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Rønne 

kommunale Skolevæsen

Skoleåret 1951-52



Beretning
om

Rønne kommunale Skolevæsen

for skoleåret

1. august 1951 til 31. juli 1952 

ved

stadsskoleinspektør H. Benthin



Skolekommissionen pr. Vs 1952.

Inden for byrådet:
Borgmester N. C. Nielsen, formand.
Forretningsfører C. A. Andersen, næstformand.
Sømand Aa. Kjøller.
Viceskoleinspektør N. M. Petersen.
Typograf H. Kure.

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

Ungdomsskolenævnet pr. Vs 1952.

For byrådet: Sømand Aage Kjøller.
Typograf H. Kure.

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

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

For fællesorganisationen: Formand A. Olsen.
For arbejdsgiverforeningen: Skæreriejer 0. Andersen.
For Arb. Oplysn. Forb.: Arb. Sv. Svendsen.

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

Fru A. Hansen.

Lærerrådets formand: Overlærer Hakon Christensen.

Stadsskoleinspektør 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 1951.

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

Fra Rønne kommune

Fr
a an

dr
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ko
m

m
un

er I altUnder 
u-pligtig 

alder

I 
u-pligtig 

alder

Over 
u-pligtig 

alder

Dr. Pg.

I alt

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

Kommuneskolen . ■ . 49 52 533 530 34 43 616 625 31 1272
Statsskolen.............. 0 0 30 35 41 48 71 83 201 355
Rønne Privatskole . 6 1 7 28 43 0 0 34 50 39 123

I alt i byens skoler 55 j 59 591 608 75 91 721 758 271 1750

På optagelseshjem, børnehjem o. 1. uden for kommunen 11 dr. 1 pg.
Åndssvage (på åndssvageanstalt eller i hjemmet)..........  4 » 1 »
Anmeldt til hjemmeundervisning på gr. a. svagelighed 0 » 1 »
På skole for tunghøre ..................................................... 1 » 2 »

Ialt 16 dr. 5 pg.

Antallet af skolesøgende børn i byens skoler er fra 31/12 1950 til 31/12 1951 
steget med 137, fra 1613 til 1750. — I antallet af skolesøgende børn fra kommunen 
er der en stigning på 111, fra 1368 til 1479- — Af undervisningspligtige børn fra 
kommunen var der på de tre skoler i alt 1199. Heraf undervistes på Kommune
skolen 1063 (88,66 %), på Statsskolen 65 (5,42 %) og på Rønne Privatskole 71 
(5,92 %).

B. Det kommunale skolevæsen.
I. Almindelig oversigt.

Undervisningen i skoleåret 1951/52 er gennemført med 240 skoledage.
Med hensyn til skolebygninger skete der i det forløbne år det for skolevæsenet 

meget beklagelige, at man måtte henlægge fuldtudarbejdede og godkendte planer 
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over den projekterede skole i Ävang, der efter beregningen skulle muliggøre ned
læggelsen af Vestre Skole og optage den stærke tilgang af elever i disse år. Efter et 
kalkulatorisk overslag fra arkitekt Groth-Hansen, København, ville udgifterne blive 
ca. 4 mill, kr., exclusive inventar. Under hensyn til den økonomiske belastning, 
projekters gennemførelse ville medføre for kommunen, samt de vanskeligheder, 
kreditstramningen i øvrigt skabte for at opnå tilstrækkelige lån, besluttede myn
dighederne at udskyde den samlede løsning af lokalespørgsmålet for fremtiden og 
vedtog i stedet en af bygningsinspektoratet udarbejdet plan over en påbygning af 
en etage på de to pavillonfløje samt mellembygningen ved Østre skole, hvorved 
antallet af almindelige klasselokaler forøges med 8, samtidig med at der i mellem
bygningen skaffes bedre plads til lokaler for skolelægen, kontor, arkiv og materiel
rum. — Ombygningen er kalkuleret til 400.000 kr. På grund af vanskeligheder 
med materialebevilling kom arbejdet, der skulle have været påbegyndt omkr. 
1. april, først i gang sidst i juni, så de fastsatte frister ikke kan holdes. Skolen står 
således ved skoleårets begyndelse med et minus på 16 klasselokaler, 8 gamle + 8 
nye, og kun ved benyttelse af lejede lokaler på Teknisk Skole, udstrakt anvendelse 
af vandresystem og henlæggelse af timer i almindelige undervisningsfag til fag
lokaler kan undervisningen med vanskelighed gennemføres. — Fuldførelsen af den 
igangværende ombygning vil kun lette rent midlertidig, og den stadige tilgang af 
store årgange kræver, at der snarest tages standpunkt til en udbygning, der kan løse 
byens skoleproblem for fremtiden.

I begyndelsen af skoleåret blev gymnastiksalen til Vestre Skole nedrevet. Grun
den var på et tidligere tidspunkt, da man regnede med en nedlæggelse af denne 
skole, afstået i et mageskifte mellem kommunen og indehaveren af Colbergs Bog
handel. I forbindelse med nedrivningen blev et hjørne af haven til den tidligere lys
badeanstalt reguleret og lagt til skolegården. Der blev afgrænset mod Amtsbibliote
ket ved raftehegn og mod Colbergs Boghandel ved mur. Samtidig indrettedes et 
større læskur, og cykelskuret blev gjort lidt større ved at fjerne et vaskehus, der 
tidligere blev benyttet af husvilde i gymnastiksalen. — Såfremt Vestre Skole skal 
bevares som skole for en længere årrække, vil det være nødvendigt at finde udvej 
for opførelse af en mindre gymnastiksal for de 15 første- og andenklasser, skolen 
rummer, idet afstanden til Østre Skoles gymnastiksale er så stor, at en alt for stor del 
af gymnastiktimen tilbringes med vandring frem og tilbage mellem de to skoler, 
ligesom vejrforholdene om vinteren ofte ikke gør en sådan tur tiltalende for små
børn.

