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Beretning
om

Rønne kommunale skolevæsen

for skoleåret

1. august 1953 til 31. juli 1954

ved '

stadsskoleinspektør H. Benthin

C. E. B. TRYK . RØNNE



Skolekommissionen pr. Vs 1954.

Inden for byrådet:
Borgmester N. C. Nielsen, formand.
Tømrer Carl B. Pedersen, næstformand.
Sømand Aa. Kjøller.
Fru tømrer Punch.
Sparekassedirektør S. A. Munck.

Uden for byrådet, som repræsentanter for forældrene: 
Fru G. Larsen (suppl. fru fhv. købm. Rasmussen). 
Chauffør Andr. Bech (suppl. fru typograf Kurstein).

Ungdomsnævnet pr. Vs 1954.

For byrådet:

For lærerrådet

Sømand Aa. Kjøller.
Avlsbruger P. Grønvang Nielsen.
Overlærer Sv. Rassing.

For Dansk Arbejdsgiverforening: Tømrermester A. Andresen.
For Dansk Arbejdsmands Forbund: Arbm. H. 0. Jensen.
For Rønne Husmoderforening: Fru G. Larsen.
For Arb. Oplysnings Forbund: Arbm. Sv. Svendsen.

For K. F. U. M.:
For K. F. U. K.:
For idrætsklubben »Viking«:

Smed L. Andersen. 
Arkitekt H. Ploug. 
Bogholder frk. E. Hansen. 
Murersv. P. Nielsen.

Lærerrådets formand: Viceskoleinspektør 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 1953.

Fra Rønne kommune

Fr
a an

dr
e 

ko
m

m
un

er I altUnder 
u-pligtig 

alder

I 
u-pligtig 

alder

Over 
u-pligtig 

alder
I alt

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

Kommuneskolen . . . 31 42 662 641 41 39 734 722 38 1494
Statsskolen.............. 0 0 29 35 45 42 74 77 206 357
Rønne Privatskole . 8 2 42 46 0 0 50 48 33 131

I alt i byens skoler 39 44 733 722 86 81 858 847 277 1982

Af børn fra Rønne kommune i den undervisningspligtige alder var desuden: 
På optagelseshjem, børnehjem o. 1. uden for kommunen 4 dr. 2 pg. 
Åndssvage (på åndssvageanstalt eller i hjemmet)..... 2 » 1 »
Anmeldt til hjemmeundervisning på gr. a. svagelighed 0 » 1 »
På skole for tunghøre....................................................... 1 » 1 »
Ikke undervist på grund af sygdom................................ 1 » 0 »

I alt 8 dr. 5 pg.

Antallet af skolesøgende børn i byens skoler er fra 31/i2 1952 til 31/i2 1953 
steget med 84 fra 1898 til 1982. — I antallet af skolesøgende børn fra kommunen 
er der en stigning på 85, fra 1620 til 1705. — Af undervisningspligtige børn fra 
kommunen var der på de tre skoler i alt 1455 mod 1333, en stigning på 122. Heraf 
undervistes på Kommuneskolen 1303 (89,55 %), på Statsskolen 64 (4,40 %) og 
på Rønne Privatskole 88 (6,05 %).
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B. Det kommunale skolevæsen.
1. Almindelig oversigt.

Skoleåret, der begyndte med et elevtal på 1493, fordelt i 53 klasser, er gen
nemført med 240 undervisningsdage.

Der oprettedes fra skoleårets begyndelse et tredje viceinspektørembede; sam
tidig fastsattes viceinspektørernes undervisningstimer til 27 ugentlig.

Lærermangelen har fortsat skabt store problemer, dels med besættelse af ledige 
embeder, dels med besørgelse af ' sygevikari'ater, der for største delen er sket ved 
seminarieelever.

Oven på de store vanskeligheder med hensyn til lokaler under ombygningen 
af pavillonerne i forrige skoleår var det en lettelse, da vi fra dette skoleårs begyn
delse kunne tage stueetagens restaurerede og 1. sals nye klasselokaler, i alt 16, i 
brug. Efter et års benyttelse kan det siges, at såvel elever som lærere befinder sig 
vel i dem. Lettelsen lokalemæssigt var imidlertid kun øjeblikkelig. Fra 1/8 1954 
er skolens elevtal 1606, fordelt i 57 klasser. Til rådighed er der 41 klasselokaler. 
I sommerferien er derfor det tidligere bespisningslokale blevet indrettet til midler
tidigt klasselokale, og dog vil en hel del klasser få sen eftermiddagsskolegang. Fra 
skolens side følger vi derfor rited interesse murenes vækst på den nye'skole i 
Åvangen, der er under opførelse. Udgravningerne påbegyndtes o. 1. september. 
Omkring 1. oktober tog man fat på støbning af fundamenter. Ved slutningen af 
dette skoleår var ca. en tredjedel af hovedfløj og sidefløj i rejsehøjde, og der regnes 
med, at disse to fløje er under tag i løbet af november. Det er at håbe, at dette 
byggeri fortsat må skride rask fremad, så der snarest muligt kan ske en aflastning 
af de forhåndenværende skolebygninger.

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

Elevtal Vs 1953 ....................................................................
Afgang i skoleåret................. ............ ...................................
Tilgang i skoleåret .. . ................... ........................................

754 dr., 739 pg.
30 » 30 »
26 » 31 »

/Elevtal 81/t 1954 ..............................
Afgang 3i/7 1954;

Med ophør af skolegang.............
Til Statsskolens 1. g......................

» » 1. mell................
» udenbys skoler .................... '.

Tilgang V8 1954: 
Nyindskrevet til 1. kl.............. 
Fra andre skoler.....................

750 dr., 740 pg.

61 dr.,
3 »
8 »
4 »

59 
0 
8
7

Pg-
»
»
» 76 dr., 74 Pg-

126 dr., 
6 »

125
9

pg- 
» 132 dr., 134 Pg-

806 dr., 800 pg.Elevtal V8 1954
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2. Elevernes fordeling i klasserne d. 31/i2 1953.

