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A. Oversigt.
1. De undervisningspligtige og skolesøgende børns fordeling
den 31. december 1952.

Fra andre
kommuner

Fra Rønne kommune
I alt

Kommuneskolen
Statsskolen
Rønne Privatskole .

49
0
5

57
0
2

600
27
36

579
46
45

48
40
0

54
32
0

697
67
41

690
78
47

33
207
38

1420
352
126

i alt i byns skoler

54

59

663

670

88

86

805

815

278

1898

Under
u-pligtig
alder

I
u-pligtig
alder

Over
u-pligtig
alder

Dr.

Dr.

Pg.

Dr.

Pg.

Pg.

I alt

Dr.

Pg.

Af børn fra Rønne kommune i den undervisningspligtige alder var desuden:
På optagelseshjem, børnehjem o. 1. uden for kommunen 10 dr.
2 pg.
Åndssvage (på åndssvageanstalt eller i hjemmet ) ....
3»
1»
Anmeldt til hjemmeundervisning på gr. a. svagelighed
0»
1»
På skole for tunghøre .....................................................
2 »
0»
Ikke undervist på grund af sygdom................................
1 »
0»

I alt

16 dr.

4 pg.

Antallet af skolesøgende børn i byens skoler er fra 31/i2 1951 til sl/i2 1952
steget med 148 fra 1750 til 1898. — I antallet af skolesøgende børn fra kommunen
er der en stigning på 141, fra 1479 til 1620. — Af undervisningspligtige børn fra
kommunen var der på de tre skoler i alt 1333 mod 1199, en stigning på 134. Heraf
undervistes på Kommuneskolen 1179 (88,44 %), på Statsskolen 73 (5,48 %) og
på Rønne Privatskole 81 (6,08 %).
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Klasseværelse i A-blokken.

B. Det kommunale skolevæsen.
I. Almindelig oversigt.
Undervisningen er gennemført med 240 skoledage.
Hvad skolebygninger angår, kan for det forløbne skoleår noteres to vigtige be
givenheder: Ombygningen af pavillonerne samt byrådets vedtagelse af opførelse
af en del af den projekterede Åvangsskole.
Ombygningen, der bestod i at bygge en etage på de bestående pavilloner og
mellembygningen på Østre Skole, skulle have været begyndt 1. april 1952; men da
det trak ud med materialebevillingen, kom arbejdet først i gang sidst i juni. Fri
sterne for afleveringen, der var sat til omkring 1. okt. og 1. dec. for henholdsvis
A- og B-pavillonen, kunne derfor ikke overholdes. Tidlig frost og stærk efterårs
regn var medvirkende til, at arbejdets fuldførelse trak yderligere ud. De første 6
klasselokaler i A-blokken toges i brug d. 8. april 1953; men til fuldførelsen af den
samlede ombygning gik hele skoleåret og den påfølgende sommerferie med, for
B-blokkens vedkommende endda 4 dage af det nye skoleår. — Man savnede altså
16 klasselokaler i % af skoleåret og 10 i de sidste måneder. Ved velvilje fra
Teknisk Skole, der stillede 6 lokaler til rådighed, anvendelse af festsalen og be
spisningskælderen som klasselokaler, inddragning af drengenes gymnastiksal til
indretning af klasselokale i den ene ende og bogdepot i den anden, vandreklasseordning for 6 tredjeklasser samt udnyttelse af faglokaler i alle de ledige timer lyk
kedes det ved en påskønnelsesværdig indsats af lærerne at gennemføre undervis
ningen på en omend ikke hverken for elever eller lærere helt tilfredsstillende så
dog nødtørftig måde. Ombygningen bragte en tiltrængt udvidelse med 8 klasselo-
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kaler samt bedre pladsforhold i mellembygningen for skolelæge, bogdepot og kon
tor. Samtidig blev de 8 gamle klasselokaler i stueetagen moderniseret og som de
nye lokaler forsynet med Borch’s skoletavler og radiomodtager, indbygget i kate
teret. I ombygningen er der installeret belysning med lysstofrør. Til 8 klasselokaler
er der anskaffet nyt inventar, og i alle klasselokaler indrettet fast ophængning af
landkort. Østre Skole rummer nu 30 almindelige klasselokaler, 2 mindre lokaler
for hjælpeskolen, 3 gymnastiksale, øvrige faglokaler samt en festsal. Dertil kom
mer 9 klasselokaler på Vestre Skole. Efter at 8. kl. fra indeværende skoleårs be
gyndelse er flyttet til Østre Skole fra Amtsbibliotekets børnelæsestue, hvor den har
haft lokale siden dens oprettelse, er der i skoleåret 1953/54 41 klasselokaler til
rådighed for 53 klasser.
I erkendelse af, at de eksisterende skolebygninger sammen med udvidelsen af
Østre Skole ikke ville være tilstrækkelig til at rumme de store årgange, der ifølge
fødselstallene kan ventes i de nærmeste år, drøftede skolekommissionen i sit møde
d. 9. dec. 1952 en af bygningsinspektoratet udarbejdet skitseplan for en fremtidig
udbygning af Østre Skole. Da den krævede ret dyre ekspropriationer og dublering
af flere af de forhåndenværende faglokaler, og resultatet dertil ville blive en for
stor skole, hvortil børnene, især fra den stærkest voksende nordlige bydel, ville få
en lang skolevej, besluttede man at indhente byrådets bemyndigelse til ved for
handling med arkitekt Groth-Hansen, København, og i ministeriet at undersøge
mulighederne for opførelse af en del af den tidligere projekterede skole i Åvang
ved Byledsgade. Efter et gunstigt resultat af disse forhandlinger udarbejdede arki
tekten planerne, der blev forelagt byrådet og vedtaget af dette i mødet d. 9. marts
1953. Undervisningsministeriets godkendelse blev givet i skrivelse af 25. april,
hvorpå man i boligministeriets skrivelse af 2. juli modtog meddelelse om mate
rialebevilling til 1. etape i byggeriet, svarende til en byggesum af 860.000 kr.,
idet det forudsættes, at denne del af arbejdet udføres som vinterarbejde 1953/54.
Planerne omfatter opførelse af hovedfløjen, 1 sidefløj, 1 gymnastiksal, toiletbyg
ning, læ- og cykleskure. Hovedfløjen skal indeholde 15 almindelige klasselokaler,
1 læseklasse, midlertidigt sløjdlokale, kontor, materielrum og midlertidigt lærer
værelse. I sidefløjen bliver der faglokaler til skolekøkken, fysik, geografi, natuthistorie og tegning samt midlertidigt håndarbejdslokale. Byggesummen er kalku
leret til 2.693.000 kr., incl. inventar, og arbejdet ventes fuldført i 1955. Da den
nye skole kommer til at ligge tæt ved stadion, vil denne kunne benyttes til uden
dørs sport for eleverne.
Med hensyn til klasseafdelinger kan bemærkes, at hjælpeskolen, der oprettedes
i 1943 med 1 1. hjælpeklasse, hvortil i 1944 føjedes 2. hjælpeklasse, fra skoleårets
begyndelse udvidedes med et klassetrin, således at dens elever derefter normalt
går 2 år i hver klasse. Med en stærk forøgelse af skolens elevtal som helhed følger
naturligt en tilsvarende stigning af elevtallet til hjælpeskolen. Når lokaleforholdene
tillader det, vil det derfor være ønskeligt at føje endnu et klassetrin til denne
skoleafdeling. — I slutningen af skoleåret blev der af overlærer Hakon Christen
sen foretaget intelligensprøve af 38 elever i 1.—3. klasse. For de svage elever i de
9 1. klasser, der ikke overflyttedes i hjælpeskolen, blev der oprettet en 1. repeti
tionsklasse, idet samtidig en af 1. klasserne opløstes. Fra den sidste år oprettede
repetitionsklasse er 4 elever overflyttet til deres gamle klasser, 1 til hjælpeskolen,
og de øvrige oprykkedes i 2. repetitionsklasse, hvori optoges 6 elever fra 2. klasse.
Den stadig tiltagende lærermangel har i skoleåret 1952/53 været føleligere ved
skolevæsenet her end tidligere i den kritiske tid, vi på dette område er inde i.
Faste embeder, der blev ledige ved forflyttelse eller afsked på grund af alder, måtte
besørges ved vikarer den resterende del af året. Det hjalp med besættelsen af 5
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Opgang i A-blokken.

