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Rønne 

kommunale Skolevæsen

Skoleåret 1954-55



Beretning
om

Rønne kommunale skolevæsen

for skoleåret

1. august 1954 til 31. juli 1955 

ved

stadsskoleinspektør H. Benthin

C. E. B. TRYK , RØNNE



Skolekommissionen pr. Vs 1955.

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 1955.

For byrådet:

For lærerrådet
For Dansk Arbejdsgiverforening:
For Dansk Arbejdsmands Forbund:
For Rønne Husmoderforening:
For Arb. Oplysnings Forbund:

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

Sømand Aa. Kjøller.
Avlsbruger P. Grønvang Nielsen.
Overlærer Sv. Rassing.
Tømrermester A. Andresen.
Arbm. H. O. Jensen.
Fru G. Larsen.
Arbm. Sv. Svendsen.
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.



3

A. Oversigt.
1. De undervisningspligtige og skolesøgende børns fordeling 

den 31. december 1954.

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

Fra Rønne kommune

Fr
a an

dr
e 

ko
m

m
un

er I altUnder 
u-pligtig 

alder

I 
u-pligtig 

alder

Over 
u-pligtig 

alder
I alt

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

Kommuneskolen . . . 29 29 716 705 42 43 787 777 41 1605
Statsskolen.............. 0 0 26 34 53 51 79 85 230 394
Rønne Privatskole . 2 8 56 43 0 0 58 51 29 138

I alt i byens skoler 31 37 798 782 95 94 924 913 300 2137

På optagelseshjem, børnehjem o. 1. uden for kommunen . . 9 dr. 3 pg.
Åndssvage (på åndssvageanstalt eller i hjemmet) ............... 3 » 2 »
Anmeldt til hjemmeundervisning på gr. a. svagelighed ... 0 » 0 »
På skole for tunghøre............................................................. 1 » 1 »
Ikke undervist på grund af manglende udvikling ........ 1 » 0 »

I alt 14 dr. 6 pg.

Antallet af skolesøgende børn i byens skoler er fra 3 Vi 2 1953 til 3 Vi 2 1954 
steget med 155 fra 1982 til 2137. — I antallet af skolesøgende børn fra kommunen 
er der en stigning på 132 fra 1705 til 1837. — Af undervisningspligtige børn fra 
kommunen var der på de tre skoler i alt 1580 mod 1455, en stigning på 125. Heraf 
undervistes på Kommuneskolen 1421 (89,94 %), på Statsskolen 60 (3,80 %) og 
på Rønne Privatskole 99 (6,26 %).
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B. Det kommunale skolevæsen.
1. Almindelig oversigt.

Skoleåret er gennemført med 240 undervisningsdage.
Når undervisningstiden for en del klassers vedkommende har måttet strækkes 

ud til sene eftermiddagstimer, skyldes det dels mangel på lokaler — 41 klasseloka
ler til 57 klasser —, dels at en del timer også i dette skoleår har måttet besørges 
som overtimer af det faste lærerpersonale. Helt god bliver skoletiden derfor først, 
når både lokale- og lærerbehovet dækkes.

Besættelse af embeder volder stort besvær, og vanskelighederne er stadig tilta
gende, hvilket vil fremgå af den vikarfortegnelse, der findes senere i beretningen.

Hvad lokalespørgsmålet angår, gik forventningerne om, at det skulle lykkes at 
gøre hovedfløjen på Åvangsskolen færdig i skoleåret 1954/55, ikke i opfyldelse. 
Da der imidlertid blev stillet i udsigt, at 8 klasselokaler ville være færdige til ind
flytning efter efterårsferien 1955, besluttedes det at udskille 12 grundskoleklasser, 
1.—5. klasse, med tilhørende lærerkræfter med henblik på overflytning til Åvangs
skolen d. 1. nov, 1955. Disse klasser anbringes midlertidig på Teknisk Skole og på 
Østre og Vestre Skole som vandreklasser.

Mens Åvangsskolen, hvis distrikt omfatter den nordlige del af byen, får egen 
ledelse, vil Vestre Skole indtil videre fortsat sortere under Østre Skole. Med 
Åvangsskolens 15 normalklasser, Vestre Skoles 9 og Østre Skoles 30 råder man 
over 54 normalklasser. Hertil kommer 1 læseklasse på Åvangsskolen samt 2 små 
lokaler på Østre Skole, der benyttes til hjælpeskolen. Antallet af klasser er i 
1955/56 60. I 1956/57 må der efter fødselstallet regnes med en tilvækst på 3 klas
ser, i 1957/58 på 1 à 2 klasser. Ser man bort fra den forskydning, der kan ske ved 
til- og fraflytning, vil antallet af børn i Rønne, der i årene 1956—62 indtræder i 
undervisningspligtig alder, ifølge fødselsstatistikken være:

1956: 266
1957: 265
1958: 235
1959: 270
1960: 236 
1961; 253 
1962: 218

Målet for en helt tilfredsstillende ordning af skolevæsenet, hvad bygningerne 
angår, må være en udbygning af Åvangsskolen efter den plan, der foreligger, med 
endnu en faglokalefløj, en sidefløj med normalklasser samt en gymnastiksal til. 
Vestre Skole kan så nedlægges. Ulemperne for eleverne på Vestre Skole ved at 
skulle vandre den ret lange strækning til Østre Skole i gymnastik- og badetimer og 
for lærerne ved ofte at måtte benytte frikvartererne til at nå fra den ene skole til 
den anden vil være fjernet, samtidig med at tilsyn og materialefordeling vil blive 
lettet betydeligt.

På Østre Skole venter man på løsningen af to problemer: opførelsen af et læ
skur, så det ikke skal være nødvendigt i dårligt vejr at lade eleverne opholde sig i 
gangene i frikvartererne, samt af en tidssvarende toiletbygning og i forbindelse 
hermed hovedindgangens flytning til sydenden af hovedbygningen, så den ikke 
fører lige ud i et gadekryds. Samtidig vil der ved den nye indgang kunne indrettes 
cykelskure, der savnes hårdt.
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II. Eleverne.
1. Afgang og tilgang i skoleåret.

Elevtal 1/8 1954 .....................................................................

I alt 15683 elevdage eller 4,23 % (7,53 %)

Afgang i skoleåret....................................................................
Tilgang i skoleåret....................................................................

806 dr. 800 pg.
22 » 31 »
25 » 23 »

Elevtal 3V7 1955 ..................................

Afgang 31/7 1955: 
Med ophør af skolegang...........

Til Statsskolens 1. g.......................  
» » 1, mell....................

» Privatskolen .............................. 
» udenbys skoler..................... ■. .

