« henhører fraværelse p. gr. a. deltagelse i kursus, censur, orlov 
o. lign. I læreres forsømmelse af »Anden grund« er medregnet 141 timer for 6 lærere 
under deres uddannelse til instruktører i civilt forsvar.

Lærere Lærerinder

Sygdom Anden gr. I ak Sygdom Anden gr. I ak

Antal timer..................... 369 441 810 572 82 654

I pct. af pligtigt timetal 1,25 1,49 2,74 2,69 0,39 3,08

IV. Skolebetjent.
Otto Aakjær, f. 1909, ansat........................... 1/12 1948.
Afløser: G. Sjöberg.

Aksel Berg.
Lørdag d. 28. april afgik skolebetjent, folketingsmand Aksel Berg ved døden 

efter en operation.
Aksel Berg blev d. 1/12 1938 ansat som skolebetjent. I 1945 indvalgtes han i 

folketinget og fik stedfortræder ved skolen; men i de år, han virkede, var han en 
påpasselig og trofast medarbejder, der også, efter at hans arbejde væsentlig kom 
til at ligge på andre felter, bevarede sin interesse for skolen.
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V. Virksomheden.
Eksaminer, årsprøve m. m.

Til real- og mellemskoleeksamen, der afholdtes i maj—juni, indstilledes hen
holdsvis 10 og 31 elever, der alle bestod. Resultaterne var følgende:

Realeksamen:
1. Marie Louise Aakjær, d. af skolebetjent Aa.............................. mg-|- 14,44
2. Karen Margr. Hjorth Caspersen, d. af snedker C...................... mg-? 13,52
3. Vera Kirsten Hansen, d. af sparekassebogh. H.......................... mg-?- 13,36
4. Helmer Mølleskov Jensen, s. af bladforhdl. J.............................. mg 13,86
5. Inger Lise Kjøller, d. af fisker K................................................ mg-J- 14,47
6. Karl Ejnar Kristensen, s. af maskinmester K.............................. 13,31
7. Addy Lulu Pedersen, d. af keramiker P....................................... mg 13,91
8. Vera Pedersen, d. af snedker P.................................................... mg-?- 13,23
9. Knut Lindau Rasmussen, s. af fotograf L. R.............................. mg 13,80

10. Verner Emil Klarborg Schou, s. af arbejdsmand S.................. mg 13,87

Mellems kole eksamen :
1. Keld Sigfred Andersen, s. af stenhugger A.................................. mg-|- 14,39
2. Svend Erik Andersen, s. af arbejdsmand A............................... mg-?- 13,22
3. Ole Byder, s. af sejlmager B........................................................ mg-?- 13,42
4. Kirsten Engeli, d. af bygmester E............................................... mg 13,67
5. Eva Espersen, d. af chauffør E.................................................... 13,57
6. Knud Erik Espersen, s. af chauffør E........................................... mg-?- 13,30
7. Jeppe Punch, s. af tømrer F........................................................ mg 14,02
8. Benny Hansen, s. af fiskeribetjent H........................................... mg-?- 13,19
9. Henning Ellegaard Hansen, s. af forstander E. H...................... mg 14,10

10. Elly Sode Jensen, d. af arbejdsmand J........................................ æg-f- 14,39
11. Erik Kristian Jensen, s. af smører J........................................... mg-?- 13,39
12. Jan Munch Jørgensen, s. af arbejdsmand M. J.......................... g-p 12,87
13. Kirsten Irene Koefoed, d. af uldhdl. K....................................... g-j- 12,57
14. Werner Krahl, s. af keramiker K............................................... mg-?- 13,07
15. Margrethe Sorth Kure, d. af typograf K................................... mg-?- 13,64
16. Christian Peter Lund, s. af snedkermester L.............................. mg 14,11
17. Mogens Lund, s. af restauratør L................................................ mg 13,94
18. Richard Lundt, s. af maler L........................................................ g-j- 12,43
19. Bent Jørgen Nielsen, s. af arbejdsmand N.................................. g-T 1292
20. Karen Inger Nielsen, d. af kontrolass. N................................. mg-?- 13,48
21. Birthe Ulla Olsen, d. af arbejdsmand O..................................... mg-|- 13,22
22. Denis Karsten Olsen, s. af murer O.......................................... mg-j- 14,39
23. Hanne Rømer Olsen, d. af stenhugger O................................. g-J- 12,94
24. Tove Hansen Rønne, d. af vognmand R................................... mg-?- 13,59
25. Birthe Irene Sonnesen, d. af arbejdsmand S............................. mg-?- 13,21
26. Kirsten Sorth, d. af stenhugger S............................................... mg-?- 13,59
27. Tove Svendsen, d. af gasværksarb. S........................................... mg-?- 13,57
28. Grethe Skovgaard Sørensen, d. af chauffør S. S........................... mg-|- 14,22
29. Søren Sørensen, s. af formand S................................................... mg-?- 13,54
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30. Grethe Elisabeth Thomsen, d. af stenhugger Th.......................... g+ 12,61
31. Karen Merete Thorn, d. af vognmand T................................... g+ 12,84

Følgende af ovenstående elever har endvidere bestået latinprøven: 
Keld Andersen, 
Kirsten Engeil, 
Jeppe Funch, 
Elly Sode Jensen, 
Denis Olsen, 
Grethe Skovgaard Sørensen.