På grund af den store indskrivning til 1. klasse 1952/53 og forøgelsen af time
tallet ved de store årganges oprykning i ældre klasser med større timetal måtte der 
fra det nye skoleårs begyndelse oprettes 3 nye faste embeder, 2 lærerembeder og 
1 lærerindeembede, heraf 1 som overlærerembede. Den alvorlige lærermangel gør 
sig mere og mere gældende. Fra det nye skoleårs begyndelse må 3 embeder besør
ges ved vikar.

Det er skolens indtryk, at man i de senere år er kommet ind på at presse en del 
børn for tidligt ind i skolen. Selvfølgelig spiller ved siden af levealderen udvikling 
og evner en rolle med hensyn til skolemodenhed. Erfaringen viser imidlertid, at 
der, såfremt børnene ikke er særlig fremmelige, er grund til at tilråde tilbagehol
denhed med at sende dem i skole, før de har nået den undervisningspligtige alder.

I slutningen af skoleåret foretog man intelligensprøve af 47 elever, der havde 
vanskelighed med at følge med i klassen, heraf 30 fra 1. klasse. 17 elever fra 
1. klasse, som ikke kunne rykkes op i 2. klasse, men heller ikke fandtes så langt til
bage, at de på dette tidspunkt med sikkerhed kunne regnes for hjemmehørende i 
hjælpeskolen, blev overflyttet til en repetitionsklasse, i hvilken man gennem en 



individuelt betonet undervisningsform vil søge at give dem lejlighed til at indhente 
tabt terræn i stedet for straks at lade dem blive oversiddere. Denne ordning kunne 
dog af hensyn til lokaler kun gennemføres ved at opløse en førsteklasse og forøge 
klassekvotienten i de kommende andenklasser med 2—3.

II. Eleverne.
1. Afgang og tilgang i skoleåret.

Elevtal Vs 1951 ........................................................................ 631 dr., 640 pg.
Afgang i skoleåret .................................................................... 17 » 12 »
Tilgang i skoleåret .................................................................... 15 » 20 »

Elevtal 31/7 1952 .................................................................... 629 dr, 648 pg.
Afgang 31/7 1952:

Med ophør af skolegang................... 54 dr, 56 pg.
Til andre skoler.................................. 8 » 8 »

---------------------- 62 » 64 »
Tilgang V8 1952: 

Nyindskrevet til 1. kl.................... 135 dr, 123 pg.
Indskrevet fra andre skoler................. 3 » 5 »

---------------------- 138 » 128 »

Elevtal V8 1952 ...................................................................... 705 dr, 712 pg.

2. Elevernes fordeling i klasserne d. 3l/ts 1951.

Klassetrin Klasser Elever Klassetrin Klasser Elever

1. grundskoleklasse 8 246 1. eks. mellemsk.kl. 1 30
2. — 6 186 2. — — 2 53
3. — 6 185 3. — — 1 33
4. — 5 146 4. — — 1
5. — 5 139 Realklasse 1 16
1. fri mellemsk.kl. 3 77 1. hjælpeklasse 1 12
2. — — 3 78 2. — 1 21
3. — — 1 17 I alt 45 1272

a z
3. Elevernes forsømmelser i 1951.

(Forrige års tal i parentes).

På grund af sygdom.............................. 10.503 elevdage eller 3,65 % (4,13 %)
Af anden lovlig grund......................... 696 — — 0,24— (0,23—)
Uden lovlig grund................................ 113 — — 0,04— (0,03—)

Ialt 11.312 elevdage eller 3,93 % (4,39 %)
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III. Lærerpersonalet.
1. Forandringer i årets løb.

71 o 1951: Skoleinspektør H. Benthin udnævnes til stadsskoleinspektør.
— — : Timelærer Bent Christiansen ansættes som aspirant i fast embede.
7 a 1952: Fru U. Elmquist forflyttes til Vestermarie.
1 /4 — : Fru 1. Mikkelsen, Horsens komm, skolevæsen, ansættes i fast embede.
7 c — : Seminarist Gustav Christensen, Vordingborg Seminarium, ansættes 

som timelærer.
1 /s — : Fast vikar J. Østergaard Olesen ansættes som aspirant i fast embede.

2. Fortegnelse over lærerpersonalet 1. august 1952.

Stadsskoleinspektør:
H. Benthin...................

Fodr

1903

Dim.

1925 \ Unde
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d 
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C
>

47

- S 4! 
g « i 
= = E < c o

<u

c

Vi 47 V4 46

Viceskoleinspektører:
N. M. Petersen............. 1899 1920 V10 21 v4 40 v4 43
P. Jensen..................... 1904 1925 v7 29 Vi 47 Vi 44

Overlærere:
Aa. Engell................... 1898 1927 V9 27 v4 46 V4 43
H. Madsen................... 1896 1927 v6 29 V4 46 V4 43
G. Jensen ................... 1909 1930 12/8 32 v8 49 1 '/ s 46
H. Christensen............. 1909 1930 v4 33 v8 49 Vs 46
Frk. D. Thomsen......... 1888 1910 V12 23 V4 46 v4 43

- H. Thomsen........ 1889 1913 V11 20 v4 46 v4 43
Fru I. Hansen............... 1888 1919 V4 24 v4 51 v4 48
Frk. K. M. Knudsen . .
1 ledigt embede (nyopr.)