Tilgang i/8 1955: 
Nyindskrevet i 1. kl....................  
Fra Privatskolen.........................  
Fra udenbys skoler...................

809 dr. 792 pg,

63 dr. 65 Pg-
0 » 2 »

14 » 4 »
2 » 1 »
7 » 7 » 86 dr. 79 Pg-

132 dr. 108 pg-
1 » 2 »
6 » 4 » 139 dr. 114 Pg-

Elevtal i/8 1955 .....................................................................  862 dr. 827 pg.

2. Elevernes fordeling i klasserne d. 31/la 1954.

Klassetrin Klasser Elever Klassetrin Klasser Elever

1. grundskoleklasse 9 258 1. eks. mellemsk.kl. 2 59
2. — 7 218 2. — — 2 51
3. — 8 241 3. — — 2 56
4. — 7 233 4. — — 1 27
5. — 6 166 Realklasse 1 24
1. fri mellemsk.kl. 4 109 1. hjælpeklasse 1 15
2. — ~ 3 79 2. — 1 14
3. — — 1 24 3. — 1 14
Repetitionsklasse 1 17 ——

I alt 57 1605

3. Elevernes forsømmelser i 1954.
(Forrige års tal i parentes).

På grund af sygdom ....................... 14533 elevdage eller 3,92 % (7,02 %)
Af anden lovlig grund ................... 956 » » 0,26 % (0,44 %)
Uden lovlig grund........................... 194 » » 0,05 % (0,07 %)
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Ill. Lærerpersonalet.
1. Forandringer i årets løb.

Ansættelse:
1/8 54: Seminarist frk. Rita Jensen, Odense, timelærerinde.
Viø —: Lærer D. Sloth-Nielsen, Brangstrup, fast ansættelse. 
1/11 —: Lærerinde fru Gerda Jørgensen, Bjerringbro, aspirant. 
1/1 55: Aspirant Bendt Christiansen, fast ansættelse.
1/4 —: Aspirant fru E. Krogh-Hansen, fast ansættelse.
V4 —: Lærer Tue Vesløv, Holbæk, fast ansættelse.
Vg —: Aspirant frk. Anne Lise Hansen, fast ansættelse.
1/8 —: Timelærerinde fru Jytte Andersen, fast ansættelse.
1/8 —: Lærerinde fru Lise Ottosen, København, fast ansættelse.
1 /g —: Timelærerinde frk. Rita Jensen, aspirant.
1/8 —: Seminarist Finn Nielsen, Vordingborg, timelærer.
]/g —: Seminarist, fru Birthe Juel Jensen, Rønne, timelærerinde.
i/8 —: Seminarist frk. Else Guldhammer Schmidt, Århus, timelærerinde.

Afsked:
7 3 55: Lærer Vilh. Kofoed-Hansen: Forflyttelse til Klemensker vestre skole som 

førstelærer.
31/5 —: Lærer A. Kjøller: Afsked efter ansøgning p. gr. a. svagelighed.
31/7 —: Lærerinde fru G. Christensen: Afsked efter ansøgning.
31/7 —: Overlærer fru Ingeborg Hansen: Afsked efter ansøgning p. gr. a. alder. 
31/7 —: Lærer Bendt Christiansen: Forflyttelse til Roskilde.

Overlærer fru Ingeborg Hansen.
Efter 31 års samvittighedsfuldt og dygtigt virke ved skolevæsenet tog overlærer 

fru Ingeborg Hansen d. 37t 1955 sin afsked. Det var med vemod, fru Hansen 
sagde farvel til arbejdet blandt børnene, hvis tillid hun vandt, ikke mindst ved sin 
besindighed og imødekommenhed, evnen til at se stort på småtingene og et godt 
humør. Også blandt kollegerne vil fru Ingeborg Hansen blive savnet. Skolen tak
ker for både arbejdet og samarbejdet og ønsker hende nogle gode år efter en lang 
arbejdsdag.

2. Fortegnelse over lærerpersonalet 1. august 1955.

o
o

Født Dim. tn d d

g s
•- V
« M Ï

tn O Cc s g G 3 SP På “ <; tí 4>
Stadsskoleinspektør:

H. Benthin................. . 1903 1925 Vi 47 710 51 Vio51

Viceskoleinspektører:
N. M. Petersen........ • 1899 1920 Vio21 V4 43 V4 43
P. Jensen ................. . 1904 1925 Vt 29 V2 47 7, 44
Hakon Christensen . . . 1909 1930 V4 33 Vs 53 V8 47
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Overlærere:
Aa. Engeil................... 1898 1927 V<> 27 V4 46 V4 43
H. Madsen................... 1896 1927 Ve 29 V4 46 V4 43
N. H. Ilsøe................. 1905 1926 Vio 49 Vn 52 Vi 149
Sv. Rassing................... 1912 1933 12/s 35 Vn 52 Vi 149
A. Juul ....................... 1911 1932 Vs 49 Vs 55 Vs 52
Frk. K. M. Knudsen . . 1900 1922 V» 24 V8 51 Vs 48
Fru H. Koefoed........... 1898 1926 Vi o 30 V2 53 V- 50
Frk. M. Pihl................. 1896 1927 Vs 31 V2 53 V» 50

- A. Jensen............. 1907 1935 V4 37 Vs 53 V8 50
Fru E. Rassing............. 1908 1931 Ve 31 Vs 55 Vs 52

Lærere:
Johs. Therkelsen.......... 1903 1931 V1252 V12 52 V1 34
J. Ulnits....................... 1908 1933 Vs 51 Vs 51 Vi 42
E. Svenningsen ........... 1915 1941 V5 42 Vt 45 Vs 44
V. Klyver-Poulsen .... 1921 1942 Vn 42 Vio45 Ve 45
K. Kristensen............. 1914 1946 V« 46 V« 48 Ve 48
A. Skovrind................. 1921 1948 Vs 53 Vs 53 V9 50
V. Andersen................. 1927 1949 V4 51 Vs 53 V4 53
J. Østergaard Olesen . . 1927 1951 Vs 51 Vs 52 Vs 53
T. Vesløv ................... 1928 1951 V4 55 V4 55 Ve 53
G. Christensen............. 1917 1952 Ve 52 Ve 54 V« 54
D. Sloth-Nielsen......... 1922 1952 Vi o 54 Vto54 Ve 54
T. Bjørn ................... . . 1927 1953 Vs 53 V8 55 Vs 55
4 ledige embeder.

