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Telf, 344, privat 388.
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Skolelæge.
Fru Grethe Neerborg Kjøller. Træffes normalt på Østre Skole: Fredag kl. 8—9, 
Aavangsskolen: 4. torsdag i måneden kl. 8—9.
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A. Oversigt.
De undervisningspligtige og skolesøgende børns fordeling 

den 31. december 1955.

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 . • • 37 27 771 717 43 61 851 805 40 1696
Statsskolen.............. 0 0 31 28 52 50 83 78 230 391
Rønne Privatskole . 3 6 51 43 0 1 54 50 32 136

1 alt i byens skoler 40 33 853 788 95 112 988 933 302 2223

På optagelseshjem, børnehjem o. 1. uden for kommunen . . 11 dr. 3 pg.
Åndssvage (på åndssvageanstalt eller i hjemmet) ............... 4 » 1 »
På skole for tunghøre............................................................. 2 » 0 »
Ikke undervist på grund af sygdom .................................... 1 » 0 »

I alt 18 dr. 4 pg.

Antallet af skolesøgende børn i byens skoler er fra 3 Vi2 1954 til 3 Vi2 1955 
steget med 86 fra 2137 til 2223. — I antallet af skolesøgende børn fra kommunen 
er der en stigning på 84 fra 1837 til 1921. — Af undervisningspligtige børn fra 
kommunen var der på de tre skoler i alt 1641 mod 1580, en stigning på 61. Heraf 
undervistes på Kommuneskolen 1488 (90,68 %), på Statsskolen 59 (3,59 %) og 
på Rønne Privatskole 94 (5,73 %).
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B. Det kommunale skolevæsen.
I. Almindelig oversigt.

Den 1, november 1955 blev den nye skole, Aa vangsskolen, delvis taget i 
brug, idet 12 grundskoleklasser, der siden sommerferien havde været anbragt, dels 
på Teknisk Skole, dels som vandreklasser på Østre og Vestre Skole, overflyttedes 
til de 8 klasselokaler, der var færdige. — Selv om der er ulemper ved at drive 
undervisning på en byggeplads, og selv om toiletforholdene og legepladsen kun 
var ordnet provisorisk, og gymnastiksalen ikke var færdig, så gymnastikunder
visningen måtte henlægges til Østre Skoles sale, føltes det dog som en lettelse 
for både de pågældende elever og lærere at blive befriet for den omvandrende til
værelse. Dermed var begyndelsen gjort til en nyordning inden for skolevæsenet, 
en deling af byen i et nordligt distrikt til Aavangsskolen og et sydligt til Østre og 
Vestre Skole. Man må nu blot håbe, at der snart bliver taget skridt til færdig
gørelse af Aavangsskolen efter de foreliggende planer, så Vestre Skole, der nu i 
så mange år har været annex til Østre Skole, kan nedlægges. Den bestående ord
ning med Østre og Vestre Skole er dårlig. De små elever, 1. og 2. klasse, skal i 
al slags vejr spadsere til Østre Skole til gymnastiktimerne, lærerne må ofte benytte 
frikvartererne til at færdes mellem skolerne, tilsyn og materialefordeling besvær
liggøres, og hertil kan føjes, at den daglige kontakt, dels mellem lærerne indbyrdes, 
dels mellem dem og skolens leder, ikke bliver den samme, som når hele personalet 
er samlet på een skole.

Ved budgetlægningen til regnskabsåret fra 1956 blev der afsat et beløb til 
afholdelse af udgifterne ved en ændring og udvidelse af Østre Skoles kedelanlæg. 
Da kedelkapaciteten efter bygningernes udvidelse ved ombygningen af pavillo
nerne i 1952/53 havde vist sig at være for ringe, besluttedes det at indsætte en 
ekstra kedel med 80 m2 varmeflade og samtidig at installere oliefyr. Forøgelsen 
af kedelkapaciteten nødvendiggjorde en ret omfattende ommuring af skorstenen. 
Arbejdet blev påbegyndt 1. juli 1956, for at det kunne være tilendebragt til fy
ringsperiodens begyndelse.

Elevtallet i kommunens skoler var pr. 1. aug. 1955 1689, fordelt i 60 klasser, 
en tilvækst fra 1954 på 83 elever eller 3 klasser, hvilket medførte oprettelse af 3 
nye faste embeder, 1 lærer- og 2 lærerindeembeder, af disse et som overlærer. 
Samtidig oprettedes endnu en stilling som fast vikar, hvorefter der er 2 faste 
vikarer til rådighed. Bevægelsen i kommuneskolernes elevtal i perioden 1945— 
1955 fremgår af følgende uddrag af indberetningerne pr. 31/p:

1945: 976 
1946: 979 
1947: 1015 
1948: 1056 
1949: 1105 
1950: 1152 
1951: 1272 
1952: 1420 
1953: 1494 
1954: 1605 
1955: 1696

Det ses heraf, at der siden 1945 er sket en tilvækst på 720 elever eller 73—74 %. 
Rønne er således fulgt godt med i den vældige stigning, der i de senere år har 
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fundet sted i antallet af skolesøgende børn over hele landet, og som uddannelsen 
af lærere slet ikke har kunnet holde trit med, så der i dag er ca. 1800 ledige 
embeder.