embeder til det nye skoleårs begyndelse; men det slog alligevel ikke til, idet time
tallet samtidig voksede, svarende til 3 nye embeder. Efter en drøftelse i lærerrådet
og skolekommissionen besluttede man at betræde den vej, der er anvist, at fore
tage en mindre nedskæring i klassernes timetal, så tre embeder bortfaldt, og sam
tidig at lade en del timer læse som overtimer af det faste personale. Det er bekla
geligt at skulle »slå af på idealerne« i form af reduktion af elevernes timetal, og
den er selvfølgelig kun at betragte som en midlertidig foranstaltning. Skal stan
darden imidlertid ikke sænkes alt for meget, kræver det ikke blot en indsats fra
skolens side, men også påpasselighed fra elevernes side med det hjemmearbejde,
som med færre timer i skolen ikke bliver mindre påkrævet, såfremt målet allige
vel skal nås, og i en sådan situation bliver det indseende med barnets hjemme
arbejde, som må være forældrenes naturlige interesse, af ikke mindre betydning.
Skolen venter også i den henseende hjemmenes forståelse og støtte.
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II. Eleverne.
1. Afgang og tilgang i skoleåret.
Elevtal V8 1952 .................................................................
Afgang i skoleåret .............................................................
Tilgang i skoleåret .............................................................

705 dr.,
17 »
25 »

712 pg.
23»
18 »

Elevtal 31/t 1953 ................................................................. 713 dr,
708 pg.
Afgang 31/7 1953
Med ophør af skolegang ........... 65 dr,
72 pg.
Til andre skoler...........................
7 »
8 »
---------------------72 »
80 »
Tilgang V8 1952:
Nyindskrevet til 1. kl............................................... 113 »
111 »
Elevtal V8 1953 .................................................................

754 dr,

739 pg.

2. Elevernes fordeling i klasserne d. 31/t2 1952.
Klassetrin

Klasser

Elever

1. grundskoleklasse
2.
—
3.
—
4.
—
5.
—
1. fri mellemsk.kl.
2. — —
3. — —
Repetitionsklasse

9
7
6
6
4
3
3
1
1

261
226
179
188
127
91
74
21
16

Klasser

Klassetrin

2
1
2
1
1
1
1
1
—
I alt
50

1. eks. mellemsk.kl.
2. —
—
3. —
—
4. —
—
Realklasse
1. hjælpeklasse
2.
—
3.
—

Elever

57
28
52
33
24
13
13
17
1420

3. Elevernes forsømmelser i 1952.
(Forrige års tal i parentes).

På grund af sygdom................................ 15868 elevdage eller 5,05 % (3,65 %)
Af anden lovlig grund...........................
930
—
— 0,30— (0,24—)
Uden lovlig grund..................................
133
—
— 0,04— (0,04—)
I alt 16951 elevdage eller 5,39 %

(3,93 %)
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III. Lærerpersonalet.
1. Forandringer i årets løb.
V9 1952: Overlærer Gunnar Jensen forflyttes til Randers kommunale skole
væsen.
1/11 — : Lærerne N. H. Ilsfie og Sv. Rassing udnævnes til overlærere.
30/11 — : Lærerinde fru A. Rud Gieisen får efter ansøgning sin afsked.
Vi 2 — : Lærer E. Rud Nielsen og lærerinde frk. I. Ivarsson forflyttes til hen
holdsvis Kristrup og Rø.
— — : Lærer Jobs. Therkelsen, Sdr. Vilstrup, ansættes som fast lærer.
V2 1953: Lærerinderne fru H. Koefoed og frk. M. Pibl udnævnes til over
lærere.
V4 — : Lærer Tb. Laursen forflyttes til Riis-Tebstrup.
— : Aspirant Verner Andersen ansættes som fast lærer.
§ — : Lærerinde frk. Anne Lise Hansen ansættes som aspirant i fast lærer
indeembede.
1/s — : Overlærer Hakon Christensen udn. til viceinspektør (nyopr. emb)
— — : Lærerinde frk. Aksa Jensen udnævnes til overlærer.
1/8 — : Lærerinde frk. Birte Andersen, København, og fru I. Ulnits, Rønne,
ansættes som faste lærerinder.
— — : Lærer A. Skovrind Nielsen, Østerlars, ansættes som fast lærer.
— — : Lærer Torben Bjørn, København, og lærerinde frk. Renate Kauff
mann, København, ansættes som aspiranter i henholdsvis fast læret
og lærerindeembede.

Afsked.
Den 1. februar 1953 trådte to af skolens medarbejdere tilbage fra en lang tje
neste ved skolevæsenet. Det var frk.’nerne H. og D. Thomsen, der fra nævnte dato
fik bevilget afsked som overlærere, henholdsvis på grund af svagelighed og alder
efter ca. 32 og 30 års trofast og dygtigt virke her. Skolen takker dem for deres
indsats gennem de mange år og ønsker dem alt godt for de år, der følger.
Jubilæum.
Den 1. sept. 1952 havde overlærer Aage Engell 25 års jubilæum for sin ansæt
telse ved skolevæsenet.