Lærerinder:
Fru I. Mikkelsen......... 1911 1936 V4 52 V4 52 Vs 40
Fru C. Hansen............. 1903 1932 Vi 54 Vi 54 1/4 41
Frk. H. Pihl ............... 1914 1938 Vi 42 V7 43 Vt 43
Fru I. Ulnits ............... 1921 1944 1V8 52 V8 53 Vio47
Frk. E. Lund................. 1924 1948 Vs 51 Vs 51 V8 50
Frk. Birte Andersen . . . 1928 1949 Vs 53 Vs 53 Vi 52
Fru L. Ottosen ........... 1929 1951 Vs 55 Vs 55 Vi 54

- J. Andersen......... 1926 1949 Vn 50 Vs 55
- E. Krogh-Hansen. 1931 1952 Vu 53 Vi 55 V1 55

Frk. A. L. Hansen .... 1932 1953 Ve 53 Ve 55 Ve 55
- R. Kauffmann . . . 1930 1953 V8 53 Vs 55 Vs 55

Fru G. Jørgensen (asp.) 1932 1953 Vn 54 Vi 154
Frk. Rita Jensen (asp.) 1930 1954 V8 54 Vs 54
2 ledige embeder.

Timelærere:
E. Juul Nielsen........... 1904 1925 Vi 2 25 Vi* 48
Finn Nielsen............... 1933 1955 Ve 55 Vs 55
1 ledigt embede.

Timelærerinder:
Fru B. Juel Jensen .... 1932 1954 Vs 55 Vs 55
Frk. E. Guldhammer

Schmidt 1931 1955 Vs 55 Vs 55
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Fast vikar:
2 ledige embeder.

Af de ledige embeder besørges 1 lærerembede og 1 timelærerembede som 
overtimer af det faste personale. — Pastor Flintholm fortsatte latinundervisnin
gen i 4. mell., men ved hans forflyttelse d. 1/J 55 blev den overtaget af cand. 
mag. fru A. Jørgensen.

I skoleåret 1954/55 har følgende fungeret som vikarer:
Lærer K. Vincents Jensen: 12/s 54—3 Vr> 55.
Frk. S. Thamdrup: ]2/s 54—30/ß 55.
Fru G. Rosenmeier: 12/8 54—15/n 54, 10/i—3%-, 55.
Seminarieelev O. Brandt Johansen, Emdrupborg: 12/g—3 Vi o 54.

frk. Alice Svendsen, 
Flemming Rasmussen,

12/8-:3 Vi o 54.
12/8—3 Vi o 54.

Student frk. Marie Lyster: 3/9—12/io 54.
— Arne Olsen: Vil 54—30/4 55.

Seminarieelev frk. Kirsten Bechmann, N. Zahles sem.: Via 54—28/2 55.
Lærerinde fru B. Juel Jensen: Vi—3 Va 55.
Seminarieelev H. Bruhn, Silkeborg sem.: */a—31/5 55.

Ernst Jensen, Ribe: 1 /4—30/(> 55.
Mogens Ellehammer Hansen, Odense: V5-3% 55.

Lærer Finn Nielsen, Vordingborg: V«—30/e 55.
Seminarieelev frk. Annelise Hansen, Jonstrup: n/«—2V(> 55.

I spredte vikariater:
Lærer R. Sommer.
Lærerinde frk. Frigaard Mogensen.
Pastor Mikkelsen.

3. Kursus.
Korte kursus:

Frk. E. Lund: Geologi og naturhistorie, idræt.
- H. Pihl: Idræt.
- R. Jensen: Idræt.
- A. L. Hansen: Idræt.

Provinsårskursus i engelsk:
I det af lærerkredsene oprettede årskursus i engelsk 1953/55 med lektor G. K. 

Rosenmeier, Rønne Statsskole, som lærer afsluttede følgende lærere og lærerinder:
Hr. V. Andersen. Fru J. Andersen.

- T. Bjørn. Frk. A. L. Hansen.
- J. Østergaard Olesen. - R. Kauffmann.
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4. Lærerpersonalets fraværelse Vs 54—31/7 55.

Lærere Lærerinder

Sygdom Anden gr. I alt Sygdom Anden gr. i alt

Antal timer.................... 2745 222 2967 780 38 818

I pct. af pligtigt timetal 8,18 0,66 8,84 2,88 0,14 3,02

IV. Skolebetjent.
Otto Aakjær, f. 1909, ansat....................... x/12 1948.
Afløser: G. Grønnegaard.

V. Virksomheden.
Eksaminer, årsprøve m. m.

Til real- og mellemskoleeksamen, der afholdtes i maj—juni, indstilledes hen
holdsvis 24 og 27 elever, der alle bestod.

Resultaterne var følgende:

Realeksamen:
1. Bente Aakerlund, d. af faktor Aa...............................................
2. Finn Brozek, s. af tømrer B........................................................
3. Lizzie Stella Carlsen, d. af tømrer C...........................................
4. Jens Rømer Clausen, s. af handelsm. R. C...............................
5. Lizzy Danielsen, d. af kedelp. D................................................
6. Preben Laurits Flinck, s. af snedker K. Larsen.......................
7. Inge Glud, d. af stenhugger G....................................................
8. Grethe Mikkelsen Green, d. af maskinarb. G..........................
9. Bente Helene Hansen, d. af form. H.......................................

10. Dorit Haagensen, d. af vognm. H............................................
11. Ruth Mathiasen, d. af kusk M....................................................
12. Bent Müller Nielsen, s. af gdr. N...............................................
13. Finn Ewald Juul Nielsen, s. af kantor J. N..............................
14. Palle Nielsen, s. af former N.......................................................
15. Bent Dahl Olsen, s. af snedkerm. O...........................................
16. Lilly Sonne Olsen, d. af telefonmont, O...................................
17. Anders Dam Pedersen, s. af avlsbr. P.......................................
18. Inge Mie Petersen, d. af elektriker P..........................................
19. Karen Inger Holmstrøm Riis, d. af overdr, R..........................
20. Ole Hansen Rønne, s. af vognm. R...........................................
21. Inga Helene Sejer, d. af bagerm. S...........................................
22. Kaj Anker Sjøberg, s. af boghdl. S...........................................
23. Dorthe Skovgaard, d. af drager S...............................................
24. Flemming Rudolf Thomsen, s. af optiker T..............................