At skolevæsenet her i det forløbne år har mærket besværlighederne ved ubesatte 
embeder, fremgår af vikarfortegnelsen andetsteds i beretningen. Skønt det ugent
lige timetal for eleverne i grundskolen og den eksamensfri mellemskole siden 
1. aug. 1953 har været reduceret — i dette skoleår med timer svarende til 4 
embeder, og 2 embeder er blevet besørget af det faste lærerpersonale som over
timer, har der i det meste af skoleåret stået 7—8 embeder ledige, og det har 
trods gentagne opslag ikke været muligt at få dem besat. Det er beklageligt, at 
den lærermangel, som begyndte for 8—10 år siden og stadig er blevet mere mærk
bar, synes at blive en permanent tilstand til stor skade for de børn, der skal have 
deres skoleuddannelse i disse og de efterfølgende år. På de steder, hvor skoen 
trykker mest, har man lidt vanskeligt ved at fæste lid til, at vi med 1800 ubesatte 
embeder i dag skulle kunne nå normale tilstande først i 60’erne, således som det 
fra kompetent side har forlydt. I hvert tilfælde er det givet, at vi i de nærmest 
følgende år må drive skole i lærermangelens tegn, og under disse vanskeligheder 
må man, selv om der vil blive brist, søge at nå de under de givne kår bedst mulige 
resultater. Fra skolens side forventer vi forældrenes forståelse af dens vanskelig
heder og deres støtte i videst muligt omfang.

De forhandlinger, der i årets løb er ført mellem købstadforeningen og tand
lægeforeningen angående overenskomsten om skoletandplejen, endte desværre 
uden positivt resultat, hvorfor børnenes tandpleje har været overladt til forældre
nes egen foranstaltning. Gennem den tandpleje, der nu gennem mange år gratis 
er ydet skolebørnene ifølge overenskomst mellem kommunen og byens tandlæger, 
har forældrene erfaret, hvor vigtigt det er, at børnenes tænder rettidigt og regel
mæssigt bliver efterset. Man må håbe, at de, i den tid skoletandplejen har været 
indstillet, har draget omsorg for, at børnenes tænder ikke har lidt uoprettelig 
skade. — I det nye skoleår er der truffet en ordning, hvorefter udgifterne ved bør
nenes tandpleje gennem sygekassen refunderes helt for ubemidlede medlemmer, 
delvis for medlemmer af fortsættelsessygekassen. Der henvises til en nærmere 
redegørelse under »Meddelelser til hjemmene«.



II. Eleverne.
1. Elevernes fordeling i klasserne d. 31/12 1955.

Østre V Vestre Sk. Aavangsskolen I alt

Klassetal Elevtal Klassetal Elevtal Klassetal Elevtal

1. kl. 6 181 2 61 8 242
2. — 5 153 3 87 8 240
3. — 4 138 3 96 7 234
4. — 6 187 2 61 8 248
5. — 5 155 2 63 7 218
1. fm. 4 98 4 98
2. —• 4 100 4 100
3. — 1 16 1 16
2. rep. (3. trin) 1 F 14 1 14
1. H (2.+3. trin) 1 14 1 14
2. H (4.-¡-5. trin) 1 15 1 15
3- H (6.-p7. trin) 1 16 1 16
1. em. 2 60 2 60
2. — 2 60 2 60
3. — 2 49 2 49
4. — 2 54 2 54
Realklassen 1 18 1 18

I alt 48 1328 12 368 60 1696

Elevtal Vs 1955 
Afgang i skoleåret 
Tilgang i skoleåret

Elevtal »Vz 1956
Afgang 31/7 1956:

Med ophør af skolegang 
Til Statsskolens 1. mell.

» Privatskolen
» udenbys skoler

Tilgang Vs 1956: 
Nyindskrevet i 1. kl...  
Fra udenbys skoler..

Elevtal Vs 1956 ...................

2. Afgang og tilgang i skoleåret.
862 dr. 827 pg.

19 » 17 »
20 » 15 »

863 dr. 825 pg.

66 dr. 59 pg.
11 » 8 »

1 » 1 »
10 » 7 » 88 dr. 75 pg.

108 dr. 114 pg.
3 » 3 » 111 dr. 117 pg.

............................... 886 dr. 867 pg.

fordelt således: Østre (+ Vestre Skole): 617 dr. 613 pg. = 1230 
Aavangsskolen: 269 » 254 » = 523

3. Elevernes forsømmelser i 1955.
(Forrige års tal i parentes).

På grund af sygdom ....................... 13731 elevdage eller 3,49 % (3,92 %)
Af anden lovlig grund ................... 1249 » » 0,32 % (0,26 %)
Uden lovlig grund........................... 211 » » 0,05 % (0,05 %)

I alt 15191 elevdage eller 3,86 % (4,23 %)
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III. Lærerpersonalet.
1. Forandringer i årets løb.

Ansættelse:
Vs 1955: Frk. R. Kauffmann, fast ansættelse.
Vu — Hr. E. Jørgensen, aspirant.
Vi 2 — Hr. E. Svenningsen, overlærer.
Vi 1956: Hr. N. M. Petersen, skoleinspektør ved Aavangsskolen.

Hr. 7. Ulnits, oveBæter.
Frk. H. PM, overlærer.
Fru G. Jørgensen, fast ansættelse.

i/4 — Hr. K. Guldbæk Hansen, aspirant.
Vs — Hr. E. Svenningsen, viceinspektør ved Aavangsskolen.