Klassetrin Klasser Elever Klassetrin Klasser Elever

1. grundskoleklasse 7 226 1. eks. mellemsk.kl. 2 47
2. — 8 238 2. — — 2 57
3. — 7 227 3. — — 1 28
4. — 6 180 4. — — 2 49
5. — 5 174 Realklasse 1 16
1. fri mellemsk.kl. 3 84 1. hjælpeklasse 1 14
2. — — 3 78 2. — 1 15
3. — — 1 19 3- — 1 10
Repetitionsklasse 2 32

I alt 53 1494

3. Elevernes forsømmelser i 1953.
(Forrige års tal i parentes).

På grund af sygdom.......................... 17432 elevdage eller 7,02 % (5,05 %)
Af anden lovlig grund..................... 1097 — — 0,44 — (0,30 —)
Uden lovlig grund ........................... 185 — — 0,07—• (0,04—)

I alt 18714 elevdage eller 7,53 % (5,39 %)

IH. Lærerpersonalet.
1. Forandringer i årets løb.

3 Vi o 1953: Lærerinde frk. Marie Nielsen fratræder embede som fast lærerinde 
på grund af giftermål og bosættelse i Flensborg.

Vi i — : Lærerinde frk. Else Petersen, København, ansættes som aspirant i 
fast lærerindeembede.

Vi 1954: Lærerinde fru C. Hansen, Kregme, ansættes som fast lærerinde.
31/t — : Lærer A. Elmquist forflyttes til lærerembede ved Aaker Centralskole.

jubilæum.
Følgende medarbejdere har i løbet af skoleåret fejret 25 års jubilæum for deres 

virke ved skolevæsenet:
Ve 1954: Overlærer H. Madsen.
1/7 — : Viceskoleinspektør P. Jensen.
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2. Fortegnelse over lærerpersonalet 1. august 1954.

*) uden for nr. Vs 54—3Vt 55.

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

Født

1903

Dim.

1925

U
nd
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d 
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ne

 sk
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e-

«
c Q
>

47
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at
 i 

nu
væ

re
nd

e 
em

be
de

u
ttf U
U C o

V1 47 v4 46

Viceskoleinspektøren
N. M. Petersen........... 1899 1920 V10 21 v4 43 v4 43
P. Jensen ................... 1904 1925 V7 29 v2 47 V2 44
Hakon Christensen . . .

Overlærere:

1909 1930 V4 33 Vs 53 V8 47

Aa. Engeil................... 1898 1927 V9 27 V4 46 v4 43
H. Madsen................... 1896 1927 Ve 29 v4 46 v4 43
N. H. Ilsøe................... 1905 1926 8 51 Vu 52 Vil 49
Sv. Rassing................... 1912 1933 12/8 35 Vil 52 Vu 49
Fru I. Hansen............... 1888 1919 V4 24 v4 51 v4 48
Frk. K. M. Knudsen .. 1900 1922 v9 24 v8 51 Vs 48
Fru H. Koefoed........... 1898 1926 V10 30 V2 53 v2 50
Frk. M. Pihl................. 1896 1927 V8 31 v2 53 v2 50

- A. Jensen.............

Lærere:

1907 1935 v4 37 Vs 53 Vs 50

A. Kjøller ................... 1902 1928 v8 51 V8 51 V10 31
Johs. Therkelsen.......... 1903 1931 V12 52 V12 52 V1 34
A. Juul .......................... 1911 1932 v8 49 V8 49 V3 35
Johs. Ulnits................. 1908 1933 Vs 51 V8 51 v4 42
E. Svenningsen ........... 1915 1941 Vs 42 V7 45 Vs 44
V. Klyver-Poulsen .... 1921 1942 Vil 42 Vio 45 Ve 45
Karl Kristensen........... 1914 1946 Ve 46 Ve 48 Ve 48
V. Kofoed-Hansen . . .. 1922 1948 v4 50 V4 52 Vs 50
A. Skovrind................. 1921 1948 Vs 53 Vs 53 Vo 50
V. Andersen................. 1927 1949 V4 51 Vs 53 v4 53
J. Østergaard Olesen . . 1927 1951 V8 51 Vs 52 Vs 53
G. Christensen.............
B. Christiansen (asp.) ..
T. Bjørn (asp.).............
2 ledige embeder.

Lærerinder:

1917
1928

. 1927

1952
1951
1953

Ve
Ve
Vs

52
51
53

V2
V10
Vs

53
51
53

Ve 54

Fru E. Rassing............. 1908 1931 v9 31 Vu 36 v9 33
Fru I. Mikkelsen......... 1911 1936 v4 52 v4 52 Vs 40
Fru C. Hansen............. . 1903 1932 V1 54 >4 54 l/4 41
Fru G. Christensen*) .. 1915 1938 V9 46 v9 46 v4 42
Frk. H. Pihl ............... 1914 1938 V1 42 V7 43 v7 43



7

Fru I. Ulnits ............... 1921 1944 “/s 52 V8 53 Vi o 47
Frk. E. Lund................. 1924 1948 V 8 51 V 8 51 Vs 50
Frk. Birte Andersen . . . 1928 1949 Vs 53 Vs 53 Vi 52

- A. L. Hansen (asp) 1932 1953 Ve 53 Ve 53
- R.Kauffmann (asp.) 1930 1953 V8 53 V8 53

FruE. Krogh-Hansen (asp.) 1931 1952 Vi 153 Vu 53
2 ledige embeder.

Timelærere:
E. Juul Nielsen........... 1904 1925 Vi 2 25 Vi 2 48
2 ledige embeder.

Timelærerinde:
Fru J. Andersen......... 1926 1949 Vu 51 Vi 51
Frk. R. Jensen .... 1930 1954 Vs 54 Vs 54

Fast vikar:
1 ledigt embede.