g+ 
mg-i-

g 
g+

mg 
mg4- 
mg

g+ 
mg 
mg-P

g+ 
mg-H 
mg 
mg-H

g+ 
mg 
mg 
ug-H 

mg
g 

mg
g+ 
g+ 
g+

12,78 
13,49 
12,02 
12,57 
13,77
13,29 
13,95 
12,93 
13,70 
13,60 
12,95
13,65 
13,77 
13,15 
12,72 
14,13
13,71 
14,50 
13,90 
12,32 
14,05
12,82 
12,35 
12,41
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Mellemskoleeksamen:
1. Grethe Lund Andersen, d. af overass. A................................ ug-H 14,51
2. John Bay Andersen, s. a. savskærer A....................................... mg 13,67
3. Lisbeth Andersen, d. af stenhuggerm. A................................ mg+ 14,40
4. Lucy Magni Andersen, d. af snedkerm. A................................ mg-H 13,33
5. Erik Bager, s. cigarhdl, fru B.................................................... mg 13,98
6. Henry Jørgensen Bech, s. af chauffør B................................ mg4- 13,03
7. Inger-Lise Dam, d. af kontorbest. D........................................... mg 13,84
8. Bente Juul Hansen, d. af smedesv. H....................................... mg-|- 14,47
9. Leif Hansen, s. af malermester H............................................... tng-L 13,39

10. Verner Hansen, s. af arbm. H.................................................... g 12,03
11. Bodil Ingemansen, d. af brænder I............................................. æg-H 13,22
12. Niels Jørgen Jacobsen, s. af mejerist J....................................... mg 14,05
13. Bent Jartoft, s. af elektriker J.................................................... g+ 12,34
14. Lilly Jensen, d. af arbm. J............................................................ mgH- 13,37
15. Erik Alfred Jørgensen, s. af fiskehdl. J....................................... g-J- 12,90
16. Linda Marie Kjelstrøm, d. af kok K........................................... tng+ 14,43
17. Birthe Kofoed, d. af rentenyder K............................................. mg+ 14,45
18. Lilli Brandenburg Kofoed, d. af forvalter K.............................. g-j- 12,71
19. Helga Marie Lind, d. af lærerinde fru L.................................... mg+ 14,21
20. Frank Lind-Holm, s. af tømrerm. L.-H....................................... mg-H 13,36
21. Birgit Marie Mogensen, d. af arbmd. M................................ mg 13,83
22. Kjeld Mortensen, s. af elektriker M........................................... mg4- 13,13
23. Kirsten Nykjær, d. af skibsfører N........................................... mg-|- 14,28
24. Niels Heiner Pedersen, s. af arbmd. P...................................... g+ 12,55
25. Anni Margot Petersen, d. af skibsfører P.................................. mg+ 14,33
26. Gert Steen Rønne, s. af lufthavnsbetj, R.................................. mg-H 13,16
27. Svend-Olaf Sorth, s. af amtsinspektør S.................................. g+ 12,80

Årsprøven.
Skriftlig årsprøve for 3. grundskoleklasse og opefter afholdtes d. 15. og 16. 

juni, mundtlig årsprøve d. 27., 28. og 29. juni. De skriftlige arbejder fra årsprøven 
samt årsarbejderne i skrivning, tegning ,håndarbejde og sløjd fremvistes lørdag 
d. 25. 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. 27. april (skriftlig) 

og d. 2. maj (mundtlig). De elever, hvis skriftlige besvarelser fandtes absolut 
gode, blev optaget på skriftligt alene; de øvrige blev prøvet i mundtlig dansk og 
regning. Af 81 tilmeldte elever optoges 59 (72,8%). Der oprettes 2 klasser i 
1. mell.

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

kommunen, uddeltes ved årsafslutningen d. 29. juni følgende flidspræmier:
Sparekassebog på 25 kr.:

Kirsten Andersen, 7 A, d. a. arbm. H. A.
Børge Kofoed ,7 B, s. a. arbm. A. K.
Jens Rømer Olsen, 7 C, s. a. pedel Ch. O.
Evy Marie Lund, 3. hj., d. a. arbm. L.
Birthe Kofoed, 4. mell., d. a. rentenyder G. K.
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Kogebog (Husgerning) :
Alice Pedersen, 3. mell. b, d. af malersv. H. P.
Doris Jensen, 7 B, d. a. arbm. H. P. J.
Jonna Larsen, 7 C, d. a. chauffør Aa. L.

Bog om håndgerning (Håndgerning) :
Bente Pedersen, 7 B, d. a, fru K. P.
Hanne Svendsen, 7 C, d. a. stensliber A. S.
Helga Lind, 4. mell., d. a. lærerinde fru L.

Værktøj (Sløjd):
Gert Rønne, 4. mell., s. a. lufthavnsass. R.
Ole Andersen, 7 C, s. a. arbm. Fr. A.
Erik Thorgesen, 7 B, s. a. arbm. C. T.

Foreningen »Norden«s gavebog tildeltes
Bente Juul Hansen, 4. mell., d. a. smedesv, A. J. H.

Undervisning af læseretarderede.
Undervisningen på skolens læsehold har i år omfattet 20 børn (17 drenge og 

3 piger). Børnene, som kom fra 3. og 4. klasse, gik til denne ekstraundervisning 
3 timer om ugen. To børn kunne forlade læseholdet i årets løb, medens de øvrige 
fortsatte skoleåret ud.

De læsesvage kommer hurtigst igang og arbejder sig bedst gennem vanskelig
hederne, når de føler, at de har en vis mulighed for at klare de stillede opgaver. 
På læseholdet søges stoffet derfor tilrettelagt efter barnets standpunkt, uden 
hensyn til klassetrin og alder. Derved skabes mulighed for, at barnet, idet det 
stilles over for opgaver, det magter, genvinder en normal selvtillid og opdager, 
at det kan.

Gennem en mængde individuelle øvelser, samt gennem en systematisk læse- 
og skrivetræning, tilpasset det enkelte barn, tilstræbes det derefter at give barnet 
sikkerhed i brugen af modersmålet.

V. Klyver-Poulsen.

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

kredse, har været afholdt på skolen:
4/io 54: »Hvorledes taler jeg kristendom med børn og unge?« Foredrag og 

demonstration af seminarielærer Leif Søndergaard, Haslev.
17/b 55: Instruktion i undervisning i biologi. Foredrag og demonstration ved 

viceinspektør P. Egede Andersen, København.
1 c/5 55: Foredrag om undervisning af læseretarderede af amtsskolekonsulent 

K. J. Rungø.

Skolelægevirksomheden.
Vi har i år undersøgt 1603 elever. Fejl og mangler er blevet påtalt, og 162 

elever er blevet henvist til deres egen læge. Desuden har vi foretaget en del kon
trolundersøgelser, deriblandt flere af hygiejnisk art.
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Hos de nyindskrevne elever kneb det i år noget mere end sidste år med difteri
vaccinationens gennemførelse — hos 13 pct. var den ikke i orden. De 7 pct., 
der manglede i sidste års 1. klasse, er for de flestes vedkommende godt i gang 
eller færdigvaccinerede.