2. Fortegnelse over lærerpersonalet 1. august 1953.
'S

Født

Dim.

¿

« "o
w A4

0

<u
$

ci

s °
£ Q W

•~l J
« £
-s i 1

V)

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

1903

1925

Vi 47

Vi 47

V4 46

Viceskoleinspektører:
N. M. Petersen ........ •
P. Jensen................... .
Hakon Christensen . . .

1899
1904
1909

1920
1925
1930

Vio21
Vt 29
V4 33

V4 43
V2 47
V8 53

V4 43
V2 44
V8 47
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Overlærere:
Aa. Engeil...................
H. Madsen...................
N. H. Ilsøe...................
Sv. Rassing...................
Fru I. Hansen..............
Frk. K. M. Knudsen . .
Fru H. Kofoed.............
Frk. M. Pibl.................
- A. Jensen.............

1898
1896
1905
1912
1888
1900
1898
1896
1907

1927
1927
1926
1933
1919
1922
1926
1927
1935

V9 27
Ve 29
Vs 51
12/s 35
V4 24
V0 24
Vio 30
V8 31
V4 37

V4
V4
Vil
Vn
V4
V8
V2
V2
Vs

46
46
52
52
51
51
53
53
53

V4 43
V4 43
Vi 149
Vi 149
V4 48
V8 48
V2 50
V2 50
V8 50

Lærere:
A. Kjøller ...................
Jobs. Therkelsen..........
A. Juul..........................
Johs. Ulnits.................
E. Svenningsen ..........
V. Klyver-Poulsen ....
A. Elmquist.................
Karl Kristensen...........
V. Kofoed-Hansen ....
A. Skovrind Nielsen . . .
V. Andersen.................
B. Christiansen (asp.) ..
J. Østergaard Olesen (asp.)
G. Christensen (asp.) . .
T. Bjørn (asp.)...............
1 ledigt embede.

1902
1903
1911
1908
1915
1921
1917
1914
1922
1921
1927
1928
1927
1917
1927

1928
1931
1932
1933
1941
1942
1944
1946
1948
1948
1949
1951
1951
1952
1953

V8 51
Vi252
V8 49
V8 51
V5 42
Vn 42
14/s 44
Ve 46
V4 50
V8 53
V4 51
Ve 51
Vs 51
Ve 52
V8 53

V8 51
Vi252
V8 49
V8 51
Vt 45
Vi o 45
V» 47
Ve 48
V4 52
Vs 53
Vs 53
Vio51
Vs 52
V2 53
Vs 53

Vio31
Vi 34
Vs 35
V4 42
Vs 44
Ve 45
V9 46
Ve 48
Vs 50
V9 50
V4 53

Lærerinder:
Fru E. Rassing.............
Frk. M. Nielsen...........
Fru I. Mikkelsen.........
Fru G. Christensen . ..
Frk. H. Pihl ...............
Fru I. Ulnits ...............
Frk. E. Lund.................
Frk. Birte Andersen . . .
- A. L. Hansen (asp)
- R. Kauffmann (asp.)
2 ledige embeder.

1908
1914
1911
1915
1914
1921
1924
1928
1932
1930

1931
1937
1936
1938
1938
1944
1948
1949
1953
1953

V9
V9
V4
V9
Vi
1V 8
V8
Vs
Ve
V8

31
43
52
46
42
52
51
53
53
53

Vn 36
V8 46
v4 52
V9 46
Vt 43
V8 53
Vs 51
V8 53
Ve 53
V8 53

V9
Vs
Vs
V4
V7
Vi o
V8
Vi

Timelærere:
E. Juul Nielsen...........
1 ledigt embede.

1904

1925

V12 25

Vi 2 48

1926

1949

Vn 51

Vi 51

Timelærerinde:
Fru J. Andersen.........

33
40
40
42
43
47
50
52
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Fast vikar:
Ledigt embede.
Et lærerembede og et timelærerembede besørges som overtimer af det faste
personale.

I skoleåret 1952/53 har følgende fungeret som vikarer:
Frk S. Thamdrup (11/8 52—30/e 53), fru I. Ulnits Ws 52—3O/o 53), fru
G. Rosenmeier (25/s 52—30/6 53), frk. M. Christiansen (1 x/8 52—30/6 53),
frk. I. Dam (*V8 52—3% 53), hr. K. Vincents Jensen (XV8 52—3o/6 53),
hr. V. Aa. Nielsen (lx/8—3 Vi o 52), frk. Inga Bostrup (1/1—3 Vs 53). Endvidere
for kortere perioder: Frk. Frigaard Mogensen, hr. R. Sommer, hr. K.P. Mikkelsen, hr.
Wiinkvist samt seminarieeleverne Jan Rode, Emdrupborg (lx/8—30/s 52), Jør
gen Hansen, Emdrupborg (Vio—30/n 52), Ruth Helweg Jørgensen og Inga
Møller Jensen, Blågård (Vio—31/io 52), A. Skovrind Nielsen, K.F.U.M.
( 1/11—31/i2 52), Poul Juel Jensen og Bernt Olsson, Blågård (V12 52—
3Vi 53), Else Petersen og Gunver Degnbol, K.F.U.M. (V12—3V12 52), Keld
Nielsen og Rita Jensen, Odense (x/i—31/3 53), Jørgen Skjødt, Århus (V2‘—
3O/1 53), Eva Sanger, N. Zahle (V2—30/4 53), Johs Johansen, Marie Kristensen
og Laura Nielsen, Th. Lang ( V4—30/e 53), Carl Rasmussen, Grethe Pedersen og
Erna Kjær Hansen, Th. Lang (Vs—30/s 53).

3. Kursus.
'Feriekursus:
Hr. Johs. Ulnits: Svensk (Lærerhøjskolen).
- J. Østerguard Olesen: Tysk (Lærerhøjskolen).
Frk. E. Lund: Gymnastik.
Årskursus:
Frk. Aksa Jensen: Afsluttende kursus i husgerning (»Ankerhus«),
Endvidere afsluttede følgende lærerinder og lærere provinsårskursus (1951/53)
i dansk:
Frk. E. Lund.
Hr. V. Klyver-Poulsen.
- M. Nielsen.
- K. Kristensen.
Hr. V. Andersen.
- Sv. Rassing.
- A. Juul.
- Johs. Ulnits.