Hr. V. Klyver-Poulsen, overlærer.
Fru 1. Mikkelsen, overlærer.
Fru R. Østergaard, fast ansættelse.
Frk. E. Guldhammer Schmidt, aspirant.
Fru B. Juel Jensen, aspirant.
Frk. E. Birkebæk Jacobsen, titnelærerinde.

Forflyttelse:
Vn 1955: Overlærer Sv. Rassing, skoleinspektør i Østermarie.
Vi 2 — Overlærer fru E. Rassing til Østermarie.
Vs 1956: Timelærer Finn Nielsen til Rø.
31/7 — Hr. og fru Jørgensen til Kerteminde.

Afsked:
3 Vi o 1955: Overlærer Aa. Engeli, efter ansøgning p. gr. a. svagelighed.

Overlærer Engeil har i hele sin lærertid været knyttet til Rønne kommunale 
skolevæsen, ved hvilket han begyndte som vikar d. 1. sept. 1927.

Gennem de ca. 28 år har hr. Engeli udført en udmærket lærergerning. Han 
havde fast grund under sit arbejde, både fagligt og pædagogisk, og nærede stor 
interesse for sine elevers vé og vel. Der var alvor og ansvar over hans timer, men 
samtidig hygge. Sådan vil sikkert hans elever mindes dem.

Skolen takker for mange års værdifuld tjeneste og godt kollegaskab.

25 års jubilæum.
O. Vi o 1955 fejrede overlærer fru H. Koefoed 25 års jubilæum for ansættelse 

ved skolevæsenet.
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2. Fortegnelse over lærerpersonalet 1. august 1956.

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

Født

1903

Dim.

1925

U
nd

er
vi

st
 ve

d 
M

 
R

øn
ne

 sk
ol

e-

«
c V
W

47

A
ns

at
 i 

nu
væ

re
nd

e 
em

be
de

o
•71 c

Vio51

o 
"6C/3

0.Vio 51

Skoleinspektør:
N. M. Petersen .......... 1899 1920 V10 21 V1 56 Vi 53 Aa.

V iceskoleinspektører:
P. Jensen ................... 1904 1925 v7 29 V2 47 v2 44 0.
Hakon Christensen . . . 1909 1930 V4 33 Vs 53 Vs 47 ø.
E. Svenningsen .......... 1915 1941 V5 42 Vs 56 Vs 53 Aa.

Overlærere:
H. Madsen................... 1896 1927 Vc 29 v4 46 v4 43 Aa.
N. H. Ilsøe .................. 1905 1926 V10 49 Vil 52 Vil 49 ø.
A. Juul ....................... 1911 1932 Vs 49 Vs 55 Vs 52 ø.
J. Ulnits....................... 1908 1933 Vs 51 V1 56 V1 53 ø.
V. Klyver-Poulsen .... 1921 1942 v/n 42 Vs 56 Vs 53 0.
Frk. K. M. Knudsen .. 1900 1922 V9 24 Vs 51 Vs 48 Aa.
Fru H. Koefoed........... 1898 1926 V10 30 V2 53 V2 50 0.
Frk. M. Pihl................. 1896 1927 Vs 31 V2 53 v2 50 ø.

- A. Jensen............. 1907 1935 v4 37 Vs 53 v8 50 ø.
- H. Pihl ............... 1914 1938 Vi 42 V1 56 V1 53 ø.

Fru I Mikkelsen......... 1911 1936 V4 52 Vs 56 Vs 53 0.
Lærere:

Johs. Therkelsen.......... 1903 1931 V12 52 V12 52 V1 34 Aa.
K. Kristensen ............. 1914 1946 Vo 46 Vo 48 Vß 48 ø.
A. Skovrind................. 1921 1948 Vs 53 Vs 53 Vo 50 ø.
V. Andersen................. 1927 1949 v4 51 V.5 53 V4 53 0.
J. Østergaard Olesen . . 1927 1951 Vs 51 Vs 52 Vs 53 0.
T. Vesløv ................... 1928 1951 v4 55 v4 55 Vo 53 0.
G. Christensen............. 1917 1952 Vs 52 V« 54 Ve, 54 0.
D. Sloth-Nielsen......... 1922 1952 V10 54 Vin 54 Vg 54 Aa.
T. Bjørn .....................
K.Guldbæk Hansen (asp.)

1927
1929

1953
1953

Vs 1/.,
53
56

Vs
v4

55
56

Vs 55 ø.
0.

8 ledige embeder. 

Lærerinder:
Fru C. Hansen............. 1903 1932 V1. 54 V4 54 v4 41 0.
Fru I. Ulnits ............... 1921 1944 n/8 52 Vs 53 V10 47 Aa.

- E. Ilsøe ............... 1924 1948 Vs 51 Vs 51 Vs 50 Aa.
Frk. B. Andersen......... 1928 1949 Vs 53 Vs 53 V1 52 0.
Fru L. Ottosen ...........

- J. Andersen.........
1929
1926

1951
1949

Vs
Vil

55
50

Vs
Vs

55
55

V1 54 0.
Aa.

- E. Krogh-Hansen. 1931 1952 Vil 53 V4 55 V4 55 Ø. + Aa.
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Frk, A. L. Hansen ....
- R. Kauffmann . .. 

Fru R. Østergaard ....
- L. Svenningsen . . .
- B.Juel Jensen (asp.) 