Antallet af elever med fodsvamp er gået godt ned. Sørger man for at holde 
tåmellemrummene godt tørre — eventuelt ved hjælp af lidt talcum, hvis man er 
tilbøjelig til at blive svedig om fødderne — skulle man praktisk talt kunne undgå 
denne lidelse.

Fodvorter findes med nogenlunde samme hyppighed som forrige år. Man må 
altså fortsat være agtpågivende overfor eventuelle fodvorter og søge læge, så snart 
man opdager tegn dertil.

Ser man tandlægeberetningerne efter for de sidste år, er det tydeligt, at antal
let af nyindskrevne elever med fejlfri tænder er dalende — fra 20 pct. i 1949 til 
6 pct. i 1954. Der er altså god grund til at p,asse på småbørnenes tænder. Og det 
samme gælder jo de større børns tænder. Tallet for disse ligger på ca. 10 pct. 
med fejlfri tænder, i 1954 endog mindre. Børnene i 11—14 års alderen, som 
ofte skyder et ordentlig stykke til vejrs på et år, trænger mindst lige så meget som 
de små til en god, alsidig, grov kost med vitamintilskud i årets solfattige måne
der. Det regelmæssige forbrug af slik, som en del børn vanemæssigt har, burde 
mindskes betydeligt, for også det har sikkert en stor andel i de mange hullede 
tænder. Vænnede man de små børn mere til at få lidt frugt, lidt nyt tøj til duk
ken eller lignende, når man ville give dem lidt til belønning eller trøst, er det 
muligt, at deres behov for søde sager også senere ville være betydeligt mindre, 
end tilfældet ofte er nu.

Skolens leder og lærerstab takker jeg for godt samarbejde i det forlåbne skoleår.
Grethe Kjøller.

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:

Antal børn De forskellige behandlingers antal

Systematisk 
behandling

Tandud
trækninger

1. års beh. 272 12 5 255 527

Fortsat beh. 1540 68 5 1467 3070 21 328 33 540
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Desværre er en forhandling mellem købstadkommunerne og tandlægeforenin
gen, foranlediget af et af tandlægerne rejst krav om forhøjelse af taksterne for 
skoletandplejen, foreløbig endt uden resultat, hvorefter tandlægerne har opsagt 
overenskomsten, og skoletandplejen indtil videre er indstillet, så det må være 
overladt til forældrene at skønne, om man tør vente en snarlig løsning på konflik
ten, eller man privat skal lade børnenes tænder efterse. Det er imidlertid at håbe, 
at den værdifulde tandpleje snart må blive genoptaget på grundlag af en for begge 
parter tilfredsstillende ordning.

Det hævdes fra tandlægernes side, at der siden krigsårene er sket en væsentlig 
forøgelse af caries-angrebene på børnenes tænder, og en del forsøg, der bl. a. er 
foretaget i Sverige, synes at godtgøre, at det forøgede sukkerforbrug i form af 
slik bærer en stor del af skylden. Der kan derfor for forældrene være anledning 
til, ikke alene af økonomiske hensyn, men også af hensyn til børnenes tænder, at 
holde igen over for overdreven forbrug af lommepenge til slik.

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

alle klassetrin i tidsrummet oktober—maj har fået varmt brusebad hver 14. dag.
Eleverne er pligtige til at deltage i såvel varmtvandsbadningen som et tempe

reret bad efter gymnastiktimen. Fritagelse på grund af forkølelse og lign, kan 
ske enkelte gange ved skriftlig anmodning fra hjemmet. Strækker fritagelsen sig 
over en længere periode, skal der fremlægges lægeerklæring for, at barnets hel
bred ikke tillader deltagelse i skolebadningen. Blanketter hertil fås på skolens 
kontor.

Det er besluttet fra det nye skoleårs begyndelse først at begynde skolebadnin
gen i 2. klasse.

Legemsøvelser.
Vinterens gymnastik afsluttedes i foråret med en gymnastikopvisning af drenge 

og piger fra de ældre klasser, hvortil forældrene var indbudt. Besøget var ikke 
overvældende, bedst hos pigerne. Det ville være opmuntrende både for eleverne 
og gymnastiklærerf inder) ne, om flere forældre ville vise interesse for at se de 
resultater, der nås.

Desværre blev der heller ikke i 1954/55 skabt mulighed for at drive svømme
undervisning et andet sted end på søbadeanstalten, der på grund af vandets for
urening i sydhavnen stadig er lukket for skolebadning og næppe kan ventes gen
åbnet. Svømmeundervisningen har nu ligget stille så længe, at kun få af dens 
nuværende elever har modtaget den.

Det udmærkede idrætsanlæg, skolen har, er i skoletiden, ofte også uden for 
skoletid, blevet flittigt benyttet til boldspil og idræt, og der synes at være en sta
dig stigende interesse, ikke mindst for idrætten. Af skoleidrætsprøver er der af
lagt følgende:

Bronze..............................
Sølv ..................................
Guld ................................
Sølv m. emalje...............
Guld m. emalje...............

26 drenge 33 piger
18 » 26 * »
12 » 21 »

8 » 2 »
0 » 1 »

83 pigerI alt. . . . 64 drenge
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Den 2. oktober afholdtes skoleidrætsdagen på stadion med deltagelse af elever 
fra Rønne Statsskole, Allinge Kommuneskole og Rønne Kommuneskole. Dagen 
var ikke begunstiget af særlig godt vejr, og de sidste øvelser måtte aflyses på grund 
af stærkt regnvejr. I øvrigt synes her at være kommet et godt samarbejde i gang 
mellem skolerne på idrættens område. — Den årlige fodboldturnering mellem de 
bornholmske skoler endte med en sejr for skolen her, der herved har 2 andele i 
den udsatte vandrepokal.

Mælk og vitaminpiller.
I tidsrummet 1/11 1954—31/3 1955 uddeltes hver skoledag, 114 dage i alt, 

på alle klassetrin 2 dl sødmælk til de elever, der ønskede den. Så godt som alle 
elever fik den, I januar, februar og marts har endvidere eleverne på U—6.-trin 
daglig fået en A-C-D-vitaminpille.

Der uddeltes i alt 32.654,4 1 sødmælk og 94.800 A-C-D-vitaminpiller. Udgif
terne til mælk udgjorde 19.096,97 kr., til vitaminpiller 1.570,80 kr., i alt 
20.667,77 kr. Til eleverne på 1.—6.-trin var udgifterne pr. portion (2 dl sødmælk 
-|- 1 vitaminpille) 12,85 øre.