4. Lærerpersonalets fraværelse V 52—31/7 53.
Lærere
Sygdom

Anden gr.

Lærerinder
I ak

Sygdom

Anden gr.

I ak

Antal timer....................

2360

1288

3648

896

682

1578

I pct. af pligtigt timetal

7,82

4,17

12,09

4,32

3,29

7,61

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.
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IV. Skolebetjent.
Otto Aakjœr, f. 1909, ansat...........................
Afløser: G. Sjöberg.

V12 1948.

V. Virksomheden.
Eksaminer, årsprøve m. m.
Til real- og mellemskoleeksamen, der afholdtes i maj—juni, indstilledes hen
holdsvis 24 og 33 elever, der alle bestod. Resultaterne var følgende:
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
910.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Realeksamen:
Per Thorbjørn Andersen, s. af stenhugger A..............................
Inge Bech, d. af kommuneass. B.................................................
Rita Christensen, d. af stenhugger C...........................................
Børge Engeil, s. af snedkerm. E....................................................
Inger Marie Espersen, d. af chauffør E.......................................
Helene Funch, d. af cykleh. F........................................................
Kaj Henning Funch, s. af arbm. F...............................................
Lis Hansen, d. af købmand H.......................................................
Birthe Margr. Hjorth, d. af formand H.......................................
Jytte Holmberg, d. af fisker H...................................................
Poul Jørgen Jensen, s. af avlsbruger J.......................................
Aase Munch Jørgensen, d. af arbm. J...........................................
Jørn Kjøller, s. af sømand K........................................................
Britta E. M. Larsen, d .af arbm. L...............................................
Kirsten Nyeland Nielsen, d. af skræddersvend N......................
Aase Nyboe, d. af stenhugger N................................................
Poul Erik Olsen, s. af fru O........................................................
Grethe Pedersen, d. af arbmd. P.................................................
Lis Pedersen, d. af malerm. P........................................................
Vagn Buus Petersen, s. af skibsinsp. P.......................................
Niels Christian Plum, s. af formand P.......................................
Frank V. Rasmussen, s. af maskinarb. R....................................
Inge Staalesen, s. af stensliber Larsen........................................
Vinni Wilhelmsen, d. af murersvend W...................................

mg
ugHmg
g-jmg-|mg
mgHmg-4g-|mg-|g
mg+
mg¿mg-4mg
mg
mg4-

13,62
14,10
13,29
12,71
13,87
13,61
14,26
14,04
14,51
13,912,39
14,49
14,07
13,52
13,29
12,91
14,30
12,24
14,22
13,40
13,59
13,89
13,99
13,11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mellemskoleeksamen.
Inge Aakjær, d. af skolebetjent Aa.............................................
Cate Andersen, d. af snedker A...................................................
Ole Sjøstrøm Andersen, s. af kommunegartner A......................
Filip Andersen, s. af stenhugger A...............................................
Svend Aa. Andreasen, s. af gartner A...........................................
Finn Clausen, s. af skomager C...................................................
Mogens Dam, s. af sparekassebud D...........................................
Vibeke Dam, d. af gravemester D...............................................

mg+
mg-H
mg-F
mg-F
mg
mg
mg
mg-r-

14,19
13,21
13,47
13,53
13,71
13,88
14,05
13,65

mg4mg
mg-=g-|mg
mg-H
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Else Gram, d. af kontorassistent G............................................... mg¿- 13,42
Lissie Haagensen, d. af murer H.................................................
g+ 12,88
Lizzie Haagensen, d. af chauffør H........................................... mg-H 13,44
Bent Kofoed Hansen, s. af lagerekspedient H.......................... mg
13,73
Bente Hansen, d. af enkefru H....................................................
g+ 12,97
Birte Hansen, d. af gipser H........................................................ mg
13,88
Birthe Hansen, d. af malerm. H................................................... mg
13,75
Jørn Carlo Hansen, s. af enkefru H........................................... mg4- 13,35
Gert Jensen, s. af typograf J........................................................ mg+ 14,20
Ulla Herold Jensen, d. af portør J............................................... mgH- 13,14
Birgit Johansen, d. af handelsgartner J....................................... mgH- 13,52
Svend Krahl, s. af keramiker K................................................... mg4- 13,13
Bent Kruse, s. af vaskeriejer Nilsson ........................................
g+ 12,35
Else-Marie Larsen, d. af tømrerform. L....................................... mg
14,08
Sonja Leidecker, d. af enkefru L.................................................
mg¿- 13,18
Gert Mogensen, s. af snedker M................................................. mgH- 13,36
Hans Christian Nielsen, s. af kranfører N.................................. mg¿- 13,29
Anne Marie Pedersen, d. af malerm. P....................................... mgH- 13,46
Harriet Pihl, d. af enkefru P........................................................ mg4- 13,61
Johnny Pihl, s. af enkefru P........................................................ mg~ 13,64
Kaj Rasmussen, s. af stenhugger Mogensen...........................
g+ 12,95
Jørgen Rassing, s. af overlærer R............................................... mg+ 14,18
Hans Ole Sørensen, s. af chauffør S........................................... mg+ 14,36
Elsa Vesterdahl, d. af arb. V........................................................
g+ 12,64
Gudrun West-Hansen, d. af sparekassebogholder H.................. mg4- 13,48
Følgende af ovenstående elever har endvidere bestået latinprøven:
Inge Aakjær, Mogens Dam, Gert Jensen, Else-Marie Larsen, Jørgen Rassing,
Hans Ole Sørensen.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
2930.
31.
32.
33.

Årsprøven.
Skriftlig årsprøve for 3. grundskoleklasse og opefter afholdtes d. 17. og 18. juni,
mundtlig årsprøve d. 26., 27. og 29- juni. De skriftlige arbejder fra årsprøven samt
årsarbejderne i skrivning, tegning, håndarbejde og sløjd fremvistes lørdag d. 20.
juni i pigernes gymnastiksal og sløjdklassen. Samme dag var der for forældrene
også adgang til at bese skolehaverne.
Optagelsesprøven.
Optagelsesprøven til eksamensskolens 1. klasse afholdtes d. 26. marts (skriftlig)
og d. 30. marts (mundtlig). De elever, hvis skriftlige besvarelser fandtes absolut
gode, blev optaget på skriftligt alene; de øvrige blev prøvet i mundtlig dansk og
regning. Af 67 tilmeldte elever optoges 49 (73,1 %). Der oprettes 2 klasser i
1. mell.
Flidspræmier.
Af renter af grosserer Riis’s legater samt et beløb, stillet til rådighed af kom
munen, uddeltes ved årsafslutningen d. 29. juni følgende flidspræmier:

Sparekassebog på 25 kr.:
Jørgen Rassing, 4. mell., s. af overlærer R.
Hans Ole Sørensen, 4. mell., s. af chauffør S.
Hanne Månsson, 7 A, d. af fru M.
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Bent Hansen, 7 B, s. af arb. H.
Ninna Svendsen, 7 C, d. af arb. S.
Anne Marie Svart, 3. hj., d. af fisker S.