Frk. E. G. Schmidt (asp) 
2 ledige embeder.

1932
1930
1930
1926
1932
1931

1953
1953
1954
1948
1954
1955

Vo 
V8 
Vs 
Vs 
Vs
Vs

53
53
54
56
55
55

Ve
Vs
Vs
Vs 
Vs 
Vs

55
55
56
56
56
56

V, 
Vs
Vs 
V,

55
55
56
50

0.
Aa. 
ø. 
Aa. 
ø. 
ø.

Timelærere:
E. Juul Nielsen...........
2 ledige embeder.

T imelærerinder:

1904 1925 Vi 2 25 V12 48 ø.

E. Birkebæk Jacobsen. .
1 ledigt embede.

Faste vikarer:
2 ledige embeder.

1932 1956 v8 56 Vs 56 0.

Af de ledige embeder besørgede det faste personale 1 lærerembede og 1 time
lærerembede som overtimer. Cand. mag. fru A. Jørgensen varetog latinunder
visningen i IV mell.

I skoleåret 1955/56 har følgende fungeret som vikarer, dels i ledige embeder, 
dels i sygevikariater:

Hele året:
Lærer K. Vincents Jensen, frk. S. Thamdrup, fru G. Rosenmeier, fru K. M. 
Kofod, frk. Tove Andersen.

2 el. 3 mdr.s vikariater:
Seminarieleverne Jørn Lembke, Sv. Koch, Emdrupborg, Ingrid Mogensen, 
Else Jacobsen, Rita Aarslev Andersen, Lis Fraaby, Normann Andersen, 
N. Zahles sem,, Theodor Nielsen, Skårup sem., Birte Aagesen, Preben Fre
deriksen, Vordingborg sem., Jette Wiese, Odense sem., Helge Grove, Bodil 
Riis, Heino Wessel Hansen, Chr. Jelstrup, Gitte Bjørner, K.F.U.M.’s sem., 
Mette Karin Iversen, Preben Norup Jacobsen, Jørgen Sloth, Nr. Nissum 
sem. — Stud. mag. Knud Eriksen, studerende Per Svensson.

Spredte vikariater:
Lærer R. Sommer.

3. Kursus.
Feriekursus i religion: Hr. V. Andersen, hr. J. Østergaard Olesen, fru J. An

dersen og frk. E. Guldhammer Schmidt.

4. Lærerpersonalets fraværelse Vs 55—81/7 56.

Lærere Lærerinder

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

Antal timer.................... 867 122 989 1482 507 1989

I pct. af pligtigt timetal 2,51 0,35 2,86 4,91 1,68 6,59
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IV. Skolebetjente.
Otto Aakjær, f. 1909, ansat .... 1/12 1948 (Østre Skole).
Sv. Aa. Pedersen, f. 1921, ansat 1/ti 1955 (Aavangsskolen -|- Vestre Skole)

V. Virksomheden.
Eksaminer, årsprøve m. m.

Til real- og mellemskoleeksamen, der afholdtes i maj—juni, indstilledes hen
holdsvis 18 og 53 elever, der alle bestod.

Resultaterne var følgende:

Realeksamen:
1. Grethe Lund Andersen (overassistent A.) ................................ mg+ 14,36
2. John Bay Andersen (savskærer A.) ........................................ mg 13,81
3. Lisbeth Andersen (stenhugger A.) ............................................ mg 14,12
4. Lucy Magni Andersen (snedkerm. A.) .................................... g-|- 12,36
5. Erik Bager (cigarh. fru B.).......................................................... mg-j- 14,38
6. Henry Jørgensen Bech (chauffør B.) ............................................ g 12,30
7. Bente Juul Hansen (smedesv. J. H.) ................................... mg-|- 14,36
8. Frank Lind-Holm (tømrerm. L.-Hj ................................... g-|- 12,73
9. Niels Jørgen Jacobsen (mejerist J.) .................................... mg-1- 14,38

10. Erik Alfred Jørgensen (fiskeh, J.) ............................................. mg¿- 13,26
11. Linda Marie Kjeldstrøm (restauratør K.) ................................... ugn- 14,59
12. Birthe Kofoed (rentenyder K.) ................................................. mg-j- 14,35
13. Lilli Brandenburg Kofoed (forvalter K.) ............................... g-j- 12,56
14. Birgit Marie Mogensen (arbm. M., Knudsker) ....................... mg-h 13,40
15. Kjeld Mortensen (elektriker M.)............................................. g 12,07
16. Kirsten Nykjær (skibsfører N.) ............................................... mg 14,08
17. Anni Margot Petersen (skibsfører P.) ..................................... mg 14,10
18. Gert Steen Rønne (lufthavnsbetj. R., Nylars) ........................ g 11,94

Mellemskoleeksamen:
IV a

1. Birte Lindeskov Andersen (slagterm. L. A.) ............................. g 12,08
2. Inge Andersen (havnearb. A.)................................................... mg 14,02
3. Rita Andersen (arbm. A.) ......................................................... mg 13,90
4. John Erik Bech (chauffør B.) ..................................................... mg 13,80
5. Lone Danielsen (kedelpasser D., Knudsker) ............................. mg 13,99
6. Jan Juul Hansen (chauffør J. H.) ............................................ g-|- 12,70
7. Kate Irene Hansen (matros H.) ............................................... mg 14,01
8. Levy Spanner Hansen (købmand H.)........................ ............ mg 13,85
9. Mogens Henry Jensen (murerm. J.) ....................................... mg-?- 13,25