Skolesparekasse.
(Forrige års tal i parentes)

Antallet af sparere pr. 30/6 1955 var 1132 (1129). Deres tilgodehavende 
var 88.940,98 kr. (82.898,72), i gennemsnit 78,56 (73,43) pr. sparer. I septem
ber 1954 og februar 1955 er der til 95 konfirmander og i juni 1955 til 39 elever, 
der blev udskrevet af skolen, i alt 134 elever, udbetalt 19.312,36 kr., gennem
snitlig 144,12 kr. pr. sparer. Der er givet 5 % i rente. I øvrigt henvises til regn
skabet sidst i beretningen.

Ferierejser.
Til rejser i sommerferien 1955 er der til skolens elever udstedet 322 hele og 

421 halve fribilletter, i alt 743 eller 90 billetter mere end sidste år, hvortil end
videre kommer frirejser til de elever, der foretager rejse i grupper inden for ung
domsorganisationerne til sommerlejre o. lign.

Siden indførelse af frirejse også med rutebåden til København er antallet af 
udstedte fribilletter steget betydeligt. For at lette skolens arbejde med udstedelsen 
af de mange billetter henstilles det til hjemmene, at de i god tid får truffet aftale 
om børnenes besøg hos slægt og venner, så ønskerne om fribillet kan afgives 
rettidig, og rejsens mål senere kun i undtagelsestilfælde ændres — endvidere, at 
der ikke fremsættes ønske om billet både gennem skolen og en ungdomsorgani
sation. Endelig henledes opmærksomheden på, at en udstedt fribillet, der på 
grund af særlige omstændigheder, f. eks. sygdom, ikke benyttes, skal tilbageleve
res straks efter ferien, idet skolen og dermed kommunen, der afholder 10 % af 
billetprisen, hæfter for de udstedte billetter, også de ubenyttede, såfremt de ikke 
tilbageleveres.

Der har også i dette skoleår under foranledning af foreningen »Norden«s 
lokalafdelinger i Karlshamn og Rønne været arrangeret udvekslingsrejser for 
skoleelever i de to venskabsbyer. Antallet af deltagere fra hver side var denne 
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gang 24, en fordobling af antallet for sidste år. De svenske elever kom hertil 
torsdag d. 30. juni under ledelse af lærer Per Blomkvist, Karlshamn. Efter en uges 
ophold hos de danske kammerater rejste de sammen med disse tilbage onsdag d. 
6. juli. Vore elever vendte tilbage under ledelse af lærer V. Klyver-Poulsen 
d. 14. juli.

Skibsadoptionen.
Fra skibsadoptionens kontor i København havde skolen d. 7/9 1954 besøg 

af kaptajn R. Horn, der underholdt de ældste klasser ved at fortælle om vor tids 
skibe og fremvise lysbilleder.

2. mell. a har med fru Rassing som »skipper« på udmærket måde holdt for
bindelsen vedlige med det nye adoptivbarn »Olivia Mærsk«, selv om det har været 
en noget »uregerlig unge«, der har vist stærk tilbøjelighed til at flakke fra det 
ene sted til det andet. Et par gange i årets løb har »Olivia Mærsk« været i euro
pæisk havn, men ikke ved de hjemlige strande, så der kunne blive lejlighed til 
personlig kontakt med mandskabet. Pr. post er der imidlertid udvekslet mange 
breve, en del pakker og billeder. For at give mandskabet et samlet indtryk af 
»Østersøens Perle« lavede klassen ved forenede anstrengelser en arbejdsmappe 
med tekst om og billeder fra Bornholm og sendte den til skibet. — På grund af 
fejlekspedition nåede klassens julepakke til skibsmandskabet først frem i marts 
måned, så julestemningen var forbi, men gaverne som hilsener fra Danmark ikke 
mindre velkomne. En smuk alligator, som klassen senere på året modtog fra 
skibets kaptajn, kom hel og holden hertil og er siden af en af fædrene i klassen, 
hr. tømrer J. M. Larsen, uden udgift for skolen, blevet anbragt i en fin montre. 
Vi takker for hjælpen!

Til styrkelse af økonomien i klassens skibsadoptions-kasse er der afholdt en 
klassefest i 2. mell. a, hvortil forældrene var indbudt. Keramikfabrikkerne i Rønne 
havde på udmærket måde forstået nogle fine hentydninger om, at man savnede 
gevinster til en tombola. Tak for bidragene! — Festen, ved hvilken klassens 
lærere på forskellig måde bidrog til underholdningen, indbragte 209 kr. Samtidig 
var der så lejlighed til at fortælle forældrene lidt om »Olivia Mærsk«.

Fra skolens dagbog:
1 2/8 54: Undervisningen genoptages efter sommerferien.
23/8—28/8 54: 8. kl. på lejrskole i Svaneke under ledelse af overlærer Sv. 

Rassing og lærer Kofoed-Hansen.
12/io 54: Forf. J. Folkersen, Dragør: Farvefilm fra Finland i »Industrien«.
28/n —: Ca. 250 elever overværer skolescenens opførelse af »High Tor«.
Vi 2—: 400 elever fra de ældste klasser til skolekoncert på »Borgen«. Sym

foniorkestret dirigeres af Lavard Friisholm.
22/i2 —: Afslutning før jul i kirken for 4. kl. og opefter ved pastor Frank 

Schaeffer.
8/i 55: Jagtkonsulent Fynboe, Svendborg, viser dyrefilm for 3., 4. og 5. kl. 

10/i —: Rejselektor i foreningen »Norden«, fru Olga Apelløf, Stockholm, 
holder foredrag og viser lysbilleder: »Strøvtåg genom Stockholm« 
for 6.—8. kl., mellemskolen og realkl.

26/i —: Forældremøde for 3., 4. og 5. kl. Efter velkomst var der klassemøder 
ca. 1 time, hvorefter man samledes ved kaffebord i »Industrien«. Her 
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gav 6 forældre hver et kort indlæg om »Børn, skole og hjem«, der 
efterfulgtes af en drøftelse af forskellige forhold, der var blevet berørt. 

9/2 55: Nationalmuseets provinstourné viser i »Industrien« farvefilmen »Fra 
jordhytte til glashus«, der efterfulgtes af en dragtfremvisning fra 
muhammedanske lande.

1 5/2—1 g/2 55: Skolefest i »Industrien«. Programmet bestod af prolog, broget 
underholdning af elever fra forskellige klasser samt opførelse af Astrid 
Lindgrens kriminalkomedie: »Hovedsagen er, at man er rask« 
(3. mell.). Der sluttedes med et par timers dans. Hver aften deltog 
godt 500 elever og forældre.

31/;j 55: Fru Bakander, assurandørernes pressebureau, holder for de ældste 
elever foredrag om ansvar og assurance.

15/4 —: Eleverne i 6.—8., 1.—4. mell. og realkl. ser i Rønne Bio filmen 
»De fem år«.