1900 1922 v9 24 Vs 51 Vs 48

Lærere:
N. H. Ilsøe ............... . 1905 1926 Vi o 49 Vio 49 V2 29
A. Kjøller ................. . 1902 1928 V 8 51 V8 51 V10 31
A. Juul................. •... . 1911 1932 V8 49 V8 49 V3 35
Sv. Aa. Rassing........ . 1912 1933 12/8 35 V8 38 Vo 37
Johs. Ulnits............... . 1908 1933 V8 51 V8 51 v4 42
E. Svenningsen ........ . 1915 1941 V5 42 VT 45 V5 44
V. Klyver-Poulsen . . . . 1921 1942 Vn42 Vi o 45 Ve 45
A. Elmquist............... . 1917 1944 ]4/8 44 V2 47 V9 46
E. Rud Nielsen........ . 1912 1944 V9 46 Vi 2 48 Vt 47
Karl Kristensen........ . 1914 1946 Vc 46 V6 48 Ve 48
Th. Laursen................. 1917 1944 V8 50 Vu 50 Vs 49
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V. Kofoed Hansen .... 1922 1948 V4 50 Vi 52 Ve 52
V. Andersen (asp.) . . . 1927 1949 V4 51 V 5 51
B. Christiansen (asp.) .. 1928 1951 Ve 51 V10 51
J. Østergaard Olesen (asp.) 1927 1951 Vs 51 v8 52

Lærerinder:
Frk. M. Pihl................. 1896 1927 V8 31 V3 32 v7 29
Fru H. Koefoed......... 1898 1926 V10 30 V10 30 V9 30

E. Rassing........... 1908 1931 v9 31 Vu 36 V9 33
Frk. A. Jensen ........... 1907 1935 V4 37 V12 38 Vi 2 38

- M. Nielsen ......... 1914 1937 Vo 43 V8 46 v5 40
Fru I. Mikkelsen........ 1911 1936 V4 52 Vi 52 Vs 40
Fru G. Christensen . . . 1915 1938 Vo 46 v9 46 V4 42
Frk. H. Pihl ............... 1914 1938 V1 42 Vt 43 Vt 43
Frk. A. Bech............... 1922 1943 v8 47 Vs 47 Vs 46
Frk. E. Lund................. 1924 1948 v8 51 Vs 51 V8 50

- I. Ivarsson (asp.)..
2 ledige embeder.

1930 1951 Ve 51 Vs 51

Timelærere:
E. Juui Nielsen........... 1904 1925 Vi 2 25 Vi 2 48
G. Christensen............. 1917 1952 Ve 52 Ve 52

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

Fast vikar:
Ledigt embede.

Som vikarer har endvidere fungeret:
Lærere: R. Sommer.
Lærerinder: Frk. S. Thamdrup, frk. Riis Hansen, frk. Frigaard Mogensen.
Seminarieelever: Verner Pedersen, Blågård (Vu—3 V12X Poul Jensen, Skårup 
( V12—3 Vs), frk. Aase Pilgaard, Th.Lang, Silkeborg (Vs—30/4), Niels Thor
sen, Jonstrup (V3—30/4)> Johs. Juncher, Aarhus (1/3—3 Vi), Jens Schmidt, 
Gjedved (Vs—30/e)-

3. Kursus.
Feriekurstis:

Hr. Th. Laursen: Metalsløjd (Dansk Sløjdlærerskole).
» V. Andersen: Engelsk (Lærerhøjskolen).

— Tysk (Bad Schwalbach).
» G. Christensen: Afsluttende kursus i træsløjd (Dansk Sløjlærerskole).
» ]ohs. Ulnits: Ungdomsskolekursus (Tårupgård).

Frk. E. Lund: Svømning (Lærerhøjskolen).
» Aksa Jensen: Husgerning (Odense).

Årskursus:
I det af de bornholmske lærerkredse fra 1. okt. 1951 oprettede provins-årskursus
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i dansk i Rønne, der gennemføres over 2 år, 
inder fra skolen:

Hr, V. Andersen.
» A.Juul.
» V. Klyver-Poulsen.
» K. Kristensen.
» Th. Laursen.

deltager følgende lærere og lærer

Frk. I. Ivarsson.
» E. Lund.
» M. Nielsen.

» Sr. Rassing. 
y ]ohs. Ulnits.

4. Lærerpersonalets fraværelse 1/8 51—31/7 52.

Under sygdom er medregnet fravær p. gr. a. graviditet. — »Anden grund« omfatter fra
vær p. gr. a. indkaldelse til militærtjeneste, deltagelse i kursus og anden orlov.

Lærere Lærerinder

Sygdom Anden gr. | I ah Sygdom Anden gr. | I ah

Antal timer.................... 427 949 1376 690 47 737

I pct. af pligtigt timetal 1,44 3,19 ' 4,63 3,06 0,21 3,27

IV. Skolebetjent.
Otto Aakjær, i. 1909, ansat........................... 12 1948.
Afløser: G. Sjoberg.

V. Virksomheden.
Eksaminer, årsprøve tn. m.

'Hl real- og mellemskoleeksamen, der afholdtes i maj—juni, indstilledes hen
holdsvis 16 og 32 elever, der alle bestod. Resultaterne var følgende:

Realeksamen:
1. Ole Byder, s. af sejlmager B........................................................ mg-i- 13,53
2. Kirsten Engeil, d. af bygmester E............................................... mg-i- 13,25
3. Harry Anders Flinck, s. af fru F................................................... mg-?- 13,53
4. Henning Ellegaard Hansen, s. af forstander H.......................... mg-¿- 13,50
5. Elly Sode Jensen, d. af arbm. J................................................... mg+ 14,30
6. Jan Munch Jørgensen, s. af arbm. J........................................... mg-n 13,20
7. Christian Peter Lund, s. af snedkermester I............................. mg-j- 14,18
8. Mogens Lund, s. af restauratør L................................................. mg 14,06
9. Richard Lundt, s. af maler L........................................................ g 11,78
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10. Denis Karsten Olsen, s. af murermester O..................................
11. Birthe Ulla Olsen, d. af arbm. O...................................................
12. Tove Hansen Rønne, d. af vognmand R....................................
13. Kirsten Sorth, d. af stenhugger S.................................................
14. Grethe Skovgaard Sørensen, d. af chauffør S..............................
15. Søren Sørensen, s. af formand S...................................................
16. Karen Merete Thorn, d. af vognmand T.....................................

Mellemskoleeksamen.
1. Per Thorbjørn Andersen, s. af stenhugger A..............................
2. Andrew Bech, s. af chauffør B.....................................................
3. Inge Bech, d. af kommuneassistent B...........................................
4. Kirsten Benthin, d. af stadsskoleinspektør B..............................
5. Rita Christensen, d. af stenhugger C...........................................
6. Børge Engeli, s. af bygmester E....................................................
7. Inger Espersen, d. af chauffør E...................................................
8. Helene Funch, d. af cykelhandler F...........................................
9. Kaj Funch, s. af arbm. F................................................................