10. Ole Jensen (arbm. J.) ................................................................ mg 14,04
11. Vivi Inge Jensen (tromlefører J.) ........................................... mg 13,98
12. Winnie Munch Jensen (brænder J.) ........................................ g-|- 12,86
13. Palle Christian Johansen (fru J.) ........................................... mg 13,86
14. Jørn Ole Jørgensen (fru J.) .................................................... mg 13,84
15. Kai-Vilmer Knudsen (arbm. J.)............................................... mg-¿- 13,24
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16. Anni Dellgren Larsen (arbm, L.) ............................................ g 11,99
17. Irmhild Christense Wachholz Larsen (kok L.) ....................... g+ 12,54
18. Jonna Mortensen (brødkusk M.) ............................................ mg4- 13,11
19. Hanne Munch (arbm. M.) ......................................................... mg 13,81
20. Hanne Sjølander Nielsen (maskinm. N.) ................................. æg+ 14,23
21. Tove Nielsen (mælkeh. N.) ..................................................... mg 13,78
22. Birthe Funch Olsen (skrædersv. O.) ...................................... mg 14,15
23. Kate Olsen (købmand O.) ......................................................... mg-?- 13,53
24. Erling Juul Pedersen (tømrer P.) ............................................ mg 14,02
25. Kjeld Lindberg Skov (disponent S.) ...................................... mg 13,37
26. Knud Erik Sorth (assurandør S.) ............................................ mg 13,92

IV b
1. Hanne Bergmann (vognmand B.) ............................................ mg 4- 13,66
2. Lis Kridahl Christensen (montør C.) ...................................... mg 14,04
3. Tønnes Funch (cykelh. F.) ......................................................... mgH- 13,46
4. Ingrid Merete Hansen (togbetj. Hj ...................................... mg 14,01
5. Lis Lind Hansen (mekaniker H., Knudsker) ....................... mg-|- 14,34
6. Peter Vesth Hansen (instrumentmager H.)............................... mg 14,16
7. Ole Hjorth (malersv. H.) ......................................................... g-|- 12,94
8. Inger Birgitte Holm (mekaniker H.)....................................... mg 13,92
9. Karl Jørgen Jensen (fru J.)...................................................... mgg- 13,59

10. Bente Brem Johansen (mekaniker B. J.) .............................. mg-[ - 14,36
11. Jytte Brehm Johansen (arbm. B. J.) ........................................ g-|- 12,58
12. Lisbeth Jørgensen (postkontrollør J.)..................................... mg¿- 13,25
13. Mogens Brandt Keller (skrædersv. K.) .................................. mg 13,74
14. Mie Pihl Madsen (smedesv. M.)............................................. mg-?- 13,54
15. Helene Marker (chauffør M.).................................................. mg-|- 14,22
16. Sonja Mortensen (købmand M.) ............................................. mg 13,81
17. Lene Gerhardt Nielsen (købm. N.) ....................................... mg 13,77
18. Mogens Engeli Nielsen (lygtetænder N.) .............................. mg-?- 13,13
19. Knud Åge Olsen (skibsfører O.) ........................................... mg 14,14
20. Lene Olsen (fru O.) ................................................................ mg 13,79
21. Vibeke Olsen (vognmand O., Knudsker) .............................. mg 13,94
22. Alice Laila Pedersen (malersv. P.) ........................................... æg+ 14,35
23. Jens Erik Pedersen (fru P.) ................................................... mg-?- 13,64
24. Preben Keld Pedersen (fagforeningskasserer P.) .................. mg-j- 14,45
25. Kirsten Eiler Rassing (skoleinspektør R., Østermarie) .... mg-j- 14,33
26. Bertha Møller Riis (keramiker R.) ....................................... mg 14,09
27. Kaj Flemming Thomsen (forpagter T.)................................... mg 13,92

Årsprøven.
Skriftlig årsprøve for 3. grundskoleklasse og opefter afholdtes d. 18. og 19. 

juni, mundtlig årsprøve d. 23., 25. og 26. juni. De skriftlige arbejder fra årsprøven 
samt årsarbejderne i skrivning, tegning, håndarbejde og sløjd fremvistes lørdag 
d. 23. juni på begge skoler.

Optagelsesprøven.
Optagelsesprøven til eksamensskolens 1. klasse afholdtes d. 20. marts (skriftlig) 

og d. 23. marts (mundtlig). De elever, hvis skriftlige besvarelser fandtes absolut 
gode, blev optaget på skriftligt alene; de øvrige blev prøvet i mundtlig dansk og 



12

regning. Af 122 tilmeldte elever optoges 87 (71,3 %). Endvidere optoges 4 
elever, som havde bestået prøven på Statsskolen, men ikke kunne optages. De i alt 
91 elever fordeles i mellemskoleklasser, 2 på Østre Skole og 1 på Aavangsskolen.

Flidspræmier.
Af renterne af grosserer Andr. Riis’s legater, suppleret med et beløb, stillet til 

rådighed af kommunen, blev der ved afslutningen for afgangsklasserne d. 26. 
juni uddelt følgende flidspræmier:

For flid og god opførsel (sparekassebog på 25 kr.) :
Kirsten Holm, 7 A (tømrer A. M. H.)
Bent Jensen, 7 C (arbm. H. O. J.)
Aase Thomsen, 7 D (landarb. E. T.) 
Kai Knudsen, IV a (arbm. H. C. K.) 
Helene Marker, IV b (chauffør E. M.) 
Johnny Larsen, 3 H (arbm. O. L.)