Kogebog (Husgerning'):
Erna Jensen, 7 B, d. af arb. J.
Gunver Haagensen, 7 C, d. af tankpasser H.
Inga Sejer, 3. mell., d. af bagerm. S.

Bog om håndgerning (Håndgerning) :
Vibeke Dam, 4. mell., d. af gravem. D.
Harriet Pihl, 4. mell., d. af enkefru P.
Addy Nielsen, 7 A, d. af arb. N.
Værktøj (Sløjd):
Finn Clausen, 4. mell., s. af skomager C.
Bent Larsen, 7 B, s. af tømrer L.
Jens Oscar Schou, 7 C, s. af tømrer S.
Foreningen »Norden«s gavebog tildeltes
Lizzie Haagensen, 4. mell., d. af chauffør H.

Undervisning af læseretarderede.
På skolens læsehold undervistes 20 børn (13 drenge og 7 piger). Børnene, der
kom fra 3., 4. og 5. klasse, var delt i mindre hold, alt efter deres standpunkt, og
hvert hold fik 3—4 timers individuel læseundervisning om ugen. Fire børn kunne
forlade læseholdet i årets løb, medens resten fortsatte skoleåret ud.
V. Klyver-Poulsen.

Instruktionskursus.
Følgende instruktionskursus for lærere, arrangeret af de bornholmske lærer
kredse, har været afholdt på skolen:
5/9 1952: Undervisning i oldtidens historie ved lektor Larsen, Nationalmuseet.
10/ii — : Regneundervisning i 6. kl. ved skoleinspektør K. Eusebius Jacobsen,
Hornbæk.
13/5 1953: Undervisning i formskrift ved overlærer frk. Disa Christiansen,
København.

Skolelægevirksomheden.
På grund af ombygning af skolen har skolelægen i skoleåret 1952—53 været
»husvild«. Den ugentlige fredagskonsultation fra kl. 8—9 har været afholdt i
skolekøkkenet. Kontrolundersøgelserne er på grund af lokaleforholdene blevet
knap så hyppige som året forud.
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Den årlige undersøgelse blev henlagt til Valgmenighedskirkens mødesal
Amtslægen assisterede ved undersøgelsen af ca. 300 elever.
240 elever blev henvist til deres egen læge til yderligere kontrol eller behand
ling.
Der var også sidste år blandt de små elever en del, som ikke var difteritivaccinerede, men det er forhåbentlig godt i gang nu. Ellers er der grund til snarest at
få gjort alvor af det. Så sent som nu i efteråret er her på Bornholm et ikke vac
cineret barn død af difteri; den vaccinerede broder klarede sig. — Tag også de
mindre søskende med, det er lettest at få det overstået på én gang.
I sidste skoleår er der hos ca. 4 procent af eleverne fundet fodsvamp. Fod
svamp viser sig oftest ved afskalning mellem tæerne, især mellem 3.—4. og 4.—5
tå, eventuelt ved revner mellem disse tæer. Lidelsen kan sprede sig videre op på
foden. Det er vigtigt, at eleverne efter vask tørrer sig omhyggeligt mellem tæerne,
idet smitte vanskeligere sker til tør hud. Og har man fået svamp, bør lidelsen
behandles, så snart man opdager den.
Hos enkelte elever — ca. 1 procent — er der fundet fodvorter. Fodvorten
ligner ofte en ligtorn noget, men den sidder i reglen i fodsålen. I modsætning til
ligtornen er fodvorten mest øm, når den klemmes fra side til side. Fodvorten gør
ofte ondt, og den kan smitte, derfor bør den snarest fjernes.
Da både fodsvamp og fodvorter kan smitte, må elever, der har en af disse
lidelser, naturligvis ikke deltage i skolebadning eller færdes barfodet, hvor andre
færdes uden fodbeklædning, før de atter er blevet kurerede.
Jeg omtalte sidste år betydningen af, at børnene får levertran vinterhalvåret
igennem, det vil sige i alt fald fra 1. oktober til april. Det betyder både noget for
væksten af de mindre børn og ikke mindre for eleverne i overgangsalderen, hvor
der jo også sker en betydelig legemlig udvikling. Og det betyder noget for at øge
modstandskraften overfor sygdomme. Af skolens 1400 elever har 53 drenge og
80 piger hver haft 30 sygedage eller derover. Også blandt de andre elever er der
en del med mange sygedage. En del skyldes børnesygdomme — i de små klasser
har der været flere tilfælde af kighoste og mæslinger. Men mange sygedage skyl
des forkølelsessygdomme. Til eleverne vil jeg sige, at de skal tage badehætte på,
når de bader, både til almindelig skolebadning og efter gymnastik. Alt for mange
bliver forkølede, får ondt i halsen, ørepine eller bihulekatarrh, fordi de løber ud
med vådt hår — også i kulden om vinteren.
Jeg takker skolens lærere for godt samarbejde.
Grethe Neerborg Kjøller,
skolelæge.

Skoletandpleje.
Tandplejen, der er gratis, udføres på private klinikker, idet forældrene ved
barnets indskrivning i skolen kan vælge mellem de tandlæger, med hvem kom
munen har overenskomst, i det forløbne år tandlægerne A. Holst-Jensen, E. og H. C.
Holm, G. Knudsen, H. Wibroe Byfeldt og A. F. Kjeldsen. For børn, der tilflytter
fra andre kommuner, må forældrene dog betale en eventuel første istandsættelse
af forsømte tænder. Den en gang valgte er barnets tandlæge resten af skoletiden.
Nedenstående oversigt viser antallet af behandlede elever samt behandlinger
nes art og antal, Statsskolen og Privatskolen iberegnet:
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De forskellige behandlingers antal

Antal børn
Systematisk
behandling
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249

603

12

66

3

127

133

944

1310

140

21

1149 2120

41

268

37

766

302

3534

Fra % 1953 er tandlæge A. F. Kjeldsen fratådt skoletandplejen, og eleverne
derfra er overflyttet til de øvrige tandlæger efter forældrenes valg. Tandlæge
Wibroe Byfeldt modtager indtil videre ikke nye elever.