Af de faste ledige embeder besørges 1 lærerembede og 1 timelærerembede som 
overtimer af det faste personale. — Latinundervisningen er besørget af pastor 
Flintholm.

I skoleåret 1953/54 har følgende fungeret som vikarer:
Frk. S. Thamdrup ( 12/8 53—30/e 54), fru G. Rosenmeier (19/s—5/i2 53, 

8/3—30/6 54spredte vikariater), lærer K. Vincents Jensen (Vil 53—28/2 54). 
Endvidere seminarieeleverne frk. I. Brimnes, Emdrupborg (’2/s—3 Vi o 53), O. 
Bregensted, Emdrupborg (12/8—3 Vi o 53), Tom Wiegandt, Emdrupborg (12/ 8— 
31/io 53), Johs. Hansen, Skårup (Vio—31/i2 53), Else Schmidt, Århus (Vi0 
—31/i2 53), Hanne Vedel, N. Zahle (Vi—31/3 54), Elisabeth Bachmann, Th. 
Lang (Vi—30/e 54), Ib Jørgensen, Haslev (Vi—30/e 54), Stub Jørgensen, 
Århus (Vs—30/g 54) — og i kortere perioder: Lærer R. Sommer, lærerinde frk. 
Frigaard Mogensen og pastor Mikkelsen.

3. Kursus.
Korte kursus:

Hr. K. Kristensen: 2 mdr.s kursus i undervisning af tunghøre.
- T. Bjørn: Svømning.

Frk. Birte Andersen: Folkeskolens fagkreds.
- H. Pihl: Gymnastik, svømning, idræt og naturhistorie.

Hr. og fru Rassing: Ungdomsskolekursus.

Provinsårskursus i engelsk:
Hr. V. Andersen.

- T. Bjørn.
- J. Østergård Olesen.

Fru J. Andersen.
Frk. Birte Andersen.

- A. L. Hansen.
- R. Kauffmann.
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4. Lærerpersonalets fraværelse Vs 53—31/7 54.

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 alt Sygdom Anden gr. I alt

Antal timer.................... 2637 461 3098 1253 57 1310

I pct. af pligtigt timetal 8,17 1,43 9,60 5,21 0,24 5,45

IV. Skolebetjent.
Otto Aakjær, f. 1909, ansat........................... V12 1948.
Afløser: G. Sjoberg,

V. Virksomheden.
Eksaminer, årsprøve m. m..

Til real- og mellemskoleeksamen, der afholdtes i maj—juni, indstilledes hen
holdsvis 16 og 48 elever, der alle bestod.

Resultaterne var følgende:

Realeksamen:
1. Inge Aakjær, d. af skolebetjent Aa............................................. mg 13,99
2. Cate Magni Andersen, d. af snedkerm. A................................... g-j- 12,98
3. Ole Sjøstrøm Andersen, s. af kommunegartner A...................... mg-H 13,25
4. Finn Clausen, s. af skomager C................................................... mg 14,04
5. Vibeke Predbjørn Dam, d. af chauffør D................................... mg 13,80
6. Lizzie Haagensen, d. af vognm. H............................................... mg-?- 13,54
7. Bent Kofæd Hansen, s. af lagereksp. H................................... mg 13,79
8. Birte Hansen, d. af arbm. H........................................................ mg4- 13,14
9. Birthe Hansen, d. af malerm. H................................................ mg 13,70

10. Birgit Johansen, d. af handelsgartner J..................................... mg 13,88
11. Else Marie Engeli Larsen, d. af tømrerfm. L........................... mg 14,12
12. Gert Kofoed Mogensen, s. af snedker M................................... mg4- 13,07
13. Hans Chr. Nielsen, s. af kranfører N....................................... mg-u 13,29
14. Johnny Nielsen Pihl, s. af enkefru P........................................... mg 13,77
15. Jørgen Eiler Rassing, s. af overlærer R....................................... mg+ 14,33
16. Gudrun Johanne West-Hansen, d. af sparekassebogh. H......... mg-H 13,59

Mellemsk oleeksamen
a.

1. Lis Biem, d. af mekaniker B........................................................ mgH- 13,14
2. Finn Brozek, s. af tømrersv. B.................................................... mg 13,83
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5. Birgit Ipsen Dam, d. af sparekassebud D................................... g
4. Lizzy Danielsen, d. af kedelpasser D......................................... mg
5. Preben Laurits Flinck, s. af snedker K. Larsen....................... mgH-
6. Inge Glud, d. af stenhugger G.................................................... æg+
7. Erik Hansen, s. af overfiskeribetj, H......................................... g-J-
8. Dorit Haagensen, d. af vognm. H.............................................. mg
9. Birthe Lis Ipsen, d. af chauffør I............................................... g

10. Jørgen Carlo Jensen, s. af skibsfører J....................................... g
11. Ole Munch Kristensen, s. af blikkenslm. K.............................. g-|-
12. Gert Mogensen, s. af skomager M............................................... mg
13. Børge Dahl Mortensen, s. af maler M....................................... mg-¿-
14. Palle Nielsen, s. af former N.................................................... mg
15. Lilly Sonne Olsen, d. af telefonmontør O................................... mg-|-
16. Anders Dam Pedersen, s. af avlsbr. P....................................... mg
17. Inge Mie Petersen, d. af elektriker P.......................................... mg+
18. Ole Kofod Pedersen, s. af barberm. P...................................... mg
19. Karen Inger Holmstrøm Riis, d. af keramiker R...................... mg
20. Ole Hansen Rønne, s. af vognmand R...................................... mg-L
21. Kaj Anker Sjøberg, s. af boghandler S...................................... mg-L
22. Dorthe Skovgaard, d. af drager S................................................ g+
23. Flemming R. Thomsen, s. af optiker T....................................... mg-L

b.
1. Bente Aakerlund, d. af faktor Aa.............................................. mg-^
2. Lis Brendes, d. af cyklehandler B.............................................. mg
3. Lizzie Stella Carlsen, d. af tømrer C.......................................... mg-L
4. Jens Rømer Clausen, s. af handelsm. C...................................... mg-H
5. Leif Jørgensen Dam, s. af stenhugger D.................................. mg-L
6. Grete Mikkelsen Green, d. af arbm. G.................................... mg
7. Bente Helene Hansen, d. af telefonmontør H......................... mg
8. Birgit Hansen, d. af slagter H................................................... g+
9. Frank West Hansen, s. af togbetjent H.................................. g-|-