For særlig glid og interesse i fagene:
Husgerning (Suhr: Mad):
Lilian Bech, Illa (chauffør A. B.)
Birgit Knudsen, III b (tømrer P. K.)
Alice Henriksen, 7 A (mejerist K. P. H.)
Elsemarie Dam, 7 D (kontorbest. A. D.)
Håndgerning (»Sting og mønstre«):
Else Tranberg Møller, 7 A (overass. H. C. M.)
Birthe Glud, 7 C (stenh. Johs. G.)
Tove Nielsen, IV a (mælkeh. J. C. N.)
Alice Pedersen, IV b (malersv. H. P.)
Sløjd (en høvl):
Ole Hjorth, IV b (malersv. K. H.)
Karsten Mauritsen, 7 A (lagerforv. A. M.)
Flemming Svendsen, 7 C (arbm. E. S.)

Foreningen »Nordenes gavebog (Nordens provins i billeder) tildeltes 
Knud Aage Olsen, IV b (skibsf. Aa. O.)

Intelligensundersøgelser og særundervisning
Efter anmeldelse af klasselærerne er følgende antal elever i løbet af året blevet

intelligensprøvet:
4 . kl. 1
3 . » 2
2 . » 9
1. » 18 

dreng 2 piger, i alt 3 elever
» 1 » » » 3 »
» 5 » » » 14 »
» 5 » » » 2 3 »

30 drenge 13 piger, i alt 43 elever

Desuden er prøvet 6 drenge, der ved skoleårets slutning udgik af hjælpeskolen 
på grund af undervisningspligtens ophør. Intelligensprøverne har således omfattet 
i alt 49 elever.
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Ved oprykningen blev af de 43 elever
3 overflyttet til 2. hjælpeklasse
7 » » 1. »
2 » »2. rep.klasse (3. trin)
3 oversiddere

27 oprykket i næste klasse
1 udskrevet.

For de læseretarderede elever er der givet 3 á 4 ugentlige timers undervisning 
i dansk på læsehold. Timerne er enten sammenfaldende med klassens dansktimer 
eller som ekstratimer lagt uden for klassens undervisningstid, men i sammenhæng 
dermed, enten før eller efter.

22 elever, væsentlig fra 3. og 4. klasse, deltog i denne undervisning. Af disse 
afgik til nytår 6, hvorefter der optoges 8 nye elever på holdene. Der har således 
i alt deltaget 30' elever i årets løb.

Erhvervsvejledning.
Mens den vejledning, man hidtil på skolen har givet eleverne i afgangsklas

serne med hensyn til valget af livsstilling, har været af noget spredt karakter, 
væsentlig støttet til et erhvervskartotek, som hele tiden er blevet holdt a jour, er 
erhvervsvejledningen i det forløbne skoleår kommet ind i mere faste rammer 
under medvirken af arkitekt H. Ploug, der pr. J/io 1955 er udnævnt til erhvervs
vejleder for Bornholm.

Fra erhvervsvejledningskontoret har alle eleverne i afgangsklasserne på skolen 
fået uddelt »Mit fremtidige arbejde«, der i store træk er blevet gennemgået af 
klasselæreren, og eleverne har haft bogen med hjemme, så også forældrene har 
kunnet stifte bekendtskab med den. Efter at eleverne derpå på skolen havde besva
ret spørgeskemaerne angående deres erhvervsønsker, har erhvervsvejlederen efter 
gennemsyn af dem aflagt besøg i de enkelte afgangsklasser for yderligere at ud
dybe spørgsmålene og skabe kontakt med eleverne.

Det er skolens håb, at man gennem denne vejledning kan give eleverne, der 
står for udskrivning af skolen, en solidere og bredere basis for valg af det frem
tidige erhverv. Hjemmenes opmærksomhed henledes samtidig på, at der ud over 
den vejledning, der gives i skolen, er adgang til, ikke blot mens barnet endnu 
går i skole, men også senere, at søge individuel vejledning på erhvervsvejlednings
kontoret, Ellekongstræde 4, hvor erhvervsvejlederen træffes tirsdag og torsdag 
kl. 15,30—17,30. — På kontoret har man i den forløbne tid med glæde kunnet 
notere en jævn stigning i antallet af besøg, under hvilke man ved en mere per
sonlig kontakt på så bred basis som muligt, undertiden efter en henvisning til 
psykoteknisk prøve, søger at yde den bedst mulige vejledning.

Instruktionskursus.
I skoleåret har følgende instruktionskursus for lærere, arrangeret af de born

holmske lærerkredse, været afholdt på Østre Skole:
17/u—18/n 1955: Undervisning af læseretarderede børn ved overlærerne Al

fred Larsen og Eva Jacobsen, København: Foredrag, for
handling og fremvisning af egnet undervisningsmateriale 
til denne specielle undervisning.