Årsprøven.
Skriftlig årsprøve for 3. grundskoleklasse og opefter afholdtes d. 20. og 21. juni, 

mundtlig årsprøve for de samme klasser d. 26., 27. og 28. juni. De skriftlige arbej
der fra årsprøven samt årsarbejderne i skrivning, tegning, håndarbejde og sløjd 
fremvistes lørdag d. 23. juni i drengenes gymnastiksal og sløjdklassen. Samme dag 
var der for forældrene adgang til at bese skolehaverne.

Optagelsesprøven.
Optagelsesprøven til eksamensskolens 1. klasse afholdtes d. 30. april (skriftlig) 

og d. 2. maj (mundtlig). De elever, hvis skriftlige besvarelser fandtes absolut gode, 
blev optaget på skriftligt alene; de øvrige blev prøvet i mundtlig dansk og regning. 
Af 52 tilmeldte elever optoges 32 (61,5 %).

Flidspræmier.
Af midler fra grosserer Andreas Riis’s legater samt et tilskud fra kommunen 

uddeltes ved årsafslutningen d. 28. juni følgende flidspræmier:

Sparekassebog på 25 kr.:
Aase Petersen, d. af fru P.
Inge Nielsen, d. af slagter N.
Ketty Andersen, d. af vognmand A.
Ingrid Hjorth Hansen, d. af arbm. H.
Karsten Hansen, s. af købm. H.
Margrethe Kure, d. af typograf K.
Jan Jørgensen, s. af arbm. J.

Kogebog (Husgerning):
Elly Sode Jensen, d. af arbmd. J.
Birgit Kæmpe, d. af keramiker K.

Strikkebog (Håndgerning):
Ruth Jensen, d. af arbm. J.
Guldborg Mortensen, d. af skomager M.

Værktøj (Sløjd):
Svend Pedersen, s. af mekaniker P.
Ole Byder, s. af sejlmager B. 
Keld Andersen, s. af arbm. A.

»Norden«s bogpræmie tildeltes Grethe Sørensen, d. af chauffør S.
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Inspektion.
Undervisningen er i skoleåret inspiceret af følgende:

7/9 50: Undervisningsinspekør Hans I. Hansen: Dansk i eksamenssskolen. 
14/g 50: Inspektør A. Simonsen: Tysk i eksamensskolen.
22/9 50: Inspektør Th. Christensen: Regning, matematik og fysik i eksamens

skolen.
11/n 50: Vicegymnastikinspektør frk. Martha Christensen: Pigegymnastikken.

Undervisning af læseretorderede.
For de børn, som af en eller anden grund, f. eks. hyppig skoleflytning, skole- 

umodenhed, ordblindhed, langvarig forsømmelse o. s. v., ikke er i stand til at følge 
den almindelige danskundervisning, har skolen påbegyndt særundervisning i dansk.

Undervisningen begyndte i august 1950.
Klasselærerne indstillede de læsesvage børn, der samledes på et læsehold, hvor 

de fik særlig undervisning fire timer om ugen. Denne undervisning foregik for
trinsvis, når deres egen klasse havde dansk, så børnenes skoletid ikke blev læn
gere, og det ikke gik ud over andre fag. Læseholdet omfattede 12 elever fra 3-, 4. og 
5. klasse. Heraf kunne 2 elever efter fire måneders forløb helt følge danskunder
visningen i deres egen klasse og forlade læseholdet. De øvrige 10 elever fik ekstra
undervisning året ud, og alt efter deres evner og flid nåede det et pænt resultat, så 
de fra det nye skoleårs bgeyndelse skulle kunne følge danskundervisningen i deres 
egen klasse.

Undervisningen på læseholdet tilstræber — gennem systematiske læse- og dik
tatøvelser samt forskellige individuelle øvelser — at bringe eleverne frem til deres 
klasses standpunkt. Ved læse- og skriveprøver, der foretages regelmæssigt, kontrol
leres elevernes standpunkt og fremskridt.

V. Klyver-Poulsen.

Skolelægevirksomheden.
I lighed med tidligere år er skolens elever blevet grundigt undersøgt 1 gang 

i skoleårets løb. Der har som sidste år 1 gang om ugen været konsultation på skolen, 
og der er foretaget en del kontrolundersøgelser. Ved disse har man bl. a. søgt at 
sikre sig, at de givne henvisninger er blevet fulgt. 62 elever er blevet henvist til 
deres egen læge til nærmere kontrol og behandling af sygelige tilstande.