10. Bent Holm, s. af trafikassistent H............................................ mg-|-
11. Erik Stender Jensen, s. af specialarb. J...................................... mg-|-
12. Anna Jørgensen, d. af murerarbm. J.......................................... g+
13. Anne Bente Krahl, d. af keramiker K.......................................... g+
14. Elsa Margrethe Larsen, d. af tømrer L...................................... g-|-
15. Irene Erika Wassholz Larsen, d. af kok L.................................. g-|-
16. Jan Tage Larsen, s. af arbm. L................................................... mg-F
17. Steen Heiner Larsen, s. af ekspedient L...................................... g+
18. Ruth Elisabeth Mathiasen, d. af kusk M.................................. mg
19. Bent Muller Nielsen, s. af gårdejer N...................................... mg
20. Finn Evald Juul Nielsen, s. af kantor J. N.............................. mg
21. Kjeld Nielsen, s. af murer N..................................................... mg
22. Orla Nielsen, s. af møbelsnedker N........................................... mg^
23. Bent Dahl Olsen, s. af snedkermester O...................................... g+
24. Ruth Due Rasmussen, d. af fhv. købmand R........................ mg-L
25. Inga Helene Sejer, d. af bagermester S...................................... mg-|-

Følgende af ovenstående elever har endvidere bestået latinprøven: 
Bente Hansen, Erik Stender Jensen, Bent Holm og Finn Juul Nielsen.

11,45 
13,97 
13,65 
14,24 
12,54 
13,90 
12,17 
12,27 
12,40 
13,67
13,25 
13,74 
14,21 
13,80 
14,34 
13,86 
13,84 
13,30 
13,21 
12,38
13,35

13,31 
13,67 
13,11
13,46 
13,13
13,70 
13,74 
12,61
12,81
14,17 
14,20 
12,99 
12,69 
12,49 
12,89 
13,43 
12,88 
13,72 
13,88 
13,91 
13,70 
13,38 
12,95 
13,47
14,31
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Årsprøven.
Skriftlig årsprøve for 3. grundskoleklasse og opefter afholdtes d. 15. og 16. 

juni, mundtlig årsprøve d. 24., 25. og 26. juni. De skriftlige arbejder fra årsprøven 
samt årsarbejderne i skrivning, tegning, håndarbejde og sløjd fremvistes lørdag 
d. 19. juni i drengenes gymnastiksal og sløjdklassen. Samme dag var der for for
ældrene også adgang til at bese skolehaverne.

Optagelsesprøven.
Optagelsesprøven til eksamensskolens 1. klasse afholdtes d. 5. april (skriftlig) 

og d. 8. april (mundtlig). De elever, hvis skriftlige besvarelser fandtes absolut 
gode, blev optager på skriftligt alene; de øvrige blev prøvet i mundtlig dansk og 
regning. Af 91 tilmeldte elever optoges 59 (64,8 %). Der oprettes 2 klasser i 
1. mell.

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

munen, uddeltes ved årsafslutningen d. 26. juni følgende flidspræmier:

Sparekassebog på 25 kr.:
Lis Brendes, 4. mell. b., d. a. cykelh, B.
Inge Glud, 4. mell. a., d. a. stenh. G.
Aase Jensen, 7 B, d. a. fru Dagny Haagensen.
Myrte Bjerregaard, d. a. brænder B.

Kogebog (Husgerning):
Vibeke Svendsen, 7 B, d. af arbm. S.
Bente Holmberg, 7 C, d. a. arbm. H.
Bente Juul Hansen, 3. mell., d. a. smedesv. J. H.

Bog om håndgerning (Håndgerning) :
Linda Pauck, 7 C, d. a. arbm. P.
Inge Mie Petersen, 4. mell. a, d. a. elektriker P.
Grethe Green, 4. mell. b, d. a. maskinarb. G.

Varktøj (Sløjd):
Tom Byder, 7 A, s. af sejlmager B.
Søren Boi Olsen, 7 B, s. a. fru E. Boisen.
Erik Stender Jensen, 4. mell. b, s. a. specialarb, J.

Foreningen »Norden« r gaveo o g tildeltes
Palle Nielsen, 4. mell. a., s. a. former N.

Undervisning af læseretarderede.
På skolens læsehold undervistes i år 22 børn (19 drenge og 3 piger). Bør

nene, som kom fra 2., 3. og 4. klasse, fik denne ekstraundervisning 3—4 timer 
om ugen. Samtidig fulgte børnene dog den normale danskundervisning i deres 
egen klasse.
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Der følger mange vanskeligheder og megen usikkerhed med selve det at være 
læsesvag, og vanskelighederne kan give sig til kende på mange måder, lige fra 
sløv opgiven af alt arbejde til voldsom og aggressiv holdning over for alle om
givelser. Hertil kommer så, at arbejdet på skolens læsehold bliver en betydelig 
ekstra byrde, der lægges på et sådant barn.

De børn, der af en eller anden grund er læsehemmede, trænger derfor i højere 
grad end andre børn til al den støtte og opmuntring, de kan få, ikke blot i skolen, 
men også i hjemmet. Forældrene må daglig kontrollere, at barnet læser de små 
stykker, det har for; den lille daglige dosis betyder uhyre meget; men samtidig 
må man aldrig herse med barnet eller forsøge at presse det til at yde, hvad der 
ligger ud over dets formåen.