12/s 1956: Demonstration af undervisning i dansk i 3. klasse og reg
ning i 4. klasse samt foredrag om litteraturundervisning i 
den eksamensfri mellemskole ved kommunelærer Torben 
Gregersen, Frederiksberg.
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Skolelægevirksomheden.
Skolelægevirksomheden omfatter undersøgelsen af eleverne på Vestre og 

Østre Skole, der som sædvanlig har fundet sted i skolelokalerne på Østre Skole, 
samt eleverne i Aavangsskolen, der er blevet undersøgt på denne skole. Vi har 
her måttet benytte et klasseværelse, og både for børn og forældre og for under
søgeren er det et minus, at jeg ikke har kunnet have det enkelte barn i enrum, 
ligesom sundhedsplejersken og jeg har følt savnet af adgang til rindende vand i 
lokalet. Men skolen er jo ikke færdig udbygget endnu.

I alt er undersøgt 1682 elever. 222 elever henvistes til behandling hos egen 
læge. Blandt disse var 20 elever, der ikke var difterivaccinerede, de fleste i 1. og 
2. klasserne, kun en enkelt i en 3. klasse.

Poliovaccinationen i skolen af 2.—6. klasserne gennemførtes med næsten 100 
procent. Og de fleste andre elever er nu i gang med poliovaccination hos egen 
læge, efter at der blev åbnet mulighed for dem også.

Den hyppigst forekommende lidelse er forandring i synsevnen, der er fundet 
hos ca. 2 procent, nogenlunde lige hyppigt hos drenge og piger. Oftest er det 
nærsynethed, men der er dog også nogle tilfælde af langsynethed, der kan give 
hovedpine og smerter i øjnene ved læsning.

Også fodsvamp findes der stadig nogle tilfælde af, nemlig 1 Vi procent. Og det 
forekommer meget hyppigere hos drenge end hos piger. Grunden hertil må utvivl
somt søges i den langt mere udstrakte brug af gummistøvler hos drengene. Jeg 
tænker her også på lædersko med gummisål uden lædermellemsål, fordi der kun 
er ringe mulighed for fordampning af fodsveden. Ligeledes bør man af samme 
grund være varsom med skumgummisåler. Mange af drengene klager da også over 
fodsved. Tørre fødder er det bedste middel til at undgå fodsvamp.

Antallet af fodvorter er gået tydeligt tilbage, men er dog fundet hos godt 1 
procent af eleverne. Søg hurtigt læge ved tegn derpå, så lidelsen kan blive bragt 
yderligere ned.

Fig. 1
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Fig. 2

Skoletandplejen som sådan er jo ikke kommet i gang, men som man sikkert ved, 
er der nu åbnet mulighed for, at eleverne til det fyldte 15. år får lavet deres 
tænder i stand, idet sygekasse og kommune dækker udgifterne. Forældrene må så 
selv huske at sende deres børn til tandlæge, når de mener, børnene trænger til 
det. Ved skoleundersøgelsen gør jeg eleverne opmærksom på, når jeg har fundet 
hul i en blivende tand, men der kan jo meget vel komme hul i en tand, inden de 
næste gang kommer til skolelæge, og jeg kan ikke se de bitte små huller. Hvis 
man jævnligt kigger efter, kan man godt opdage meget selv. Jeg skal prøve at 
give en rettesnor for, hvilke tænder der er blivende, så forældrene kan vide, hvilke 
tænder de især skal passe på.

Fig. 2 er skema over en undermund hos et barn omkring 4 års alderen. Der 
er altså 20 mælketænder, nemlig 10 foroven og forneden (for lettere at huske det: 
lige så mange, som der er fingre tæer. Mælketænderne har barnet allerede i 
2—3 års alderen. De skiftes alle, de sidste i reglen omkring 12—13 års alderen.

Barnets mund vokser jo ligesom den øvrige del af legemet. Der bliver derfor 
plads til flere tænder efterhånden, og alle de tænder, der kommer inde bag mælke
tænderne, er blivende tænder.

Fig. 1 er skema over en voksen undermund, hvor alle tænder er i behold. Det 
vil sige, at der kommer 3 hold tænder i hver side bag mælketændernes plads, 
således at en voksen mund har 16 tænder i over- og 16 i undermund.

Det første hold (6) kommer allerede, når barnet er omkring 6 år, sommetider 
lidt før, sommetider lidt senere, og mange tror, at det er en mælketand, fordi 
børn ikke altid mærker, at der kommer en ny tand. Det næste hold (7) kommer 
omkring 12 års alderen, og det sidste hold (8), der populært kaldes visdomstæn
derne, kommer i 18—20 års alderen.

Når man tæller efter, er det vigtigt at medregne pladsen for eventuelt ud
trukne mælketænder, for at regnestykket skal komme til at passe. Det er vigtigt 
at værne om mælketænderne — også ved valg af kost — fordi børnene skal kunne 
tygge deres mad ordentligt, men også fordi kæberne udvikler sig bedst, når mæl
ketænderne er bevaret, til de skiftes ud. Derved bliver der plads til de større, 
blivende tænder, det vil sige, at det kan betyde noget for en god tandstilling.

En tak til skolernes ledere og lærerpersonale for godt samarbejde i det for
løbne skoleår.

Grethe Kjøller.