23/5 —: Skolekonsulent J. B. Nielsen fra »Rådet for større Færdselssikkerhed« 
instruerer ved foredrag og lysbilleder i »Industrien« alle skolens 
klasser i færdselsproblemerne.

a !)/g —: Lærer Bendt Christiansen tager med 6 C på klassetur til Sønderjylland 
i 8 dage.

29/6 —: Afslutning for afgangsklasserne i pigernes gymnastiksal med tale af 
næstformand i skolekommissionen, hr. tømrer Carl B. Pedersen, og 
skoleinspektøren. Der uddeltes afgangs- og eksamensbeviser samt 
flidspræmier.

30/6 —: Oprykning i de nye klasser.

Rønne kommunale ungdomsskole.
Efter gennemgang af folkeregistrets fortegnelse over 618 14—18 årige, hjem

mehørende i Rønne, udsendtes d. 20. september indbydelse til deltagelse i vin
terens ungdomsskole til 286 unge.

Ved skolegangens begyndelse d. 4. okt. var der tilmeldt 13 drenge og 37 piger, 
hvoraf henh, 4 og 11 var 2. og 3. års elever.

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

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

Piger l.år: Husgerning ....................................................... 314 tim.
Sundhedslære og barnepleje................................. 1 »
Frie emner........................................................... 1 »

2. år: Husgerning .......................................................  314 tim.
Dansk .................................................................... 1 »
Frie emner........................................................... 1 »

Desuden har der for 19 piger fra begge hold været håndgerning i 36 timer. 
Der er for hele vinteren regnet med skolegang i 20 uger.

Antallet af mødte elevtimer var 4048^, ikke mødte elevtimer udgjorde 1683, 
mødeprocenten 70,6. Ved afslutningen i marts havde skolen 8 drenge og 31 piger.
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Som lærere medvirkede sundhedsplejerske frk. E. M. Espersen, husholdnings
lærerinde fru Gr. Larsen, syerske frk. E. Olsen, overlærer frk. M. Pibl, lærerinde 
fru E. Rassing, lærerinde frk. B. Andersen og hr. lærer G. Christensen.

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, »Viking«.

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.

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 lade undervisningspligtige børn udføre erhvervsmæssigt 
arbejde, d. v. s. arbejde mod vederlag uden for hjemmet. Denne bestemmelse er 
yderligere præciseret ved lov nr. 226 af 11/ß 1954 om almindelig arbejderbeskyt
telse, ifølge hvilken det i henhold til § 38, stk. 2 er lovstridigt at anvende under
visningspligtige børn til erhvervsmæssigt arbejde forud for skoletiden, og det 
kun er tilladt efter skoletid at anvende dem dertil i indtil 2 timer daglig.

Det syn på skoleelevers anvendelse til budtjeneste o. lign., som ovennævnte 
lov giver udtryk for, falder ganske sammen med de erfaringer, skolen har gjort. 
Der bliver både for lidt tid tilbage til med omhu at besørge det hjemmearbejde, 
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der skal gøres, og for lidt energi til i undervisningstiden at følge arbejdet i 
timerne, såfremt der efter en 6-timers skoledag følger flere timers budtjeneste. 
Eleven kommer bagud i fagene, og dermed svinder interessen for skolearbejdet, 
idet det ikke former sig tilfredsstillende. Specielt må det påpeges, at der for elever 
i eksamensskolen ikke er tid til ekstraarbejde. I øvrigt bør man vel i en tid, hvor 
man sigter mod en nedsættelse af den voksnes 48 timers arbejde ugentlig, ikke 
byde børn det samme timetal eller endog mere.

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

begyndelse omkr. 1/7. Undervisningspligten ophører da for de børn, der fylder 14 
år inden 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. r/s 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/s, kan udskrives efter 7 års skolegang som 13-årige. De børn, 
der fylder 7 år efter 31/io og påbegynder skolegangen forudgående 1/s, 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 gmnd 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, 
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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. Navnlig hos mindre elever, 
der oftest glemmer deres ting, ville det være praktisk så vidt muligt at mærke 
huer, vanter, trøjer o. lign, løsere beklædningsgenstande.

Ferieplan
for Rønne kommunes skoler 1956

21/i : Månedslov.
13/2 : Fastelavnsmandag.
12/3 : Dagens efter kongens fødselsdag.

28/3 — 3/4 : Påskeferie.
27/4 —28/4 : Bededagsferie.

10/5 : Kristi Himmelfartsdag.
19/s ■—22/s : Pinseferie.

5/e : Grundlovsdag.
28/6 —11/s : Sommerferie.

17/9 : Månedslov.
15/10—2V10: Efterårsferie.

Månedslov.
2 Vi 2— Vi : Juleferie.
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Ordensregler for eleverne i Rønne kommunes skoler.
1. Eleverne skal med flid og påpasselighed følge skolens arbejde, rette sig efter 

de anvisninger, der gives, og i alle forhold vise høflig og god opførsel.
2. Eleverne skal møde i god tid på skolen, normalt dog højst 10—15 minutter 

før undervisningens begyndelse, og straks gå ind i skolegården. Elever, der 
kommer for sent, skal melde sig hos den lærer, der har gårdinspektion. — 
Støjende leg i gården i undervisningstiden er forbudt.

3. Eleverne skal møde rene og ordentlige i skolen.
4. Cykel tilladelse gives efter nærmere bestemmelse kun til fjernereboende 

elever. Cyklerne skal stilles i stativerne. — Det er forbudt at cykle på skolens 
område.

5. Når det ringer ind, ophører straks al leg, og eleverne stiller roligt op to og to 
på deres plads ved indgangene og går, når der gives tegn dertil, stille op i 
klassen. Den samme orden iagttages, når eleverne efter udringning stiller op 
ude på gangen og går ned.

6. Det er forbudt at efterlade penge i overtøjet.
7. Eleverne rejser sig, når en voksen træder ind i eller forlader klassen.
8. Med undtagelse af ordensduksene må eleverne ikke opholde sig i klasserne 

eller på gangene i frikvartererne, medmindre der er givet særlig tilladelse, 
i almindelighed af klasselæreren. — Hvis eleverne undtaglesesvis i dårligt 
vejr efter meddelelse af gårdinspektørerne får tilladelse til at opholde sig i 
gangene, må de færdes roligt.

9. I frikvartererne må eleverne ikke forlade skolegården, medmindre der er 
indhentet særlig tilladelse hos gårdinspektøren. Eleverne kan ikke få tilladelse 
til at hente bagerbrød, sodavand, slikkeri o. lign.

10. Eleverne må under leg i skolegården vise hensynsfuldhed mod hinanden. 
Der er forbud mod:

voldsomt løb, benspænd, svinglege o. lign.
at træde på bænkene
at opholde sig i cykelskurene 
at kaste med sne
at spille fodbold, også med små bolde.