Venlig vejledning og tålmodighed er de vigtigste faktorer.
V. Klyver-Poulsen.

Instruktionskursus.
Følgende instruktionskursus for lærere, arrangeret af de bornholmske lærer

kredse, har været afholdt på skolen:
12/n 5 3 : Instruktion i fri idræt ved herrerne Bech, Fallesen og Gersby fra Dansk 

Atletikforbund.
3 Vi0 —: Undervisning i risikomomentet ved elektricitet og gas ved konsulent 

Mehlsen, Dansk Brandværnskomité.
°/n —: »Fysik med primitive midler« ved seminarieforstander Schmidt Niel

sen, Skårup.
18/3 54: »Dansk med småbørn« ved overlærer fru Danielsen, Odense.

Skolelægevirksomheden.
Skoleundersøgelsen har i år fundet sted i skolens lægeværelse. Det har givet 

bedre arbejdsvilkår, at undersøgelsen atter har kunnet foregå på skolen.
I alt er undersøgt 1500 elever, og der er foretaget en del kontrolundersøgelser. 

169 elever er henvist til yderligere kontrol og behandling hos deres egen læge.
Difterivaccinationen var gennemført hos de nyindskrevne elever med und

tagelse af 7 procent — det er en fremgang fra sidste år.
De børn, der er blevet difterivaccineret efter 1950, er samtidig blevet vacci

neret mod stivkrampe. Også det betyder jo en god beskyttelse for børnene, der 
under deres leg er meget udsatte for at pådrage sig sår og skrammer af forskel
lig art.

Fodsvamp og fodvorter er fundet med nogenlunde samme hyppighed som 
sidste år. Der er måske grund til at minde om, at sund, tør hud er langt mindre 
udsat for at blive angrebet af fodsvamp end hud, der meget af dagen er fugtig 
af fodsved. Gummifodtøj bør så vidt muligt kun bruges i vådt og sølet føre, 
fordi man i dette fodtøj ikke kan komme af med den naturlige fodsved ved for
dampning.

Sværere holdningsfejl er heldigvis ikke nogen hyppig foreteelse, men en del 
elever mangler dog noget i at have en helt fin holdning. En fri og rank holdning 
er ikke blot en æstetisk nydelse, men betyder tillige meget for ryggens funktion. 
En god ryg med dens naturlige krumninger vil kunne tåle en ret betydelig belast
ning uden at beskadiges. Er holdningen dårlig, vil den oftest forværres ved belast
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ning af ryggen. Der kommer forkerte spændingsforhold i musklerne, og det giver 
efterhånden træthed og smerter. Vedbliver holdningsfejlen at bestå, optræder der 
efterhånden forandringer i knoglerne, så det ikke bliver muligt at rette holdnin
gen fuldstændigt.

Det er vigtigt at sørge for, at kroppen ikke belastes mere end passende til 
musklernes udviklingsgrad, og dette gælder særlig i voksealderen. Man bør være 
på vagt overfor ensidige vanestillinger, som for eksempel altid at hvile på samme 
fod, altid at bære tasken i den samme hånd o. s. v. At skifte side medvirker til 
at sørge for, at legemets muskler bruges og udvikles i lige høj grad. De ældre 
elever vil oftest af sig selv huske at skifte hånd, når de bærer noget. Men de 
mindste skolesøgende børn bør regelmæssigt mindes om at bære skoletasken 
skiftevis i højre og i venstre hånd. Og endnu bedre er det at udstyre dem med 
en skoletaske, der kan bæres på ryggen over begge skuldre — et tornyster eller en 
mappe, som ved en remanordning ret let kan laves, så den kan bæres som et tor
nyster.

Jeg takker skolens leder og lærerstab for godt samarbejde i det forløbne år.
Grethe Kjøller.

— -.¿•¡agi

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 og H. Wibroe Byfeldt. For børn, der tilflytter fra andre 
kommuner, må forældrene dog betale en eventuel første istandsættelse af for
sømte 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:

De forskellige behandlingers antal

Systematisk 
behandling

1. års beh.

Fortsat beh.

Antal børn

222 379

1375 2759

Tandud
trækninger

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

tidsrummet oktober—maj har fået varmt brusebad hver 14. dag.
I følge skoleplanen er eleverne pligtige til at deltage i skolebadningen, med

mindre der foreligger lægeerklæring for, at barnet af helbredsmæssige grunde bør 
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fritages. Denne skal udstedes på en særlig blanket, der fås på skolen. Ved en enkelt 
fritagelse på grund af forkølelse og lignende må barnet medbringe en skriftlig 
anmodning herom fra hjemmet.

Legemsøvelser.
Vinterens arbejde med gymnastikken afsluttedes med en gymnastikopvisning 

i foråret af både drenge- og pigehold fra 6., 7., mellemskoleklasserne og realklas
sen, hvortil forældrene var indbudt. Der var bedst tilslutning i pigernes sal.

I sommerhalvåret er der arbejdet ihærdigt med boldspil og fri idræt, for 
idrættens vedkommende tillige ofte om eftermiddagen efter skoletid. Resultatet 
er da også blevet, at mange elever har aflagt skoleidrætsprøver. Opgørelsen viser 
følgende:

Bronze ................................ 31 drenge 56 piger
Sølv .................................... 19 » 36 »
Guld .................................. 14 » 13 »
Sølv m. emaille................. 1 » 6 »
Guld m. emaille............... 1 » 1 »

I alt 66 drenge 112 piger

Den 2. okt. deltog skolens ældste klasser i den årlige skoleidrætsdag for Vest- 
bornholm på stadion sammen med hold fra Rønne Statsskole og Allinge Kom
muneskole.