Af de sygdomme, der er fundet blandt samtlige skolens elever, kan af de almin
deligst forekommende nævnes:

Sygdomme i ører, næse, svælg ........................................ 57 tilfælde
øjensygdomme (brydningsfejl, skelen o. 1.) .................. 109 —
hudlidelser (især ernæringsknopper og børnesår)........... 93 —
sværere holdningsfejl......................................................... 65 —
platfodethed.............................................................   105 —

Tuberkulosekontrollen er foretaget af tuberkulosestationen for de 13-åriges og 
1. klassernes vedkommende. De øvrige undersøgelser er kontrolleret af skolelægen. 
Tuberkulosevaccinationen er vel gennemført.

Interessen for tuberkulosevaccinationen er god. Således var af de nyindskrevne 
200 elever 81 elever vaccinerede før skolegangens begyndelse.
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Med difterivaccinationen står det desværre ikke så godt til. Blandt de samme 200 
nyindskrevne elever var der 40 — altså 20 % ■— der ikke var fuldstændigt vaccine
rede eller slet ikke vaccinerede. For tiden, hvor de fleste ældre børn er godt difteri
vaccinerede, er chancerne for en diftediepidemi ikke stor, men de ikke eller ufuld
stændigt vaccinerede har meget større chance for at pådrage sig sygdommen •— 
evt. smittet af en sund bacilbærer, d. v. s. en person, som uden at være syg, en 
periode huser den sygdomsfremkaldende bakterie. Fortsætter den tendens med 
efterladenhed overfor difterivaccination, vil der efterhånden blive god jordbund for 
opståen af en ny epidemi af denne alvorlige, ofte dødbringende sygdom. Det er af 
stor betydning, at børnene får alle 3 indsprøjtninger, idet den 3. indsprøjtning, der 
gives ca. 1 år efter de 2 første, betinger, at det erhvervede modstof mod sygdom
men holder sig i er¡ årrække, mens det ellers hurtigere forsvinder ud af kroppen. 
På grund af, at det offentlige er interesseret i at forebygge en ny række sygdoms
tilfælde, har man gjort vaccinationen gratis for alle personer under 18 år, og vac
cinationen foretages af hjemmets sædvanlige læge.

En ting, jeg også har lyst til at lægge et godt ord ind for, er børnenes senge
tid. Mange — også småbørn —■ kommer regelmæssigt for sent i seng om aftenen. 
Ofte vågner de alligevel tidligt den næste morgen. De kan da ikke være oplagte 
til skolearbejdet, men sidder og småsover og får ikke nok udbytte af undervisnin
gen — eller det kniber at få dem op om morgenen, så de regelmæssigt må skynde 
sig til skole for ikke at komme for sent -—• og får dårlig tid til at spise deres mor
genmad. Jeg er ligeledes af den mening, at man skal være varsom med at sprede 
børnenes tid på alt for mange interesser uden for skoletiden. Det hænder, at bør
nene får lov at være med til dans, akrobatik, ekstra gymnastikundervisning, spille
undervisning, badmintonspil, spejdervirksomhed — og til tider regelmæssige bio
grafbesøg. De bør lære at begrænse sig. Skal de spænde over alt for meget, bliver 
de trætte og nervøse og får alligevel ikke den rette glæde ud af deres fornøjelser, 
og de får ikke kræfter til at klare skolearbejdet. Man skal passe på ikke at få de 
voksnes rastløshed til at forplante sig til børnene.

Jeg har været glad for fremmødet af forældre ved undersøgelsen af de små 
børn. Samtalen med forældrene betyder meget for forståelsen af evt. poblemer hos 
barnet.

Jeg takker skolen for godt samarbejde.
Grethe Neerborg Kjøller, 

skolelæge.

Skoletandpleje.
Tandplejen, der er gratis, udføres på private klinikker efter forældrenes valg 

hos tandlægerne A. Holst-Jensen, E. og H. C. Holm, G. Knudsen og H. Wibroe 
Byfeldt, med hvem kommunen har overenskomst. Nedenstående oversigt viser 
behandlingernes art og antal, idet der er regnet med behandlede børn fra alle skoler 
i kommunen:
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Skolebadning.
I vinterhalvåret har eleverne fået varmt brusebad hver 14. dag — 15 bade i alt.
Deltagelse i skolebadningen er obligatorisk. På skriftlig anmodning fra hjem

met kan barnet fritages enkelte gange p. gr. a. forkølelse og lign.; men drejer det 
sig om fritagelse for længere tid, kræves der lægeerklæring, for at barnet af hel
bredsmæssige grunde bør fritages for skolebad. Blanket fås på skolen.

Legemsøvelser.
Som sædvanlig er gymnastiktimerne i sommermånederne, såvidr vejret har 

været dertil, anvendt til boldspil, fri idræt og svømning.
Svømme- og idrætsprøver er i skoleåret aflagt af følgende antal elever:

Svømning:
Den danske skoles svømmeprøve ........ 

» » » frisvømmerprøve .........
» » » livredderprøve .............