Skolebadning.
I vinterhalvåret er der gennemført 15 varmtvandsbadninger, idet eleverne i
tidsrummet oktober—maj har fået varmt brusebad hver 14. dag.
Ifølge skoleplanen er eleverne pligtige til at deltage i skolebadningen, med
mindre der foreligger lægeerklæring for, at barnet af helbredsmæssige grunde
bør fritages. Blanket hertil fås på skolen. Ved enkelte fritagelser på grund af for
kølelse og lignende må barnet medbringe en skriftlig anmodning herom fra
hjemmet.

Legemsøvelser
På grund af den stærke forurening af vandet på søbadeanstalten, især eftet
den tiltagende trafik på Sydhavnen, blev badeanstalten af sundhedsmyndighederne
lukket omtrent fra skoleårets begyndelse, således at der praktisk talt ingen svøm
meundervisning har kunnet gives i dette år. Kun ca. 20 drenge og piger har fuld
ført påbegyndte prøver. Sidste år var til sammenligning det samlede antal aflagte
prøver 205. Det er meget påtrængende, at der snarest igen skabes mulighed for
elevernes undervisning i svømning, da man ellers må regne med, at flere årgange,
der nu skulle have den undervisning, forlader skolen uden at kunne svømme.
Det ville være beskæmmende for en by som Rønne, der har så nær tilknytning til
havet. Ved den hidtidige årlige svømmeopvisning har det været en fornøjelse at
se, hvor mange af vore elever der havde tilegnet sig færdighed i at svømme. —
Under savnet af badeanstalt har man af udendørs sport i sommermånederne alene
måttet holde sig til dyrkning af boldspil og fri idræt. Der er aflagt følgende antal
skoleidrætsprøver:
Bronze ..................................
20drenge 66 piger
Sølv ......................................
16
»
30 »
Guld ....................................
6
»
20 »
Sølv m. emaille...................
3
»
12 »
Guld m. emaille...................
2
»
4 »
I alt 47 drenge 132 piger
Drengene ligger noget i defensiven. For en del må det mindre antal dog til
skrives lærerskifte i faget og deraf følgende besørgelse af timerne ved kortere
vikariater, hvor det har været vanskeligt at bevare sammenhængen i arbejdet med
prøverne.
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Uddeling af mælk og vitaminpiller.
Som i forrige skoleår er der i januar, februar og marts på alle klassetrin hver
skoledag ydet 2 dl sødmælk til de elever, der ønskede den, og så godt som alle
har modtaget den. Endvidere har eleverne på 1.—6. trin i samme tidsrum daglig
fået en vitaminpille, indeholdende A-, C- og D-vitamin.
Der uddeltes 17190 1 sødmælk og 80.000 piller. Udgifterne til mælk udgjorde
8.508,95 kr., til vitaminpiller 1.657,85 kr., i alt 10.166,80 kr. Til eleverne på
1.—6. trin var udgiften pr. portion (2 dl mælk 4- 1 vitaminpille) 12,24 øre.

Skolesparekasse.
(Forrige års tal i parentes.)

Antallet af sparere pr. 30/6 1953 var 1043 (944). Deres tilgodehavende var
77.232,94 kr. (75.745,45),i gennemsnit 74,05 (80,24) pr. sparer. I september 1952,
marts 1953 er der til 76 konfirmander og i juni 1953 til 31 elever, der blev ud
skrevet af skolen, i alt 107 elever, udbetalt 19-925,87 kr., gennemsnitlig 186,22 kr.
pr. sparer. Der er givet 4 % p. a. i rente. I øvrigt henvises til regnskabet sidst i
beretningen.

Ferierejser.
Medens skoleeleverne fra »Fastlandet«s købstæder har haft fri rejse straks fra
deres hjemby, har eleverne fra Bornholm indtil i år måttet udrede rejseudgifterne
til København, ved velvilje fra Dampskibsselskabet af 1866 ganske vist med 50 %
rabat. — Ved bestemmelserne i undervisningsministeriets cirk. af 4. maj 1953
blev de bornholmske børn ligestillet med fri rejse fra øen. Resultatet blev da også
en stærk forøgelse af elevrejsernes antal, idet der til rejser i sommerferien gennem
skolen blev udstedt 616 billetter mod 225 sidste år, heraf til vidererejse med statsog privatbane fra København 365 billetter mod 131.
Udvekslingsrejser mellem elever herfra og fra venskabsbyen Karlshamn har
været fortsat; men antallet af deltagere var kun 14 mod 23 sidste år. Nedgangen
skyldes måske i nogen grad, at rejsen »over« pludselig var blevet helt gratis, så
noget forsømt skulle genoprettes. Det er imidlertid med henblik på det nordiske
samarbejde at ønske, at den forbindelse, der er etableret mellem Karlshamn og
Rønne må udbygges, også derved, at flere skoleelever gennem korrespondance
knytter venskabsbånd »hinsidan« og benytter en del af sommerferien til at gæste
vennen (veninden) en uge for derefter at modtage ham (hende) i besøg et til
svarende tidsrum. Rejseleder til Karlshamn var lærer Klyver-Poulsen og for de
svenske elever hertil frk. Ingrid Malm. Dampskibsselskabet af 1866 ydede den
sædvanlige rabat på 50 % af ordinær billetpris såvel til eleverne herfra som fra
Karlshamn.

Skolekoret.
Det i 1947 oprettede skolekor har fortsat kunnet glæde sig ved en tilgang, der
erstatter den naturlige afgang hvert år, således at det består af 60—65 medlemmer.
Koret har siden starten været ledet af fru Rassing, og det akkompagneres af fru
Benthin. — Optagelsen af nye medlemmer sker ved skoleårets begyndelse. For at
eleven kan blive optaget stilles kun det krav, at han (hun) kan synge rent. Koret
har 1 ugentlig times øvelse i flerstemmig sang. — Ved festlige lejligheder på
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skolen, undertiden også uden for skolen, har koret ved fremførelse af indøvede
sange og mindre korværker glædet tilhørerne og vist et smukt resultat af arbejdet,
til ære for både eleverne selv og deres leder.

Skibsadoption,
Fra Dansk Skibsadoption havde skolen i skoleårets begyndelse besøg af kap
tajn Røder, der på sin bramfri måde underholdt de ældste klasser med at fortælle
om sit eget liv som sømand. Der står skumsprøjt om boven, og man kan næsten
lugte den salte sø, når den gamle kaptajn »ruller sig ud«. — Forbindelsen med
adoptivbarnet, rederiet A. P. Møllers tankskib »Emma Mærsk«, er i øvrigt holdt
ved lige af realklassen og dens klasselærerinde, fru Rassing. Klassen såvel som
klasselærerinden har været flinke forældre. Hvis vi i det nye skoleår kan finde
dem lige så flinke, er der håb om en fortsat god opdragelse af barnet. Men det
ville unægtelig være morsomt for forældrene at se det engang.