I fodboldturneringen mellem de bornholmske skoler vandt vort skolehold slut
kampen over Nexø Kommuneskole, der var vinder af østkredsen, og sikrede sig 
derved 1. andel i den af Nexø udsatte vandrepokal.

Heller ikke i dette skoleår har det desværre været muligt at drive svømme
undervisning i skolen, da sundhedsmyndighedernes forbud mod badning på søbade
anstalten i sydhavnsområdet er opretholdt, og der stadig ikke er fundet nogen 
løsning på det vigtige spørgsmål, hvor der kan skabes grundlag for, at børnene i 
skoletiden kan få lært at svømme.

Uddeling af mælk og vitaminpiller.
I januar, februar og marts er der 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 vitamin
pille, indeholdende A-, C- og D-vitamin.

Der uddeltes 18.402,6 1 sødmælk og 85.000 piller. Udgifterne til mælk ud
gjorde 9.937,40 kr. til vitaminpiller 1.354,90 kr., i alt 11.292,30 kr. Til eleverne 
på 1.—6. trin var udgiften pr. portion (2 dl mælk -|- 1 vitaminpille) 12,5 øre.

Skolesparekasse.
(Forrige års tal i parentes)

Antallet af sparere pr. 3ü/(> 1954 var 1129 (1043). Deres tilgodehavende var 
82.898,72 kr. (77.232,94), i gennemsnit 73,43 (74,05) pr. sparer. I september 
1953, febr. 1954 er der til 44 konfirmander og i juni 1954 til 40 elever, der blev 
udskrevet af skolen, i alt 84 elever, udbetalt 17.803,35 kr., gennemsnitlig 211,94 
kr. pr. sparer. Der er givet 4 % p. a. i rente. I øvrigt henvises til regnskabet sidst 
i beretningen.
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Ferierejser.
Til rejser i sommerferien 1954 er der til skolens elever udstedt 263 hele og 390 

halve fribilletter, i alt 653 billetter. Dertil kommer frirejser til de elever, der rejste 
i grupper inden for ungdomsorganisationerne. — Udvekslingsrejserne mellem 
skoleelever fra de to venskabsbyer Karlshamn og Rønne er fortsat, selv om til
slutningen i sommer ikke var overvældende, 11 fra hver side. Rejseleder til Karls
hamn var lærer V. Klyver-Poulsen og for de svenske elever hertil lærerinde frk. 
Ingrid Malm.

Skibsadoption.
I begyndelsen af skoleåret, d. 21. aug., havde skolen besøg af kontorchef 

Mundte af Morgenstierne fra Dansk Skisadoption, der for de ældre elever holdt 
foredrag om skibsfart før og nu. Senere aflagde kontorchefen besøg i 1. mell. a, 
der sammen med klasselæreren, fru Rassing, havde påtaget sig at føre korrespon
dancen videre med »Emma Mærsk« efter realklassen, der har »plejet« »barnet«, 
siden vi adopterede det.

Foruden de breve, der er afgået i årets løb, blev der til jul sendt en pakke til 
skibet med veludvalgte smågaver til hver enkelt af mandskabet. Den ankom jule
aften og gjorde stor lykke. Mod skoleårets slutning modtog klassen pr. gavetele
gram en flagstander i bronze, en stor æske chokolade og to lagkager fra »Emma 
Mærsk«. Desværre blev det den sidste hilsen fra skibet, idet det kort efter blev 
lagt op. I stedet fik skolen tildelt rederiet A. P. Møllers mest moderne tankskib 
»Olivia Mærsk«, der ligeledes sejler i udenrigsfart, men mest på den vestlige halv
kugle. Eleverne glæder sig nu til at lære den »ende« af verden at kende og er ikke 
kede af, at »barnet« vagabonderer lidt.

Fra skolens dagbog:
12/8 53: Undervisningen genoptages efter sommerferien.
24/8—2 %: 8. klasse på lejrskole i Svaneke under ledelse af hr. Rassing og hr. 

Kofoed-Hansen,
3/io 53: Elever fra 5.—8. kl., mellemskolen og realklassen overværer Dansk 

Skolescenes opførelse af »Genboerne« på teatret.
3/i 2—: Inspektør Hintze, S. A. S., holder for de ældste klasser foredrag om 

S. A. S.s flyveruter og viser i tilslutning hertil en film om flyvning 
med en cloud-master fra Kastrup til New York.

5/1 2 —: Lærer Ulnits afholder med 5 B klassefest for forældre. Entré og ind
tægt ved bortlodning går til præsternes juleindsamling.

15/i 2 —: Overlærer Richard Mutembei, Kashasha, Tanganyika, fortæller eleverne 
i 7., 8. kl. samt 4. mell, og realkl, om sin hjemstavn og fremviser 
brugsgenstande derfra.

2 Vi 2—: Afslutning før juleferien i kirken for 4. kl. og opefter ved pastor 
Flintholm.

1!)/i 54: Lærer Johan Haugen, Ski, Norge (norsk rejselektor), besøger skolen 
og causerer over »Trolden i norske folkeeventyr«.

9/2 —: Skolefest i »Industrien«. Skolekoret sang under fru Rassings ledelse, 
og eleverne i 3. mell. opførte C. Hostrup: »Feriegæsterne« (instruk
tion ved lærer Karl Kristensen). Der sluttedes med dans. Begge 
aftener var der fuldt hus af elever og forældre.

24/2—2 V2 : Forældredage. Mange overværede undervisningen på Vestre Skole.
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5/g 54: Rejsesekretær i Dansk Vandrelaug,JoZu. Johansen, Svendborg, viser 
filmen »Gudenå« for 6.—8. kl. og 2.—4. mell.

lc’/3 —: Professor Richard Bardolph, North Carolina universitetet, U.S.A., 
holder foredrag om amerikanske skoler for 4. mell. og realklassen.