D. G. & L.’s lille livredderprøve ...............

I alt:

Skoleidrætsprøver:
Bronze............................................'.............
Sølv .............................................. .. ........... ..
Guld I...........................................................
Guld II .........................................................

36 drenge 46 piger
13 » 33 »

9 » 9 »
2 » 0 »

60 drenge 88 piger

18 drenge 45 piger
6 » 16 »
3 » 10 »
0 » 3 »

I alt: 27 drenge 74 piger
I den af Dansk Svømme-Forbund arrangerede folkesvømning aflagde 122 

drenge og 154 piger prøve i 200 m fri svømning.

For at kunne røre sig frit og befinde sig vel under legemsøvelser, hvad enten 
det er gymnastik, boldspil el. fri idræt, bør eleverne have en let gymnastikdragt. 
Det er dårlig økonomi at ødelægge dyrt skoletøj ved at anvende det i gymnastik
timen. Desuden er det uhygiejnisk, og børnene udsættes for forkølelse ved resten 
af skoledagen at gå i svedigt tøj. — Hvis de derimod er hensigtsmæssigt påklædt 
til legemsøvelserne og bagefter benytter sig af lejligheden til at tage et tempereret 
bad, møder de forfriskede og veloplagte til de følgende timer.
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Skolebespisning.
Skolebespisningen, der som sidste år var åben for alle skolens elever, påbegynd

tes d. 8. januar og sluttede d. 30. marts. Der deltog 296 børn.
Maden bestod af Oslo-frokost (smørrebrød og 2 dl sødmælk) samt æbler eller 

gulerødder. Der er i bespisningsperioden serveret 12868 portioner. De samlede ud
gifter udgjorde 8109,48 kr. eller 63 øre pr. portion. Køkkenet blev forestået af frk. 
I, Mortensen, fru M. Jensen og fru B. Schon. Tilsynet under spisningen førtes af 
lærerne A. Munch og V. Klyver-Poulsen.

Skolesparekasse.
(Forrige års tal i parentes.)

Antallet af sparere pr. 30/6 1951 var 875 (780). Deres tilgodehavende var 
77.163,21 kr. (72.513,20), i gennemsnit 88,19 (88,44) pr. sparer. I september 1950 
og marts 1951 er der til 67 konfirmander udbetalt i alt 12.318,47 kr., gennemsnit
lig 183,85 pr. sparer. Der er givet 3 Yi % i rente. I øvrigt henvises til regnskabet 
sidst i beretningen.

Billetter til ferierejser.
Til rejser i sommerferien med stats- og privatbaner udstedtes 124 billetter.
184 elever, der gennem skolen havde bestilt billet, rejste med Dampskibssel

skabet af 1866’s både på ruten Rønne—København på moderationsbilletter — 50% 
af billetprisen. Samme nedsættelse blev på ruten Rønne—Karlshamn givet de ele
ver, som deltog i udvekslingen af skoleelever mellem de to venskabsbyer, der som 
i tidligere år var tilrettelagt således, at elever fra de to byers kommuneskoler gen
sidigt besøgte hinanden en uge.

Gaver til skolen.
Til skolens naturhistoriske samling er der i årets løb modtaget som gave fra: 
Maskinpasser Mogensen, Syriensvej 21, Kbhvn.: Kindtand af en grindehval. 
Rentrice frk. Eva Møller, Pistolstræde 8, Rønne: 2 konkylier.
Hovmester Børge Johnsen, der deltager i Galathea-ekspeditionen: Tropiske fisk 

og forskellige andre ting.
Skolen er taknemlig for de modtagne ting.

Indsamlinger.
Enkelte klasser har deltaget i mærkesalg 2—3 timer i skoletiden, fortrinsvis, 

når det var til støtte for børneinstitutioner..
Endvidere er der på foranledning af »Mellemfolkeligt Samvirke« blandt sko

lens elever gennem salg af mærker (»mursten«) indsamlet bidrag til genopbygning 
af en græsk landsbyskole i Agnandero, der under sidste verdenskrig blev ødelagt. 
Denne indsamling, der blev forestået af overlærer Engeil, indbragte i alt 844,20 kr.

Skibsadoption.
Midt i skoleåret fik skolen efter en henvendelse til »Dansk Skibsadoption«, 

København, sit ønske om at adoptere et skib opfyldt. Det blev »Emma Mærsk«, et 
af rederiet A. P. Møllers tankskibe, der sejler mellem Frankrig—England og Per
sien. Korrespondancen herfra påtog 3. mellem sig. Klasselokalet bærer allerede 
præg af forbindelsen. Foruden en detailleret plan over det store smukke skib hæn- 
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ger der fotografier af det og mange af de egne, som det på sin rute passerer. Det 
er med manskabet udvekslet adskillige breve og billeder, der for eleverne er friske 
pust ude fra den store verden og for skibsbesætningen kærkomne hilsener fra 
hjemlandet. Filatelister blandt eleverne har gennem frimærker fra forskellige lande, 
dels på brevene, dels sendt i disse, fået værdifulde eksemplarer til deres samlinger. 
Til gengæld er der sendt pakker med blade og tidsskrifter til skibet. Til jul vil 
besætningen om bord modtage en særlig julehilsen med smågaver, til dels forar
bejdet af eleverne selv.