11. Der må kun være een elev i et toiletrum ad gangen. Al leg i toiletterne er 
forbudt.

12. Papir og andet affald skal såvel i skolegården som i klasserne lægges i af
faldskasserne.

13. Der må højst være 2 ordensdukse i hver klasse. Deres navne skrives i et 
hjørne af tavlen. Det er ordensduksenes pligt at holde klassetavlen ren, at 
hente og uddele materiel, at se efter, at døre og vinduer er lukkede, når 
klassen forlader lokalet for længere tid, f. eks. under en time i et faglokale. 
Efter skoletid efterser ordensduksene, at alt i klassen er på plads. Der må 
intet ligge på bordhylden. Glemte sager lægges i klasseskabet.

14. Det er forbudt at skrive på eller ridse i bordpladerne. Hver elev er ansvarlig 
for sin plads. Al forsætlig ødelæggelse af materiel og bygninger skal 
erstattes.

15. Skolebøgerne skal behandles med omhu og altid være forsvarligt forsynet 
med omslag og navneseddel. Hvis en elev bortkaster eller ødelægger en bog, 
skal den erstattes af forældrene. Bøgerne skal bringes til og fra skole i skole
taske, mappe eller tornyster.

16. Gårdinspektørerne modtager og udleverer fundne sager.
17. Efter skoletidens ophør skal eleverne straks begive sig hjem. Husk at over

holde færdselsreglerne!
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VIII. Regnskab.

1. Rønne Kommuneskoles Spareforening.

43. regnskabsår

Vt 54—3o/g 55.

Tabs- og vindingskonto.

Udgifter Kr. 0.

1. Rente til sparerne...............4593 12
2. Regnskabsførerløn............... 600 00

Indtægter

1. Indvundne renter................. 4396 98
2. Tilskud fra Bornholms Spare- 

og Laanekasse................... 500 00
3. Tilskud fra etatsrådinde

Kofoeds legat.....................
4. Diverse indtægter ...............
5. Underskud............................

100 00
0 90

195 24

5193 12 5193 J 12

Balancekonto.

Aktiver \ Kr. 0. Passiver Kr. 0.

1. Kassebeholdning ................. 199 <52
2. Indlån i Bornholms Spare- 

og Laanekasse ................ 90672 04

1. II32 spareres tilgodehavende 88940
2. Formue

98
1930 68

90871 66 90871 66

Rønne, den 22. juni 1955.
Karl Kristensen.

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

Rønne, den 24. juni 1955.

Hakon Christensen. P. Jensen.
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2. Lærer- og børnebogsamling.
V8 1954—31/7 1955.

Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0.

Beholdning pr. Vs 1954 .... 557 12 Bornholms Biblioteksforening .. 3 00
1 coo 00 Foreningen »Norden«............. 20 00

Renter........................................ 29 22 Dansk Naturfredningsforening . 8 70
Tidsskriftet »Grønland« ......... 60 00

— »Rundt i Verden« . 56 00
Andre tidsskrifter..................... 26 50
Bogindkøb til lærerbiblioteket. 115 75

— - børnebiblioteket 969 25
Bogindbinding.......................... 11 50
Flidspræmier ............................ 100 00
Beholdning pr. 31/t 1955 .... 215 64

1586 34 1586 34

3. Grosserer Riis’s legater.
Vs 1954—31/7 1955.

a. Komplet terings fonden.

Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0.

Beholdning pr. Vs 1954 .... 1042 01 Tilskud til båndoptager........... 200 00
Legatrenter til 30/« 1955 .... 126 54 Lysbilleder og filmsbånd......... 108 95
Tilskrevne renter ....'............ 25 71 Beholdning pr. 31/t 1955 .... 885 31

1194 26 1194 26

b. Legater til flidspræmier.

Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0.

Beholdning pr. Vs 1954 .... 529 55 Flidspræmier ............................ 139 75
Legatrenter til 30/(i 1955 .... 197 35 Beholdning pr. aV? 1955 .... 602 89
Tilskrevne renter..................... 15 74

742 64 742 64

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

Rønne, d. 2»/i2 1955.
P. Jensen.
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4. Den kommunale skoles regnskab 1954- 55.

Lærerløn, vikariater, gårdinspektion (kr. 594.955,01) -4- statens 
refusion (kr. 376.449,48) ................................................. kr. 218.505,53

Lønninger til skolebetjent, bademester m. v................................ » 15.252,18
Henlæggelse til pensionsfonden ................................................ » 438,00
De faste ejendomme ...................................................................... » 96.159,55
Skolehave......................................................................................... » 508,52
Skolelæge ......................................................................................... » 7.100,47
Skoletandpleje ................................................................................ » 37.165,86
Inventar og materiel ..................................................................... » 22.608,98
Undervisningsmidler ...................................................................... » 46.297,46
Kontorholdsudgifter ..................................................................... » 3.472,52
Brændsel, belysning og vandforsyning........................................ » 47.282,65
Rengøring ...................................................................................... » 45.778,63
Tilskud til lærer- og børnebogsamling, flidspræmier................. » 1.000,00
Forsikringer..................................................................................... » 1.092,88
Undervisning af børn i andre kommuners skoler....................... » 1.975,89
Hjemmeundervisning af 1 svagelig elev .................................... » 594,00
Diverse udgifter.............................................................................. » 11.058,69

kr. 556.291,81
4- skolepenge for udenbys elever..........................kr. 6.220,00

Indtægter fra legater, kapitaler o. lign........... » 2.000,00
Vederlag fra andre kommuner ................... » 3.564,00 » 11.784,00

kr. 544.507,81

Gennemsnitsudgiften pr. elev var herefter.................................... kr. 339,05

Fradrages tilskud fra den fælleskommunale udligningsfond, 
kr. 138.342,00, bliver kommunens nettoudgift...............kr. 406,165,81

Gennemsnitsudgift pr. elev ........................................................... kr. 252,91

På skolevæsenets regnskab opføres desuden følgende udgifter: 
Skoletandpleje for elever fra kommunen i Rønne

Privatskole ..........................................................kr. 2.060,16
Skoletandpleje for elever fra kommunen i Rønne 

Statsskole ................................................... »
Den kommunale ungdomsskole kr. 7.377,44 4- 

refusion kr. 4.016,15................................ »
Tilskud til A. O. F.s aftenskole kr. 29.831,40 4- 

refusion kr. 19.116,40.............................. »

2.791,28

3.361,29

10.715,00 kr. 18.927,73

Kommunens samlede skoleudgifter netto ...................................... kr. 425.093,54