22/3 —: Forældremøde for 4. og 5. klasserne. Skoleinspektøren redegjorde for 
eksamensmellemskolen og den eksamensfri mellemskole. Derefter var 
der for forældrene lejlighed til samtale med de pågældende klassers 
lærere.

26/3 —: Eleverne i 4.—8. kl. og 1.—3. mell. ser Israelsmissionens udstilling 
i »Emaus«.

Vi —: Formanden for »Kvindernes Fredsliga«, fru Else Hermann, Køben
havn, fortæller 6.—7. kl. og 3. mell. om en F.N.-generalforsamling. 
Ved samme lejlighed overrækker lokalforeningens formand, fru drifts
bestyrer Schmidt, diplom samt bogen om Folke Bernadotte til Birgit 
Johansen, realkl,, for besvarelse af prisopgaven: Hvad gøres der for 
at fremme international forståelse?

2/e —: Skoleskovtur for 6.—8. kl. og 1.—3. mell. til Hammeren, 3.—5. kl. 
til Jomfrubjerget.

26/g —: Afslutning for afgangsklasserne. Der blev talt af borgmester N. C. 
Nielsen og skoleinspektøren. Skolekoret underholdt.

Rønne kommunale ungdomsskole.
Efter gennemgang af folkeregistrets fortegnelse over de 635 unge i alderen 

14—18 år, der pr. 1. sept, var hjemmehørende i Rønne kommune, udsendtes 
d. 17. sept, indbydelser til deltagelse i ungdomsskolen til 264 unge.

Ved skolens begyndelse d. 5. okt. var der tilmeldt 56 elever, nemlig 12 drenge 
og 44 piger (heraf 13 2. års elever), hvorefter vinterens skolegang gennemførtes 
med 1 drenge- og 2 pigeklasser.

Fagene og det ugentlige timetal.
Drenge: Sløjd ...................................................................... 2 tim.

Produktionslære................................................... 2 »
Frie emner........................................................... 1 »

Piger l.år: Husgerning ...................................................... 31/2 tim.
Sundhedslære og barnepleje................................. 1 »
Frie emner........................................................... 1 »

2. år: Husgerning ...................................................... 31/2 tim.
Boliglære ............................................................. 1 »
Frie emner........................................................... 1 »

Desuden har 22 piger fra begge hold deltaget i håndgerning 2 tim. ugentlig 
(i alt 30 tim.). Der er for hele vinteren regnet med skolegang i 20 uger.

Antallet af elevtimer, beregnet efter antallet af tilmeldte elever, udgjorde 
6567V5 tim., mens det beregnet efter deltagelsen var 48571/2 tim. Mødeprocenten 
har således været 74.

Ved afslutningen i marts havde ungdomsskolen 42 elever (10 dr. og 32 pi.). 
Årsager til frafaldet fremgår af nedenstående oversigt:
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dr. pi.
Læreplads................................................................ 1 1
Bortrejse................................................................. 1
Andet arbejde ....................................................... 4
Manglende interesse............................................... 1 6

I alt 2 12
Der har i vinterens løb været afholdt de to traditionelle fester, julefesten d. 17. 

dec. og afslutningsfesten d. 23. marts. Ved begge fester, der fik et vellykket 
forløb, var ungdomsskolenævnets medlemmer med fruer til stede.

Som lærere medvirkede: Sundhedsplejerske frk. E. M. Espersen, husholdnings
lærerinde fru Gr. Larsen, syerske frk. E. Olsen, ovl. frk. K. Knudsen, ovl. frk. 
M. Pibl, lærerinde frk. E. M. Lund, lærerinde fru E. Rassing, hr. lærer J. Ulnits 
og hr. lærer G. Christensen.

Udgifterne vedr. ungdomsskolens drift er anført under »Den kommunale 
skoles regnskab«.

Svend Rassing.

VI. Anden benyttelse af skolens lokaler.
Foruden til ungdomsskolen har skolen i vinterhalvåret stillet lokaler til rådig

hed for følgende skoler og foreninger: Aftenhandelsskolen, Arbejdsteknisk skole, 
A.O.F.s aftenskole, Rønne Badmintonklub, sammenslutningen af idrætsklub
berne, K.F.U.M. og K.s gymnastikafdeling.

VII. 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 forsøm
melsens 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 ud
brede smitte. De børn, der har været angrebet af de 3 sidstnævnte sygdomme, 
skal ligeledes 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 
betydning.
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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 ved
kommende har Rønne byråd dog lempet bestemmelsen således, at det tillades, at 
de i mindre omfang må hjælpe til ved mælkeudbringning o. lign, under forudsæt
ning 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 —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 Vs til 31/t.
Udskrivning finder sted pr. 31/t, det vil i realiteten sige ved sommerferiens 

begyndelse omkr. x/i. 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., sept., okt.), såfremt de har gået i skole i 7 år.

Undervisningspligten indtræder d. for de børn, der inden denne dato er 
fyldt 7 år. Børn, som fylder 7 år i løbet af skoleårets 3 første måneder og indskrives 
til skolegang til 1 /8, kan udskrives efter 7 års skolegang som 13-årige. De børn, 
der fylder 7 år efter 31/io og påbegynder skolegangen forudgående 1/8, 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 
børnene går til konfirmationsforberedelse i II. eller IV. mellemskoleklasse, med
fører det, at de i 2 ugentlige timer går glip af undervisningen 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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Gymnastikdragten.
Til gymnastiktimen hører der, når man måske und tager 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. Bad efter 
gymnastiktimen er i øvrigt obligatorisk.