Fra skolens dagbog.
14/s 50: Undervisningen genoptages efter sommerferien.
28/8 —: 8. kl. og 3. mellem tager på en uges lejrskoleophold i Frennemark ved 

Svaneke under ledelse af lærerne Sv. Rassing, K. Büchmann-Møller, 
C. Pibl og lærerinde fru E. Rassing.

14/B —: Forældremøde. Undervisningsinspektør Hans 1. Hansen talte om emnet: 
Er opdragelsen blevet vanskeligere.

2 Vp —: Lærer Hermann Meier Andersen, Ebberup, der har deltaget i Flensted- 
Jensens gymnastikturné til Amerika, fortalte om turen og viste lysbil
leder derfra for skolens ældste klasser.

2C/g —: Alle skolens elever ser Dansk Sudan-Missions udstilling i »Emaus«.
13/1O“: Skolen har besøg af kaptajn Røder, Dansk Skibsadoption, der cause

rede fortræffeligt over emnet: Den danske sømand under den anden 
verdenskrig.

24/io I anledning af 5-årsdagen for F. N. samledes eleverne på Østre Skole i 
drengenes gymnastiksal, hvor skoleinspektøren fortalte om F. N. og 
dens virksomhed.

28/io —Radiotekniker Ivarsson, Svensk Radiotjeneste, optager til en svensk ud
sendelse om Bornholm 5 bornholmske sange, indsunget af skolekoret 
under ledelse af fru Rassing.

— —: Engelskaften for realklassen i festsalen. Lærer Laursen viste lysbilleder 
fra og fortalte om oplevelser fra tjenesten som engelsk soldat i Østen, 
og lærer Larsen berettede om en rejse til Skotland.

1/1 ! -—•: Jagtkonsulent Fynbo. Svendborg, foreviser filmen »Dyreliv i Afrika« 
for 4. kl. og opefter.

22/12 —: Afslutning sidste dag før juleferien i kirken ved pastor Viggo Nielsen. 
24/i 51: En af foreningen »Norden«s rejselektorer, lærer Leif Kielland, Stabekk, 

besøger skolen og underholder de ældre elever. Kl. 10—-11: Norske 
børnesange, kl. 11—12: Et moderne eventyr (hvalfangst i sydpolar- 
havet).

G/2—’LÇ: Undervisningen på Østre Skole suspenderet på grund af installation 
af ny kedel.

44/2°é4^/2- Skolefest afholdes i »Industrien«. Børnene i 1.—3. kl. overværede 
generalprøven. Eleverne fra de øvrige klasser og forældre — i alt godt 
1000, fordelt på 2 aftener, deltog i festen. Underholdningen var en caba
ret: Sang af skolekoret, »De penge, de penge« (3. mellem), gymnastik
akrobatik (piger fra 4. mellem), sjippe-ballet (forsk, klasser), 7 små 
synger (2. kl.), Glasklaveret (4. kl.), Sørøveren, Hyrdinden og skor
stensfejeren, Cowboyen synger og forsk, andre småoptrin. Aftenen slut
tede med dans.
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20/2 51: Elever fra de ældre klassetrin overværer en skolekoncert på »Borgen«, 
arrangeret af Rønne Statsskole og kommuneskolerne i Nexø, Aakirkeby 
og Rønne. Et 60-mands symfoniorkester under direktion af Arne Ham- 
melboe og med Anne Brugmann som solist spillede i 2 koncerter værker 
af Bach, Wagner, Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, Rossini, I. P. 
Hartmann, Carl Nielsen og H. C. Lumbye.

1V;> ■—: Instruktionskursus i festsalen, arrangeret af de bornholmske lærerkredse. 
Førstelærer Alleslev, Lille Skensved, demonstrerede undervisning i 
skolelæsestuearbejde.

2/4 —■: Strandjagtkonsulent Fynboe, Svendborg, viser naturfilmen »Det danske 
år og jægeren« for 4.—6. kl. samt 1. em.

5/4 —: Rejsesekretær i Dansk Vandrelaug Jobs. Johansen, Svendborg, viser en 
farvefilm: »Østrig i sommersol« for de ældre elever.

1 Vs —Hr. Ib Birkef eldt fra den amerikanske ambassades filmsafdeling i Kø
benhavn viste i Rønne Bio, der af direktør Hansen gratis var overladt 
skolen, forskellige amerikanske kulturfilm i 2 afdelinger for eleverne 
fra 3. kl. og opefter.

21/ü —: Instruktionskursus i geografi ved viceskoleinspekør Bøgeskov-] ensen, 
arrangeret af de bornholmske lærerkredse.