10. Birthe Green, d. af arbm. G........................................................
11. Lis Hansen, d. af købmand H....................................................
12. Birthe Hjorth, d. af formand H...................................................
13. Jytte Holmberg, d. af fisker H...................................................
14. Poul Jørgen Jensen, s. af avlsbruger J.......................................
15. Aase Munch Jørgensen, d. af arbm. J...........................................
16. Jørn Kjøller, s. af sømand K........................................................
17. Britta E. M. Larsen, d. af arbm. L...............................................
18. Kirsten Nyeland Nielsen, d. af skræddersvend N......................
19. Ruth Ellinor Nielsen, d. af gartner N........................................
20. Aase Marie Nybo, d. af stenhugger N.......................................
21. Poul Erik Olsen, s. af fru O.........................................................
22. Grethe Pedersen, d. af arbm. P...................................................
23. John Pedersen, s. af arbm. P........................................................
24. Inger Marie Petersen, d. af bagermester P..................................
25. Kjeld Petersen, s. af maskinarb. P...............................................
26. Lis Pedersen, d. af malermester P...............................................
27. Kirsten Jensen Pihl, d. af fhv. avlsbruger P..............................
28. Niels Christian Plum, s. af arbm. P...............................................
29- Frank Vagn Rasmussen, s. af maskinarb. R..............................
30. Jørgen André Riis, s. af enkefru R...........................................
31. Inge Stålesen, s. af stensliber S...................................................
32. Vinnie Wilhelmsen, d. af murersvend W...................................

ug^- 
g

mg 
mg-H 
mg+ 
mg 
mg—

14,68
12,28
13,70
13,33
14,27
13,75
13,04

mg 
mg+ 
mg+ 
ug^- 

mg-¿-
g+ 

mg 
mg-i- 
mg+ 
mg-H 
mg 
mg+ 
mg

g+ 
mg+ 
mg

g+ 
mg-L 
mg^ 
mg-H 
mg 
mg-H 
mg

g+ 
mg^ 
mg 
mg^ 
mgri- 
mg+ 
mg+ 
mg 
mgH-

13,92 
14,23 
14,17 
14,67
13,10 
12,70
13,80 
13,53 
14,21 
13,59 
13,68
14,43 
13,89 
12,69 
14,28 
14,08 
12,90 
13,52 
13,18 
13,39 
14,00 
13,19 
14,02 
12,94 
13,42 
14,07 
13,40 
13,63 
14,17 
14,20 
13,78 
13,16

Følgende af ovenstående elever har endvidere bestået latinprøven:
Andrew Bech, Kirsten Benthin, Kaj Funch, Aase Munch Jørgensen, Poul Erik 

Olsen, John Pedersen, Lis Pedersen.

Årsprøven.
Skriftlig årsprøve for 3. grundskoleklasse og opefter afholdtes d. 17. og 18. juni, 

mundtlig årsprøve for de samme klasser d. 24., 25. og 27. juni. De skriftlige arbej
der fra årsprøven samt årsarbejderne i skrivning, tegning, håndarbejde og sløjd 
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fremvistes lørdag d. 21. juni i drengenes gymnastiksal og sløjdklassen. Samme dag 
var der for forældrene adgang til at bese skolehaverne.

Optagelsesprøverne.
Optagelsesprøven til eksamensskolens 1. klasse afholdtes d. 24. april (skriftlig) 

og d. 28. april (mundtlig). De elever, hvis skriftlige besvarelser fandtes absolut 
gode, blev optaget på skriftligt alene; de øvrige blev prøvet i mundtlig dansk og 
regning. Af 86 tilmeldte elever optoges 59 (68,6 %).

Flidspræmier.
Af renter af grosserer Riis’s legater samt et beløb, stillet til rådighed af kom

munen, uddeltes ved årsafslutningen d. 27. juni følgende flidspræmier:

Sparekassebog på 25 kr.:
Aase Munch Jørgensen, 4 mell., d. af arb. J.
Kaj Funch, 4. mell., s. af arb. F.
Ethel Petersen, 7 A, d. af enkefru P.
Lissi Vesterdahl, 7 B, d. af arb. V.
John Andersen, 7 B, s. af arb. A.
Erling Andersen, 7 C, s. af købm. A.

Kogebog (Husgerning):
Ulla Herold Jensen, 3. mell., d. af portør J.
Iris Christensen, 7 B, d. af stenh. C.
Birthe Agregaard, 7 A, d. af arb. A.

Strikkebog (Håndgerning):
Birthe Andersen, 7 A, d. af arb. A.
Inger Staffensen, 7 B, d. af tømrer S.
Conny Svendsen, 7 B, d. af arb. S.

Værktøj (Sløjd):
Ole Nilsson, 7 C, s. af skibstømrer N.
Kaj Holmgren, 7 B, s. af arb. H.
Jørgen Riis, 4. mell., s. af enkefru R.

Foreningen »Norden«s bogpræmie tildeltes
Andrew Bech, 4. mell., s. af chauffør B.

Ministerielle prøver.
Den 2. og 3. marts 1952 afholdtes ministerielle prøver i dansk og regning for 

de elever i den eksamensfri mellemskole, der fyldte 14 år inden ]/10 1952, i alt 
102 elever.

Undervisning af læseretarderede.
Undervisningen af læseretarderede, som påbegyndtes i august 1950, fortsattes 

i år.
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Det samlede timetal udvidedes fra 4 til 8 timer om ugen, hvorved antallet af 
børn, som fik ekstra læseundervisning, kunne forøges fra 12 til 22. Børnene, som 
kom fra 3-, 4. og 5. klasse, fik undervisning 3—4 timer om ugen og fulgte samtidig 
den normale danskundervisning i deres klasse. To børn kunne forlade læseholdet 
efter et halvt års forløb. Resten fortsatte skoleåret ud.