Glemte ting.
Der efterlades af eleverne mellem år og dag mange ting på skolen, undertiden 

ret værdifulde ting. — Hvad der tabes i gården, bliver på Østre Skole anbragt i 
en kasse for fundne sager, på Vestre Skole i materielrummet. Elever, der mener 
at have tabt en ting, kan ved henvendelse til gårdinspektøren få den udleveret, 
såvidt som den er indbragt. — På gangene efterlades af og til overtøj og huer og 
i gymnastiksalenes omklædningsrum gymnastikdragter og -sko. Skolen lader disse 
ting hænge en tid, i håb om, at de skal blive afhentet af ejermændene; men 
undertiden hobes der så meget op, at det af ordenshensyn må fjernes og samles i 
en kasse hos skolebetjenten. For at finde nogen anvendelse for gode klædnings
stykker overlades ved juletid det værdifuldeste til Børnehjemmet eller Frelsens 
Hær. Det henstilles, at forældrene er opmærksomme på forholdet, så glemte ting 
snarest bliver eftersøgt og kommer i de rette hænder.
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VIII. Regnskab.

1. Rønne Kommuneskoles Spareforening.

42. regnskabsår

Vî 53-3% 54.

Tabs- og vindingskonto.

Udgifter Kr. 0. Indtægter Kr. 0.

1 Rente ril sparerne W7 78 1. Indvundne renter.................
2. Regnskabsførerløn............... 600 00 2. Tilskud fra Bornholms Spare-
3 Overskud ............ 280 32 og Laanekasse.......................500 00

3. Tilskud fra etatsrådinde
Kofoeds legat.....................100 00

4. Diverse indtægter ............... 20 54

4218 10 4218 10

Balancekonto.

Rønne, den 21. juni 1954.

Aktiver Kr. 0. Passiver Kr. 0.

1. Kassebeholdning .................
2. Indlån i Bornholms Spare- 

og Laanekasse ................

271

84753

46

18

1. 1129 spareres tilgodehavende
2. Formue ................................

82898
2125

72
92

85024 64 85024 64

V. Klyver-Poulien.

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

Rønne, den 21. juni 1954.

Hakon Christensen. P. Jensen.
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2. Lærer- og børnebogsamling.
Vs 1953—3 Vt 1954.

Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0.

Beholdning pr. ï/g 1953 ......... 786 80 Bornholms Biblioteksforening .. 3 00
Kommunens tilskud................. 1000 00 Foreningen »Norden«............. 20 00
Tilskud fra etatsrådinde Dansk Naturfredningsforening . 8 70

Kofoeds legater..................... 400 00 Tidsskriftet »Grønland« ......... 60 00
Renter........................................ 24 82 — »Rundt i Verden« . 56 00

Andre tidsskrifter...................... 35 50
Bogindkøb til lærerbiblioteket. 331 20

—■ - børnebiblioteket 1036 35
Flidspræmier ............................ 100 00
Diverse udgifter ...................... 3 75
Beholdning pr. 31/t 1954 .... 557 12

2211 62 2211 62

3. Grosserer Riis’s legater.
Vs 1953—31/t 1954.

a. Kompletteringsfonden.
Beholdning pr. i/g 1953 ..................................... kr. 905,52
Legatrenter til 30/a 1954 ..................................... » 113,76
Tilskrevne renter..................................................... » 22,73

Behoddning pr. 31/t 1954 .................................... kr. 1042,01

b. Legater til flidspratmier.

Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0.

Beholdning pr. i/s 1953 ....
Legatrenter til 3O/o 1954 .........
Tilskrevne renter.....................

445
176

11

67
91
22

Flidspræmier ............................
Beholdning pr. 31/" 1954 ....

104
529

25
55

633 80 633 80

Ovenstående regnskaber for Rønne Kommuneskoles lærer- og børnebogsamling og gros
serer Riis’s legater er revideret. Der er intet fundet at bemærke.

Rønne, d. 17/o 1954.

P. Jensen.
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4. Den kommunale skoles regnskab 1953—54.

Lærerløn, vikariater, gårdinspektion (kr. 527.759,49) 4- statens 
refusion (kr. 320.834,61)................................................. kr. 206.924,88

Lønninger til skolebetjent, bademester m. v................................ » 15.601,55
Henlæggelse til pensionsfonden................................................... » 438,00
De faste ejendomme..................................................................... » 85.436,58
Skolehave ...................................................................................... » 582,11
Skolelæge ...................................................................................... » 6.561,32
Skoletandpleje................................................................................ » 27.154,03
Inventar og materiel...................................................................... » 13.170,01
Undervisningsmidler...................................................................... » 44.917,01
Kontorholdsudgifter ...................................................................... » 3.241,20
Brændsel, belysning og vandforsyning........................................ » 40.367,87
Rengøring og rengøringsmidler ................................................. » 39.859,28
Tilskud til lærer- og børnebogsamling, flidspræmier................. » 1.000,00
Forsikringer .................................................................................. » 1.077,12
Undervisning i andre kommuners skoler af børn på børnehjem » 1.243.24
Hjemmeundervisning af 1 svagelig elev .................................... » 1.428,00
Diverse udgifter............................................................................ » 8.722,87

kr. 497.725,07
4- skolepenge for udenbys elever.....................  kr. 7.480,00

Indtægter fra legater, kapitaler................... » 2.000,00
Vederlag fra andre kommuner................... » 0 » 9.480,00

kr. 488.245,07

Gennemsnitsudgift pr. elev var herefter.................................... kr. 326,80

Fradrages tilskud fra den fælleskommunale udligningsfond, 
kr. 115.185,00, bliver kommunens nettoudgifter......  kr. 373.060,07

Gennemsnitsudgift pr. elev ......................................................... kr. 249,71

På skolevæsenets regnskab opføres desuden følgende udgifter:
Skoletandpleje for elever fra kommunen i Rønne Privatskole . . kr. 1.492,36

— - — - — - Statsskolen ............... » 2.049,08
Den komm, ungdomsskole kr. 6.135,80 4-refusion kr. 2.486,35 » 3.649,45
Tilskud til A.O.F.s aftenskole.................................................... » 7.912,90

kr. 15.103,79

Kommunens samlede skoleudgifter netto.................................. kr. 388.163,86