4/e —: Skoleskovtur til Almindingen med eleverne fra 3. kl..og opefter.
8/6 —: Skoleskovtur til »Skovly« med 1. og 2. klasserne. F. D. F.s orkester spil

lede under begge skovture, der var begunstiget af fint vejr.
28/g —: Afslutning for afgangsklasserne. Skolekommissionens formand, borg

mester N. C. Nielsen, og skoleinspektøren talte. Der uddeltes afgangs
beviser og flidspræmier. Skolekoret under fru Rassings ledelse sang fler
stemmige sange.

3/t—10/t: Eleverne i 4. mell. foretog under lærer Sv. Rassings ledelse en ferie
rejse til Nordsjælland.

Den kommunale ungdomsskole.
Leder: Sv. Rassing.

Ved undervisningens begyndelse d. 2. oktober havde der til ungdomsskolen 
meldt sig 50 elever, 10 drenge (heraf 6 2. års) og 40 piger (heraf 10 2. års), som 
fordeltes på tre klasser. Således havde 22 % af de unge, der modtog ungdomsskole
nævnets indbydelse til skolen, meldt sig.

For pigerne var fagene og deres ugentlige timetal således: Husgerning (3 Vi 
time), boliglære (1 time), frie emner (1 time). I stedet for boliglære havde 2. års 
eleverne sundhedslære (1 time). Desuden havde 19 piger meldt sig til håndger
ning (3 timer i 10 uger). — Og for drengene: produktionslære (2 timer), sløjd 
(2 timer) og frie emner (1 time). For hele vinteren var der regnet med 10 ugers 
undervisning, men på grund af fyringsanlæggets sammenbrud måtte skolen lukke 
i ugen 5.—10. februar.

Antallet af elevtimer, beregnet efter antallet af tilmeldte elever var 5277, men 
beregnet efter deltagelsen 4276 Vi; mødeprocenten har således været 81. I løbet 
af vinteren måtte 12 elever (3 dr. -f- 9 pi.) gå fra af følgende grunde: Bortrejse 
(2 dr. 4- 1 pi.), læreplads (2 pi.), ændrede arbejdsforhold (1 dr. -|- 4 pi.), mgl. 
interesse (2 pi.). 13 af eleverne var fra andre kommuner, men tilmeldt og beskæf
tiget i Rønne. Skolen sluttede den 16. marts med 38 elever.

Det er efterhånden blevet tradition, at ungdomsskolenævnet og eleverne mødes 
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ved to fester, julefesten, der fandt sted i bespisningskælderen, og afslutningsfesten, 
der blev holdt i festsalen. Til begge fester var fortæringen fremstillet af eleverne, 
der også påtog sig en del af underholdningen i form af bornholmske viser, folke
dans og sketches. Da en klub i tilknytning til ungdomsskolen af lokalemæssige 
grunde ikke for tiden kan oprettes, er der med det formål at styrke kammeratskabet 
og sammenholdet om skolen i vinterens løb blevet afholdt gennemsnitlig to »kam
meratskabsaftener« om måneden. Tilslutningen har vist, at der er interesse for disse 
aftener med deres blandede program af sang, musik, korte foredrag, film, lysbil
leder, småkonkurrencer o. lign.

Ang. omkostninger vedr. ungdomsskolen henvises til regnskabet på sidste side.
Som lærere medvirkede: Sundhedsplejerske frk. E. Al. Espersen, husholdnings

lærerinde fru G. Larsen, syerske frk. E. Olsen, lærerinderne frk. K. M. Knudsen, 
frk. M. Pihl, fru E. Rassing og lærerne N. H. llsøe, Th. Laursen og C. Pibl.

VI. Til hjemmene.
Forsømmelser.

Det påhviler hjemmet, når barnet forsømmer undervisningen på grund af syg
dom, skriftligt at underrette skolen derom, hvilket almindeligvis sker ved, at barnet, 
når det igen møder, medbringer en meddelelse fra hjemmet om forsømmelsens 
årsag og varighed til klasselæreren. Drejer det sig om længere tids fravær, udover 
3—4 dage, bør skolen ad anden vej underrettes derom.

Hvis der i et hjem er mæslinger, kighoste, røde hunde, skoldkopper, rosen, 
influenza eller halsbetændelse, må de børn, der ikke er syge, gå i skole. Men er der 
difteri, skarlagensfeber eller børnelammelse i hjemmet, må de børn, der ikke er 
syge, først komme i skole, når de medbringer lægeattest for, at de ikke kan udbrede 
smitte. De børn, der har været angrebet af de 3 sidstnævnte sygdomme, skal lige
ledes medbringe lægeattest, når de møder i skolen.