Gode resultater på læseholdet skyldes et nært samarbejde mellem barnets dansk
lærer og læreren på læseholdet, idet børnene på læseholdet, gennem en speciel stave- 
læse- og skrivetræning samt analysering af ordenes struktur, søges tilegnet et grund
forråd af ord, som de så i deres klasse under dansklærerens vejledning må konsoli
dere og udbygge.

Undersøgelser har godtgjort, at mellem 3 og 4 % af alle børn har mere eller 
mindre alvorlige læsevanskeligheder. Ved Rønne kommunale skolevæsen betyder 
det et kontingent på o. 50—60 børn, som til trods for normal intelligens ikke er i 
stand til at følge undervisningen i dansk, en skavank, som mærkbart influerer på 
skolens øvrige fag.

Årsagerne til denne læsehæmning kan være mange, f. eks. lang tids skolefor
sømmelse, en negativ indstilling fra barnets side, en til barnets tarv forkert tilpas
set undervisningsmetode, konstateret ordblindhed eller skoleumodenhed.

Særlig må det frarådes forældre at sende deres børn for tidligt i skole, da det 
kræver stor og stadig koncentration fra barnets side at lære at læse, og skoleumodne 
børn evner ikke at opfylde de krav, der i så henseende stilles til dem.

V. Klyver-Poalsen.

Inspektion.
D. 2"/ii 1951 inspicerede tegneinspektør Edvin Hansen, København, under

visningen i tegning. Tegneinspektøren medbragte en samling børnetegninger fra 
forskellige lande, der i et par dage var ophængt i festsalen og tilgængelige for- 
eleverne.

Instruktionskursus.
Følgende instruktionskursus, arrangeret af de bornholmske lærerkredse, har 

været afholdt på skolen:
7/n 1951: Hjælpemidler og fremgangsmåder ved undervisning af læseretarde- 

rede ved viceskoledirektør Kr. Thomsen Jensen, København, og amts
skolekonsulent Rungø.

2!l/i i 1951: Tegning ved tegneinspektør Edvin Hansen, København.
2i/\ 1952: Den direkte metode i engelskundervisningen ved lektor Rosenmeier, 

Rønne Statsskole.
1 °/3 1952: Sang (høre- og rytmelære) ved lederen af folkemusikskolen i Aarhus, 

fru Jette Tikjøb.

Skolelægevirksomheden.
Skolens elever er i løbet af skoleåret 1951—52 blevet undersøgt grundigt i lig

hed med de tidligere år. Der har været afholdt konsultation på skolen 1 gang ugent
ligt, og der er foretaget en del kontrolundersøgelser. Henvisninger er givet til hjem
mets læge i 150 tilfælde, der skønnedes at kræve nærmere kontrol eller behand
ling. Desuden er henvist elever, der har været ufuldstændigt difterivaccinerede.
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Med hensyn til difterivaccinationens gennemførelse kan spores en ringe frem
gang. Af de nyindskrevne elever i 1. klasserne var 14 % mangelfuldt vaccinerede 
mod 20 % året forud. Men skal man gøre sig håb om stadig at undgå en ny epide
mis opståen, må snarest alle børn være gennemvaccinerede — normalt bør det være 
sket allerede i løbet af barnets 2. leveår. Forældre bør gøre sig klart, at rammes et 
ikke difterivaccineret barn af sygdommen, kan det betyde døden for barnet, mens 
en gennemført vaccination yder god beskyttelse.

Tuberkulosestationen har foretaget kontrol af de 13-årige elever samt af ele
verne i 1. klasserne. De tuberkulinnegative er blevet vaccinerede. Kontrollen af de 
øvrige elever er foretaget ved skoleundersøgelsen.

Af sygdomme, som jeg har fundet tegn på ved skoleundersøgelsen, eller hvor
om der foreligger sikre oplysninger, kan blandt de hyppigste nævnes:

Sygdomme i næse, svælg eller ører................................ 13%
øjensygdomme................................................................. 10 %
hudsygdomme af forskellig art...................................... 5 %
sværere holdningsfejl ..................................................... 6 %
platfodethed .................................................................... 16%

Ved betragtning af skoletandlægernes beretning over tandforhold hos Rønne 
kommunes elever, hvoraf langt de fleste er elever i Rønne kommuneskole, finder 
man, at kun 13 % af eleverne i 1. klasserne havde tænder uden huller og af de 
øvrige elever endda kun 8—9 %. Tændernes styrke er ganske vist ikke udeluk
kende afhængig af kosten, men en fornuftig tilrettelagt kost vil dog betyde meget 
for tændernes sundhed samt for barnets velbefindende og trivsel i det hele taget. 
Og kosten skal være lagt an på, at barnet skal vokse. Almindelig grov kost, hvori 
indgår godt med rugbrød, mælk, grønsager, fisk og af kød gerne indmadsretter, bør 
foretrækkes, hvor ikke sygdom kræver særlig diæt. Giv børnene levertran i årets 
solfattige måneder — som hovedregel fra ca. oktober til april. Levertran bevirker, at 
de forskellige fødemidlers kalkstoffer bedre optages i kroppen, samt at barnets 
modtagelighed overfor infektioner som f. ex, forkølelser nedsættes. Lær børnene 
at sætte pris på mælk. En del heraf kan udmærket være kærnemælk; den er både 
bedre og billigere end sodavand og kaffe, som børnene tidsnok lærer at drikke. En 
meget stor del af vor livsførelse beror på vaner, gode og dårlige. Vi kender sikkert 
alle betydningen af vanens magt. Og det er vigtigt, at gode vaner på spisningens 
som på alle andre områder indøves, fra barnet er lille.

Også for i år takker jeg skolen for godt samarbejde.
Grethe Neerborg Kjøller, 

skolelæge.