Gave.
Med tak har skolen af hr. tømrer Torben Olsen, Lillesøstræde 4, Rønne, mod
taget et udstoppet Desmerdyr til den naturhistoriske samling.

Fra skolens dagbog.
1 Vs 52: Undervisningen genoptages efter sommerferien.
25/8 —: 8. klasse tager på lejrskole en uge i Svaneke under ledelse af hr. Rassing
og hr. Kofoed-Hansen.
2/9 —: Alle skolens elever ser i Rådhusteatret filmen »Sælernes 0«.
Vi o—: Journalist Falk Rønne viser i »Industrien« sin farvefilm »På eventyr
færd til Greven af Monte Christos ø« for eleverne i 3.—8. kl. samt
eksamensklasserne.
2/xl—: Landsskolescenens opførelse af »Den Stundesløse« overværes af 249
elever her fra skolen.
8/ii —: III b holder klassefest i festsalen og indsamler 277,85 kr. til Grønlands
indsamlingen.
'‘711—8/n: De større elever besøger klassevis Grønlandsudstillingen på Dams
hotel.
1 Vi ! —: 4 B holder klassefest til fordel for Grønlandsindsamlingen og får et
smukt resultat ud af det — ca. 200 kr.
15/ii —: 4E afholder bortlodning, der giver 125 kr. til samme formål.
25/ii—: Skolens ældste elever overværer skolekoncert i »Borgen« af symfoni
orkester under ledelse af Emil Reesen og Sv. Chr. Felumb med Tutter
Givskov som solist.
22/12—: Afslutning før jul i kirken for 4. klasse og opefter ved provst Viggo
Nielsen.
14/i 53: Nationalmuseets film »Fra hjulplov til mejetærsker« vises i Rådhus
teatret for eleverne i 6. klasse og opefter.
2 Vi —: En af foreningen »Norden«s rejselærere, skoleinspektør Viggo Ør
strand, besøger skolen og fortæller eleverne om Tromsø fylke og viser
film derfra.
31 /1 —: Skolekoret (leder: fru Rassing) holder 5-års jubilæum i festsalen.
10/2—12/2: Forældredage. Mange forældre overværede undervisningen i de
mindre klasser.
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13/2 —: De ældre elever får af pressechef Peer Mortensen, S. A. S., forevist en
farvefilm om en flyvning fra Thule til Nordpolen.
1V2 °g 18/2: Som sædvanlig måtte skolefesten, der, traditionen tro, afholdtes i
Industrien, deles på 2 aftener. Eleverne i 3. mellem opførte »En søndag
på Amager«, instrueret af lærer Klyver-Poulsen, nydelige kulisser havde
lærerne Elmquist og Karl Kristensen lavet, sangkoret underholdt under
fru Passings ledelse; efter underholdningen var der dans, og der var
fuldt hus af elever og forældre begge aftener.
13/3 —: Forældremøde i festsalen for de forældre, der ønskede deres børn ind
meldt til den kommende optagelsesprøve til eksamensmellemskolen.
Skoleinspektøren gav en redegørelse for eksamensskolens undervisning,
dens værdi og de krav, den stiller til eleverne. Bagefter havde foræl
drene lejlighed til at spørge.
9/e —• Skoleskovtur med 1. og 2. klasse til »Skovly«.
15/g —: Skoleskovtur til Almindingen for 3., 4. og 5. klasse og til Hammeren
for de ældste klasser.
29/g —: Afslutning i pigernes gymnastiksal for afgangsklasserne med uddeling
af afgangsbeviser og flidspræmier. Tale af borgmester N. C. Nielsen og
skoleinspektøren. Sang af skolekoret.

Rønne kommunale ungdomsskole.
Efter gennemgang af folkeregistrets fortegnelse over de 14—-18 årige, der pr
1. september 1952 havde ophold i Rønne kommune, udsendtes der indbydelse til
deltagelse i ungdomsskolen til i alt 279 unge. Ved skolens begyndelse den 29. sep
tember havde der meldt sig 38 elever, nemlig 32 piger, hvoraf 10 var 2. og 3. års
elever, og 6 drenge. Trods gentagne anstrengelser måtte det opgives at få en dren
geklasse i gang, således at skolen kun kom til at omfatte 2 pigeklasser, der under
vistes i følgende fag:
1. års elever: Husgerning ................................ 3 bi time ugentlig,
Sundhedslære og barnepleje .. 1
—
—,
Frie emner ............................... 1
—
—,
2. års elever: Husgerning ................................ 3 bi time ugentlig,
Hjemmets økonomi og materialer 1
—
—,
Frie emner ................................ 1
—
—,
Desuden har 14 piger fra begge hold deltaget i håndgerning i 2 timer ugent
lig (i alt 30 timer). Der er for hele vinteren regnet med 20 ugers skolegang.
Antallet af elevtimer, beregnet efter antallet af tilmeldte elever, udgjorde
3993 bi, mens det beregnet efter deltagelsen var 3045. Mødeprocenten har således
været 76,25.
Ved afslutningen i marts havde ungdomsskolen 23 elever. 9 piger opgav at
følge undervisningen af følgende grunde:
Sygdom ........................................... 1,
Bortrejse ................................................................. 3,
Overgang til andetarbejde............................
3,
Manglendeinteresse ................................................ 2.
I vinterens løb er der afholdt de to traditionelle fester, julefesten og afslut
ningsfesten. På grund af 0. Skoles ombygning blev den første henlagt til selve
skolekøkkenet, og på grund af pladsforholdene her deltog kun eleverne og lærerne.
I afslutningsfesten, der fandt sted i festsalen, deltog tillige medlemmerne af
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ungdomsskolenævnet. Ved begge lejligheder fremstillede eleverne fortæringen og
bidrog tillige med forskellig underholdning til aftenernes hyggelige forløb. Der
udover har der været afholdt en række »kammeratskabsaftener«, som regel med
14 dages mellemrum, men i modsætning til erfaringerne fra de foregående år har
tilslutningen til disse aftener været faldende.
Som lærere medvirkede: Sundhedsplejerske frk. E. Espersen, husholdnings
lærerinde fru G. Larsen, syerske frk. E. Olsen, overlærerne frk. K. Knudsen og frk.
M. PM og lærerinde fru E. Rassing.
Udgifterne vedr. driften af den kommunale ungdomsskole er anført under
»Den kommunale skoles regnskab«.
Svend Rassing.