Anden forsømmelse er kun lovlig, når hjemmet forud har fremsat begrundet 
skriftlig begæring om barnets fritagelse for skolegang og fået skolens tilladelse. 
Sådanne henvendelser må i almindelighed ske mindst dagen før. Anmodninger om 
fritagelse for skolegang bør indskrænkes til det mindst mulige, for at barnet gen
nem konstant arbejde kan have lige chancer med kammeraterne for at nå det mål, 
der er sat for hvert klassetrin, og for at det kan få forståelsen af skolearbejdets be
tydning. _ ¿ ‘ íLl

Erhvervsmæssigt arbejde.
Det er af stor betydning for børnenes udbytte af undervisningen, at de møder 

udhvilede og veloplagte i skolen. Det er derfor ifølge Folkeskoleloven ikke tilladt 
forud for skoletiden at anvende skolepligtige børn til erhvervsmæssigt arbejde, 
d. v. s. arbejde mod vederlag uden for hjemmet. For eftermiddagsbørnenes vedkom
mende har Rønne byråd dog lempet bestemmelsen således, at det tillades, at de i 
mindre omfang må hjælpe til ved mælkeudbringning o. lign, under forudsætning 
af, at dette arbejde er afsluttet senest 1 time før skoletidens begyndelse. Et sådant 
arbejde bør dog ikke strække sig over mere end et par timer.

Med hensyn til budpladser efter skoletid må det fra skolens side henstilles til 
forældrene, at der vises mådehold. Eleverne i eksamensafdelingen, hvor der hver
dag er en hel del hjemmearbejde, vil ikke kunne bestride bypladser af længere 
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varighed, uden at det i forbindelse med hjemmeforberedelsen medfører en urimelig 
lang arbejdsdag, der i det lange løb forringer udbyttet af den daglige undervisning. 
Men også eleverne i den eksamensfri afdeling har et hjemmearbejde, som der bør 
være tid til at bringe i orden, før trætheden om aftenen melder sig. — 6 timers 
skolegang, efterfulgt af 2 bi—3 timers budtjeneste og lektielæsning giver en ar
bejdsdag, hvis længde er væsentlig ud over, hvad man kræver af den voksne.

Skoleåret (Ind- og udskrivning).
Skoleåret går fra 1/8 til 3 V7.
Udskrivning finder sted pr. 31/t, det vil i realiteten sige ved sommerferiens 

begyndelse omkr. 1/7. Undervisningspligten ophører da for de børn, der fylder 14 år 
inden Vs eller i det følgende skoleårs 3 første måneder (aug., septb., okt.), såfremt 
de har gået i skole i 7 år.

Undervisningspligten indtræder d. 1/& for de børn, der inden denne dato er 
fyldt 7 år. Børn, som fylder 7 år i løbet af skoleårets 3 første måneder og indskrives 
til skolegang til 1/8, kan udskrives efter 7 års skolegang som 13-årige. De børn, 
der fylder 7 år efter 30/9 og påbegynder skolegangen forudgående Vs, kan der
imod først udskrives efter 8 års skolegang.

Konfirmationsf orberedelse.
Forældre, der har børn i eksamensafdelingen, opfordres til at lade dem påbe

gynde konfirmationsforberedelsen om efteråret i III. mellemskoleklasse, da skemaet 
lægges sådan, at religionstimerne på skolen i denne klasse ligger samtidig med for
beredelsestimerne hos præsterne, så de børn, der går til konfirmationsforberedelse, 
ikke går glip af timer i andre fag. Synes man, at børnene er lovlig unge til at blive 
konfirmeret om foråret, kan de, efter aftale med præsterne, når forberedelsen er 
sket i vinterhalvåret, vente med konfirmationen til næstfølgende efterår. Hvis bør
nene går til konfirmationsforberedelse i II. eller IV. mellemskoleklasse, medfører 
det, at de i 2 ugentlige timer går glip af undervisning i eksamensfagene.

I den øvrige folkeskole bør eleverne af samme grund gå til præst i 7. kl.

Skolebøger.
Skolebøgerne udlånes gratis, men forældrene anmodes om at støtte skolens 

økonomi ved at være behjælpelige med at påse, at de udleverede bøger behandles 
med omhu, at de f. eks. hjemme anbringes uden for mindre søskendes rækkevidde, 
at de altid er forsynet med omslagspapir og bringes til og fra skolen i taske, tor
nyster eller mappe, og at der ikke tegnes eller skrives i dem. Misbruges eller bort
kastes bøgerne, medfører det erstatningskrav.

Glemte sager.
På skolen er der en kasse for fundne sager, hvori mindre ting (penalhuse, 

emblemer, smykker o. lign.), der er tabt eller glemt, anbringes, og hvor eleverne 
kan få udleveret, hvad de har mistet. Men på gangene og i omklædningsrummene 
til gymnastiksalene efterlades der næsten daglig klædningsstykker af forskellig 
slags, og ofte bliver de hængende så længe, at de, efter at ejermanden forgæves er 
søgt, må fjernes. Det henstilles derfor til hjemmene, at de er opmærksomme på, 
at børnene har deres ting med hjem fra skole, og at glemsomme elever i alle til
fælde straks afhenter, hvad de har glemt, da skolen ikke kan påtage sig ansvar for 
efterladte ting.
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VII. Regnskab.

1. Rønne Kommuneskoles Spareforening.

39- regnskabsår

fra 1950—3% 1951.