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

hos tandlægerne A. Holst-] ensen, E, og H. C. Holm, G. Knudsen og H. Wibroe 
Byjeldt, 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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Antal børn De forskellige behandlingers antal

Systematisk 
behandling

1. års beh. 270 32 7 231 690

Fortsat beh. 1188 117 11 1060 2336

Fra 1952 udføres skoletandplejen foruden af ovennævnte tandlæger tillige 
af tandlæge A. F. Kjeldsen.

Skolebadning.
I vinterhalvåret er der gennemført 15 varmtvandsbadninger, idet eleverne i tids

rummet oktober—maj har fået varmt brusebad hver 14. dag.
Skolebadningen er obligatorisk. Ved fritagelse for længere tid må der frem

lægges lægeerklæring for, at barnet af helbredsmæssige grunde skal fritages. Blan
ket fås på skolen. Enkelte fritagelser på grund af forkølelse eller lign, kan ske ved 
skriftlig anmodning fra hjemmet; men de bør kun fremsættes, når der er virkelig 
grund dertil. Et noget stort antal af disse anmodninger i det forløbne år kunne tyde 
på overdreven ængstelse.

Legemsøvelser.
Som sædvanlig er gymnastiktimerne i sommermånederne, såvidt 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............... 46 drenge 48 piger

» » » frisvømmerprøve .............. 40 » 33 »
» » » livredderprøve ................ 9 » 15 »

D. G. & L.’s lille livredderprøve................. 4 » 10 »

I alt 99 drenge 106 piger

Skoleidrætsprøver:
Bronze........................................................... 41 drenge
Sølv............................................................... 27 »
Sølv m. emaille............................................ 6 »
Guld I ......................................................... 12 »
Guld II ......................................................... 0 »

24 piger
38 »

0 »
27 »

8 »

I alt: 86 drenge 97 piger
Antallet af aflagte idrætsprøver viser en betydelig stigning fra sidste år, især 

for drengenes vedkommende, selv om pigerne stadig ligger i spidsen. Det er glæ
deligt at se, at der drages nytte af udvidelsen og omlægningen af idrætspladsen.
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I gymnastiksalen kan man stadig finde drenge, endog i de ældre klasser, som 
ikke har gymnastikdragten i orden, en tynd trøje, korte bukser og lette gymnastik
sko. Det er uhygiejnisk at lave gymnastik i almindeligt tøj, og det er langt behage
ligere og i det lange løb også billigere at anskaffe en gymnastikdragt fremfor at øde
lægge kostbart skoletøj. Den sag må derfor bringes helt i orden.

Mælk og vitamintilskud.
I stedet for en Oslo-frokost, til hvilken der 1950 og 1951 i januar, februar og 

marts måned har været gratis adgang for skolens elever, gik man i dette skoleår i 
tidsrummet 7/1—31/3 over til uddeling af mælk til alle elever, der ønskede den, 
samt vitamintilskud til eleverne på 1.—6. trin. Mælketildelingen bestod af 2 dl sød 
mælk pr. elev daglig, og vitamintilskuddet af 1 decaminpille og 1 ascorbinsyre- 
tablet, indeholdende henholdsvis A. -|-D.-vitamin og C.-vitamin efter den i arbejds- 
og socialministeriets cirk. af 17. sept. 1951 ang. offentlig skolebespisning angivne 
norm.

Der uddeltes i alt 16.050 i sød mælk og 75.000 tabletter af hver slags. Udgif
terne til mælk udgjorde 7.944,22 kr., til piller og tabletter 2.707,23 kr.

Skolesparekasse.
(Forrige års tal i parentes.)

Antallet af sparere pr. 3ü/a 1952 var 944 (875). Deres tilgodehavende var 
75.745,45 kr. (77.163,21), i gennemsnit 80,24 (88,19) pr. sparer. I september 1951, 
marts 1952 er der til 51 konfirmander og i juni 1952 til 42 elever, der blev udskre
vet af skolen, i alt 93 elever, udbetalt 24.402,78 kr., gennemsnitlig 265,20 kr. pr. 
sparer. Der er givet 4 % p. a. i rente. I øvrigt henvises til regnskabet sidst i beret
ningen.

Billetter til ferierejser.
Til rejser i sommerferien med stats- og privatbaner udstedtes gennem skolen 

131 billetter.
225 elever, der havde bestilt billet gennem skolen, rejste med Dampskibssel

skabet af 1866’s både på ruten Rønne—København, tur-retur for enkeltbillets pris. 
Samme nedsættelse ydede selskabet på ruten Rønne—Karlshamn til 23 elever, som 
deltog i det sædvanlige besøg mellem skoleelever fra de to venskabsbyer, formid
let gennem byernes lokalforeninger af »Norden«, således at vore elever først til
bringer en uge i Karlshamn og derefter har besøg en uge af deres svenske kam
merater.

Skibsadoption.
4. mell. i forening med klasselæreren, fru Rassing, har holdt forbindelsen ved

lige med skolens adoptivbarn, rederiet A. P. Møllers tankskib »Emma Mærsk«, der 
har sejlet på den persiske golf. Der er fortsat udvekslet breve. Filatelisternes sam
linger er yderligere blevet forøget med frimærker fra middelhavsegnene og den 
nære Orient, det kom dels uden på, dels inden i brevene fra skibet, og klassens 
mappe indeholder mange prospekter fra skibets rute. Foruden blade og hæfter med 
læse- og billedstof herhjemmefra, små beretninger om livet i skolen og områder 
uden for den året igennem blev der med julebrevet sendt små gaver til skibsbesæt
ningen, delvis af egen forarbejdelse. Som tak modtog klassen et sæt askebægre, 
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hvori skibets profil var slebet. ■— Dønningerne fra oliestriden i Persien forplan
tede sig efterhånden direkte til skolen, idet »Emma Mærsk« fra det nye skoleårs 
begyndelse kom til at sejle på Venezuela, hvor de værdifule oliekilder som bekendt 
også springer. Fra skolen håber vi, at en ny rute giver nye oplevlser. — Fra »Dansk 
Skipsadoption«, København, havde skolen i september 1951 besøg af kontorchef 
B. V. Mundte af Morgenstierne, der for de ældre elever holdt et interessant fore
drag over emnet: Fra ege til dampskibe, ledsaget af lysbilleder. — I begyndelsen 
af det nye skoleår deltog fru Rassing efter indbydelse i Dansk Skibsadoptions års
møde i København, der afholdtes om bord på »Kronprins Olav«.