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
et par 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.
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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 21/2—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/t.
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. 1/8 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 Vs, kan udskrives efter 7 års skolegang som 13-årige. De børn,
der fylder 7 år efter 30/g og påbegynder skolegangen forudgående Vs, kan der
imod først udskrives efter 8 års skolegang.

K onfirmationsforberedelse.
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.

Gymnastikdragten.
Til gymnastiktimen hører der, når man måske undtager det første par klasser,
en gymnastikdragt. Det kniber vist særlig hos drengene med dette »udstyr« (korte
benklæder, en tynd trøje og et par lette gymnastiksko). Det er alt for dyrt at slide
på skoletøjet i gymnastiktimen; men det er tillige ubehageligt og uhensigtsmæs
sigt, idet det er alt for tykt og varmt og hindrer en ordentlig udførelse af øvelserne,
og det er endelig meget uhygiejnisk, da det ikke kan undgås, at tøjet bliver støvet
udvendigt og fugtigt af sved indvendigt. Skolen henstiller derfor til hjemmene, at
gymnastikdragten bringes i orden, hvor det endnu ikke er sket, endvidere, at man,
når børnene ellers er raske, lader dem deltage i et forfriskende tempereret bad oven
på gymnastiktimen; derved indskrænkes mulighederne for den forkølelse,der ofte
er en følge af den afkøling, der sker, når sveden skal tørre på kroppen.
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VII. Regnskab.
1. Rønne Kommuneskoles Spareforening.
41. regnskabsår

fra V7 1952—3o/6 1953.

Vindings- og tabskonto.
Indtægt

Kr.

0.

Udgift

Kr.

0.

1. Indvundne renter...............
2. Tilskud fra Bornh. Spare- og
Lånekasse............................
3. Tilskud fra etatsrådinde
Kofoeds legat......................
4. Diverse indtægter .............

3479

86

500

00

1. Renter til sparerne ...........
2. Regnskabsførerløn.............
3. Overskud ............................

3212
600
278

64
00
14

100
10

00
92

4090

78

4090

78

K,.

0.

Bala, eekonto.
Aktiver

Kr.

0.

Passiver

1. Kassebeholdning ...............
354 78
2. Indlån i Bornh. Spare- og
Lånekasse.......................
78723 76

1. 1043 spareres tilgodehavende 77292
2. Formue ..............................
1845

94
60

54

79078

54

79078

Rønne, d. 22.. juni 1953.
E. Svenningsen.
Dags dato har undertegnede revideret regnskabet og intet fundet at bemærke.

Rønne, d. 22. juni 1953.

P. Jensen.

Hakon Christensen.
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2. Lærer- og børnebogsamling.
V8 1952—31/7 1953.
Indtagt
Beholdning pr. l/g 1953 ....
Kommunens tilskud...............
Renter.......................................

Kr.

0.

Udgift

Kr.

0.

533
13

44
00
01

Bornholms Biblioteksforening.
Foreningen »Norden« ...........
Dansk Naturfredningsforening
Tidsskriftet »Grønland«.........
Andre tidsskrifter...................
Bogindkøb ..............................
Flidspræmier............................
Beholdning pr. 31/7 1953 ....

3
20
8
76
41
110
100
786

00
00
00
00
80
85
00
80

1146

45

1146

45

3. Grosserer Riis’ legater.
V8 1952—31/7 1953.
a. Kompletteringsfonden.
Beholdning pr. Vs 1952 ........................................................ kr. 773,11
Legatrenter til 30/e 1953 ........................................................ » 112,50
Tilskrevne renter...................................................................... »
19,91

Beholdning pr. 31/7 1953 ........................................................

»

905,52

b. Legater til flidspræmier.
Indtagt
Beholdning pr. Vs 1952 ....
Legatrenter til 3<)/6 1953 ... •
Tilskrevne renter ...................

Kr.

0.

Udgift

Kr.

0.

416
175
11

66
00
21

Flidspræmier............................
Beholdning pr. 31/t 1953 ....

157
445

20
67

602

87

602

87

Ovenstående regnskaber for Rønne Kommuneskoles lærer- og børnebogsamling og gros
serer Riis’s legater er revideret. Der er intet at bemærke.
Rønne, d. ®/s 1953.
P. Jensen.
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4. Den kommunale skoles regnskab 1952—53.

Lærerløn, vikariater, gårdinspektion (kr. 510.708,42) 4- statens
refusion (kr. 308.178,56) .................................................... kr. 202.529,86
Lønninger til skolebetjent, bademester m. v...................................... » 15.681,13
Henlæggelse til pensionsfonden .......................................
»438,00
De faste ejendomme............................................................................
» 59-681,00
Skolehave .............................................................................................
»
532,37
Skolelæge ............................................................................................. » 6.702,78
Skoletandpleje ..................................................................................... » 31.873,80
Inventar og materiel............................................................................. » 7.658,92
Undervisningsmidler ............................................................................
» 44.200,12
Kontorholdsudgifter .............................................
»3.504,5
Brændsel, belysning og vandforsyning............................................... » 38.365,24
Rengøring og rengøringsmidler ....................................................... » 36.201,87
Tilskud til lærer- og børnebogsamling, flidspræmier...................... »
600,00
Forsikringer ......................................................................................... »
995,99
Undervisning i andre kommuners skoler af børn på børnehjem .. »
1.740,30
Hjemmeundervisning af 1 svagelig elev........................................... »
696,00
Diverse udgifter ................................................................................. » 7.459,56

4- skolepenge for udenbys elever...........................
Indtægter fra legater, kapitaler .......................
Vederlag fra andre kommuner...........................

kr. 458.861,49
kr. 6.516,00
» 2.000,00
»
64,00 kr.
8.580,00
kr. 450.281,49

Gennemsnitsudgift pr. elev var herefter ........................................ kr.

317,10

Fradrages tilskud fra den fælleskommunale udligningsfond,
kr. 111.825,00, bliver kommunens nettoudgifter............. kr. 338.456,49

Gennemsnitsudgift pr. elev ............................................................. kr.

238,35

På skolevæsenets regnskab opføres desuden følgende udgifter:
Skoletandpleje for elever fra kommunen i Rønne Privatskole ... kr.
—
—
—
- Statsskolen............ »
Den komm, ungdomsskole kr. 4.616,68 4- refusion kr.1.927,00
»
Tilskud til A. O. F.s aftenskole................................................... »

1.836,80
2.380,00
2.689,68
8.271,15

kr.

15.177,63

Kommunens samlede skoleudgifter netto

kr. 353.634,12