Vindings- og tabskonto.

z JIndtægt Kr. 0. U dgift Kr. 0.

1. Indvundne renter............... 2965 56 1. Renter til sparerne ........... 2696 35
2. Tilskud fra Bornh. Spare- og 2. Regnskabsførerløn............. 600 00

Lånekasse............................ 500 00 3. Overskud ............................ 278 14
3. Tilskud fra etatsrådinde

Kofoeds legat...................... 100 00
4. Diverse indtægter ............. 8 93

3574 49 3574 49

Balancekonto.

Aktiver Kr. 0. Passiver Kr. 0.

1. Kassebeholdning ...............
2. Indlån i Bornh. Spare- og 

Lånekasse.......................

437

78029

68

38

1. 875 spareres tilgodehavende
2. Formue ..............................

77163
1303

21
85

78467 06 78467 06

Rønne, d. 50. juni 1951.
E. Svenningsen.

Dags dato har undertegnede revideret regnskabet og intet fundet at bemærke. Aktiverne 
er til stede.

Rønne, d. 30. juni 1951.

Hakon Christensen. P. Jensen.



2. Lærerbogsamlingen.
V8 79^0—3 V7 1951.

Indtagt Kr. 0. Udgift Kr. 0.

Beholdning pr. sl/7 1950 .... 389 77 Bornh. Biblioteksforening .... 3 00
Kommunens tilskud 1950/51 . 1000 00 Foreningen »Norden« ........... 20 20
Renter ....................................... 8 47 Dansk Naturfredningsforening 8 00

Bogindkøb .............................. 981 35
Indbinding af bøger............... 15 00
Tidsskrifter.............................. 27 00
Flidspræmier............................ 100 00
Beholdning pr. 31/t 1951 .... 243 69

1398 24 1398 24

3. Grosserer Riis’ legater.
a. Kompletteringsf onden.

Indtægt Kr. 0. Udgift Kr. 0.

Beholdning pr. 31/7 1950 .... 1185 63 1 filmsbåndsapparat.............. 398 05
Legatrenter til 3O/o 1951 .... 101 42 Beholdning pr. 31/7 1951 .... 910 95
Tilskrevne renter.................... 21 95

1309 00 1309 00

b. Legater til flidspræmier.

Indtagt Kr. 0. U dgift Kr. 0.

Beholdning pr. 31/7 1950 .... 348 04 Flidspræmier............................ 142 75
Legatrenter til 30/u 1951 .... 157 15 Beholdning pr. 3I/7 1951 .... 370 21
Tilskrevne renter ................... 7 77 ......

512 96 512 96

Undertegnede har dags dato revideret ovenstående to regnskaber. Der er intet fundet at 
bemærke.

Vn 1951.
P. Jensen.
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4. Den kommunale skoles regnskab 1950—51.

Lærerløn, vikariater, gårdinspektion (kr. 382.516,07) 4- statens 
refusion (kr. 219.157,31)....................................................... kr. 163.358,76

Lønninger til skolebetjente, medhjælp m. v....................................... » 15.237,19
Henlæggelser til pensionsfonden....................................................... » 856,00
De faste ejendomme............................................................................ » 86.281,27
Skolehave ............................................................................................. » 374,63
Skolelæge ............................................................................................. » 5.282,42
Skoletandpleje ..................................................................................... » 22.923,82
Inventar og materiel............................................................................ » 8.837,17
Undervisningsmidler .......................................................................... » 27.647,79
Kontorholdsudgifter............................................................................ » 2.045,90
Brændsel, belysning og vandforsyning............................................... » 34.882,06
Rengøring og rengøringsmidler ....................................................... » 29.747,47
Tilskud til lærer- og børnebogsamling, flidspræmier...................... » 1.000,00
Forsikringer ......................................................................................... » 750,50
Diverse udgifter................................................................................... » 5.107,49

kr. 404.332,47
-r- skolepenge for udenbys elever......................... kr. 4.192,00

Indtægter fra legater, kapitaler ....................... » 2.000,00 kr. 6.192,00

kr. 398.140,47

Gennemsnitsudgiften pr. elev var herefter.................................... kr. 345,61

Fradrages tilskud fra den fælleskommunale udligningsfond, 
kr. 83.250,00, bliver kommunens nettoudgifter til skolevæsenet » 314.890,47

Gennemsnitsudgift pr. elev............................................................. » 273,34

På skolevæsenets regnskab opføres desuden følgende udgifter:
Skoletandpleje for elever fra kommunen i Rønne Privatskole ... » 1.647,36

— - — - — - Statsskolen ........ » 2.196,48
Den komm, ungdomsskole: kr. 5.358,07 -i- refusion kr. 2.084,99 » 3.273,08
Tilskud til A. O. F.s aftenskole................................................... » 5.693,16

— - Rønne Privatskole ......................................................... » 1.500,00

kr. 14.310,08

Kommunens samlede skoleudgifter netto...................................... kr. 329.200,55