Fra skolens dagbog.
13/8 51: Undervisningen genoptages efter sommerferien.
27/8 —: 8. kl. og 3. mellem på lejrskole en uge i »Naboen« ved Svaneke under- 

ledelse af lærerne Rassing, Kofoed Hansen, Ulnits og viceinspektør 
N. M. Petersen.

6/<j —: Svømmeopvisning på søbadeanstalten af 5.—8. kl. samt eksamensklas
serne.

21/h —: Musikaften i festsalen for de ældste elever med assistance af overlærer 
Engeli (symfoniens opbygning), kantor E. Juul Nielsen (kirkemusik 
gennem tiderne) og fru Rassing (musikalsk Hvem-ved-hvad).

5/10—: Skoleidrætsstævne på Stadion for elever fra Allinge kommuneskole, 
Statsskolen og Rønne kommuneskole.

31/io—: Jagtkonsulent Fynboe, Svendborg, viser for 3.—5. kl. farvefilmen »Et 
rålams historie«.

22/n —: Oplæsning for de ældre klasser af skuespiller Henrik Malberg.
4/12—: Skolekoret under fru Passings ledelse afholder koncert i »Industrien«. 

Overskuddet henlægges til en tur til København.
22/12 —: Afslutning før jul i kirken ved pastor Schaeffer.
1 'G 52: »Bæverdalen« vises i Rådhusteatret for alle skolens elever.
18/t —: 55 medlemmer af skolekoret rejser på 3-dages ophold til København. 

Børnene indkvarteres hos familie, bekendte og medlemmer af Born
holms hjemstavnsforening af 1942 og giver søndag d. 20. jan. i Grundt- 
vigsskolens aula en koncert for 500 medlemmer af de bornholmske 
hjemstavnsforeninger i København. Om mandagen indsang koret en af
deling i Statsradiofonien.

—: En af »Norden«s rejselektorer, lærer Eilif Frederiksen, Bergen, holder 
foredrag om og fremviser film fra Bergen og dens omegn.

29/i og 30/i 52: Skolefest i »Industrien«. Elever fra 3. og 4. mellem, 7. kl. og 
3. kl. opførte en dramatisering af Harriet Becker Stove: »Onkel Toms 
Hytte«. I mellemakterne underholdt hr. Hagsteen og fru Benthin med 
negro spirituals. Godt 1000 elever og forældre deltog.

ñ/2 —: Eleverne i de ældste klasser overværede en skolekoncert på »Borgen«, 
hvor et 70 mands symfoniorkester spillede under ledelse af Arne Ham- 
melboe. Sanginspektør Rudolf Grytter og sceneinstruktør Svend Meth- 
ling medvirkede med henholdsvis foredrag og recitation.

26/2 —: Rejsesekretær i »Dansk Vandrelaug« Johs. Johansen, Svendborg, viser 
filmen »Skønne Italien« for eleverne i 7. og 8. kl., 3.—4. mellem samt 
realklassen.

’/n —: Mr. Cyriel Reynolds, Edingburgh, holdt foredrag og fremviste films
bånd fra England for eksamensklasserne.
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16/ß —: Skoleskovtur til Jomfrubjerget for 3.—8. kl. samt 1.—3. mellem.
2 7/ß —: Afslutning for afgangsklasserne. Skolekommissionens næstformand, for

retningsfører Andersen og skoleinspektøren talte. Skolekoret under fru 
Rassings ledelse underholdt.

28/k—5/7: 4. mellem foretager under ledelse af hr. og fru Rassing en rejse til 
Sønderjylland med besøg på Rømø, i Ribe, Tønder og Sønderborg.

Rønne kommunale ungdomsskole.
Efter gennemgang af folkeregistrets fortegnelse over 14—18-årige i kommunen 

udsendtes der til 74 drenge og 195 piger indbydelse til deltagelse i vinterens ung
domsskole med det resultat, at der ved skolens begyndelse d. 2. okt. var tilmeldt 
64 elever, der fordeltes i 3 klasser, 1 drengeklasse med 15 elever og 2 pigeklasser 
med henholdsvis 20 2. års elever og 29 1. års elever.
Fagene og deres ugentlige timetal:
A. Piger. Husgerning ................................................ 3,5 tim.

Boliglære (1. års elever) ........................... 1 —
Sundhedslære (2. års elever) ..................... 1 —
Frie emner................................................... 1 —

Desuden havde 24 piger meldt sig til undervisning i håndgerning (2 tim. ugentlig).
B. Drenge. Sløjd ................................................................. 2 rim.

Produktionslære ............................................ 2 —
Frie emner ..................................................... 1 —

Der er for hele vinteren regnet med 20 ugers undervisning.
Antallet af elevtimer, beregnet efter antallet af tilmeldte elever, udgjorde 

7219,5, mens det efter deltagelsen var 4882,5. Mødeprocenten har således været 68. 
Ved afslutningen i marts var elevantallet 8 dr. og 40 pi., idet 16 elever i vinterens 
løb opgav undervisningen af følgende grunde:

Overgang til andet arbejde (læreplads) .... 2 dr.
Bortrejse........................................................... 1 pi.
Ændrede arbejdsforhold ................................ 3 dr. -j— 2 pi.
Manglende interesse........................................ 2 dr. 6 pi.

I julefesten, der fandt sted i bespisningskælderen, og afslutningsfesten, der var 
henlagt til festsalen, deltog også ungdomsskolenævnet. Fortæringen var ved begge 
lejligheder fremstillet af eleverne, der med forskellig underholdning yderligere 
bidrog til festernes hyggelige forløb. For at styrke kammeratskabet og fællesskabet 
om skolen er der afholdt en række »kammeratskabsaftener« med et blandet pro
gram af sang, foredrag, film og lysbilleder.

Udgifter vedr. ungdomsskolens drift findes på sidste side.
Som lærere medvirkede: Sundhedsplejerske frk. E. M. Espersen, syerske frk. 

E. Olsen, husholdningslærerinde fru G. Larsen, lærerinderne frk. K. M. Knudsen 
M. Pibl og fru E. Rassing samt lærerne J. Ulnits og Th. Laursen.

Svend Rassing.
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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.

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 fortsat henstil
les 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 
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^—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 31/7-
Udskrivning finder sted pr. 31/7, det vil i realiteten sige ved sommerferiens 

begyndelse omkr. 1/7. Undervisningspligten ophører da for de børn, der fylder 14 år 
inden 1/8, samt for dem, der fylder 14 i det følgende skoleårs 3 første måneder 
(aug., septb., okt.), såfremt de har gået i skole i 7 år.

Undervisningspligten indtræder d. Vs for de børn, der inden denne dato er 
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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/ø og påbegynder skolegangen forudgående Vg, kan der
imod først udskrives efter 8 års skolegang.

Konfirmationsforberedelse.
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.
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VII. Regnskab.

1. Rønne Kommuneskoles Spareforening.

40. regnskabsår

fra V7 1951—3% 1952.

Vindings- og tabskonto.

Indtægt Kr. 0. U dgift Kr. 0.

1. Indvundne renter............... 3470 09 1. Renter til sparerne ........... 3189 58
2. Tilskud fra Bornh. Spare- og 2. Regnskabsfører løn............. 600 00

Lånekasse............................ 500 00 3. Diverse udgifter................. 16 90
3. Tilskud fra etatsrådinde 4. Overskud ............................ 263 61

Kofoeds legat...................... 100 00

4070 09 4070 09

Balancekonto.

Rønne, d. 30. juni 1952.

Aktiver Kr. 0. Passiver Kr. 0.

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

Lånekasse.......................

306

77006

50

41

1. 944 spareres tilgodehavende
2. Formue ..............................

75745
1567

45
46

77312 91 77312 91

/. Klyver-Poulsen.

Dags dato har undertegnede revideret regnskabet og intet fundet at bemærke.

Rønne, d. 30. juni 1952.

P. Jensen. Hakon Christensen.
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2. Lærerbogsamlingen.
Vs 1951—31/t 1952.

Indtægt Kr. 0. U dgift Kr. 0.

Beholdning pr. ’/s 1951 .... 243 69 Bornh. Biblioteksforening .... 3 00
00 20 00

Renter.................................. 9 45 Dansk Naturfredningsforening 8 00
Tidsskrifter.............................. 30 60
Bogindkøb .............................. 142 60
Indbinding af bøger............... 8 75
Diverse.................................... 6 75
Flidspræmier............................ 100 00
Beholdning pr. “Ah 1952 .... 533 44

853 14 853 14

3. Grosserer Riis’ legater.
Vs 1951—31/t 1952.

a. Kompletteringsfonden.

Indtægt Kr. 0. Kr. 0.

Beholdning pr. '/s 1951 .... 910 95 35 filmsbånd........................... 268 95
Legatrenter til 3ü/o 1952 ......... 113 76 Beholdning pr. ”/t 1952 .... 773 11
Tilskrevne renter..................... 17 35

1042 06 1042 06

b. Legater til flidspræmier.

Indtægt Kr. 0. U dgift Kr. 0.

Beholdning pr. Vs 1951 .... 370 21 Flidspræmier............................ 138 80
Legatrenter til 3% 1952 ......... 176 93 Beholdning pr. 31/? 1952 .... 416 66
Tilskrevne renter ................... 8 32

555 46 555 46

Ovenstående regnskaber for Rønne Kommuneskoles lærerbogsamling og grosserer Riis’ 
legater er dags dato revideret. Der er intet fundet at bemærke.

10/8 1952.
P. Jensen.
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4. Den kommunale skoles regnskab 1951- 52.

Lærerløn, vikariater, gårdinspektion (kr. 418.221,44) statens 
refusion (kr. 247.485,76)....................................................... kr. 170.735,68

Lønninger til skolebetjent, bademester m. v..................................... » 15.506,71
Henlæggelse til pensionsfonden ....................................................... » 862,67
De faste ejendomme............................................................................. » 79-969,49
Skolehave ............................................................................................. » 402,20
Skolelæge ............................................................................................. » 5.096,25
Skoletandpleje....................................................................................... » 27.017,40
Inventar og materiel............................................................................. » 11.084,21
Undervisningsmidler ........................................................................... » 35.180,10
Kontorholdsudgifter............................................................................ » 3.159,00
Brændsel, belysning og vandforsyning............................................... » 41.999,87
Rengøring og rengøringsmidler ....................................................... » 32.965,56
Tilskud til lærer- og børnebogsamling, flidspræmier...................... » 600,00
Forsikringer ......................................................................................... » 1.328,12
Diverse udgifter................................................................................... » 5.783,82

kr. 431.691,08
skolepenge for udenbys elever.......................... kr. 5.240,00
Indtægter fra legater, kapitaler ....................... » 2.000,00 kr. 7.240,00

kr. 424.451,08

Gennemsnitsudgiften pr. elev var herefter.................................... kr. 333,69

Fradrages tilskud fra den fælleskommunale udligningsfond
kr. 100.485,00, bliver kommunens nettoudgifter til skolevæsenet kr. 323.876,68

Gennemsnitsudgift pr. elev............................................................. kr. 254,69

På skolevæsenets regnskab opføres desuden følgende udgifter:
Skoletandpleje for elever fra kommunen i Rønne Privatskole ... kr. 1.626,24

— - — - — - Statsskolen................. » 2.307,36
Denn komm, ungdomsskole kr. 6.799,96 -4- refusion kr. 2.580,54 » 4.219,42
Tilskud til A. O. F.s aftenskole......................................................... » 7.016,24

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

kr. 16.669,26

Kommunens samlede skoleudgifter netto........................................ kr. 441.120,34