Skolebadning.
På Østre Skoles badeanstalt har eleverne fra alle tre skoler med undtagelse af 

1. klasserne i tiden oktober—maj fået varmt brusebad hver 14. dag — i alt 15 
badninger. — For Vestre Skoles og Aavangsskolens elever er ordningen ikke ideel 
på grund af den lange vej, de må gå. Under hensyn til den efterhånden frem
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skredne hygiejne og til, at badning efter gymnastiktimerne er obligatorisk for 
eleverne, har sundhedsmyndighederne bifaldet, at undervisningsplanens bestem
melse om obligatoriske renselsesbade slettes. Denne ændring er anbefalet af skole
kommissionen, tiltrådt af lærerrådet og vedtaget af byrådet i mødet d. 12/n 
1956. Byrådets vedtagelse er indsendt til undervisningsministeriets godkendelse.

Legemsøvelser.
Som sædvane er blevet, afsluttedes vintergymnastikken i slutningen af april 

med en opvisning af de ældre klasser, både drenge og piger. Tilslutningen af 
forældre var lidt større end sidste år, og det glæder skolen; men vi ser gerne 
mange flere. For eleverne er der, såvidt pladsforholdene tillader det, tilladelse til 
at se andre klassers præstationer, hvilket også har sin betydning.

Tidligere — nu ligger det desværre år tilbage — kunne vi også invitere for
ældrene til den årlige svømmeopvisning; men den badeanstalt eller det friluftsbad, 
som vi må have til erstatning for den lukkede søbadeanstalt, er endnu ikke kom
met. Den savnes meget af eleverne og gymnastiklærerne og burde ikke mangle i 
en by som Rønne med så nær tilknytning til havet. Den sag bør løses snarest.

Af skoleidrætsprøver er der aflagt følgende:
Bronze ....................... . . . . 36 drenge 35 piger
Sølv ........................... .... 31 » 35 »
Guld .......................... .... 20 » 16 »
Sølv m. emalje ......... .... 10 » 15 »
Guld m. emalje......... . . . . 6 » 3 »

I alt 103 drenge 94 piger

Idrætsdagen på stadion, hvori deltog elever fra Statsskolen, Allinge og Rønne 
Kommuneskole, afholdtes d. 22. sept. Stævnet blev åbnet af formanden for sta
dionudvalget, byrådsmedlem Kaj Larsen, og fik i strålende vejr et fint forløb med 
nogenlunde ligelig fordeling af laurbærrene. Skolekampen i fodbold mellem Stats
skolen og Rønne Kommuneskole blev vundet af Statsskolen med 3—1. I en senere 
kamp besejrede Aakirkeby Statsskolen, således at vandrepokalen, som vore drenge 
havde vundet 2 år i træk, måtte »overvintre« i Aakirkeby.

Mælk og vitaminpiller.
I tidsrummet 1/n 1955—31/s 1956 uddeltes i frokostpausen hver skoledag 

— i alt 112 dage — til eleverne på alle klassetrin 2 dl sødmælk. I januar, februar 
og marts fik endvidere eleverne på 1.—6. trin daglig en A-B-D-vitaminpille.

Uddelingen omfattede 163.142 flasker mælk á 2 dl og 95.000 vitaminpiller. 
Udgifterne til mælk var kr. 24.788,89, til vitaminpiller kr. 1425,—-, i alt kr. 
26.213,89. Udgiften pr. mælkeportion var 15,2 øre, til mælk -|- vitaminer 
16,7 øre.

Ferierejser.
Der blev til rejser i sommerferien til kommuneskolernes elever udstedt: 

355 hele billetter, 476 halve billetter — i alt 831 billetter.
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Hertil kommer frirejser til elever, der rejser i grupper under ungdomsorgani
sationer.

Udvekslingsrejsen for skoleelever mellem venskabsbyerne Karlshamn og 
Rønne er under medvirken af foreningen »Norden«s lokalafdelinger i de to byer 
fortsat. Der var også i år en lille stigning i antallet af elever, idet der deltog 8 
drenge og 24 piger, i alt 32 fra hver by. Rejserne afvikles på den måde, at de 
svenske børn er gæster her en uge, og vore derefter en uge i det svenske hjem. 
Hensigten med tilrettelæggelsen af disse rejser er, dels at berede eleverne en glæde 
ved en ferierejse, dels at bidrage til at styrke og udvide venskabsarbejdet inden for 
foreningen »Norden«.

Karlshamn-eleverne ankom hertil torsdag d. 28. juni under ledelse af lærerinde 
fru Britt Bengtsson; vore elever rejste med dem tilbage onsdag d. 4. juli og vendte 
hjem torsdag d. 12. juli under ledelse af lærer T. Vesløv.

Skibsadoptionen.
Den 27/<) 1955 havde skolen besøg af kaptajn Røder, Dansk Skibsadoption, 

der på sin sædvanlige bramfri måde underholdt eleverne ved at fortælle om sin 
deltagelse i den farefulde konvojtjeneste under den sidste verdenskrig. 3. mell. a 
har på udmærket måde gennem brev- og pakkeforsendelser holdt forbindelsen 
vedlige med M/T »Olivia Mærsk«. Da fru Rassing, der siden skibsadoptionens 
oprettelse har bistået de mellemskoleklasser, der har været kontaktklasse, d. 1/i2 
1955 fratrådte sit embede ved skolen, trådte overlærer Svenningsen i hendes sted. 
Det blev dog kun en kort funktionstid, idet her Svenningsen fra 1. aug, 1956 
knyttedes til Aavangsskolen som viceinspektør, hvorefter overlærer Ulnits har 
påtaget sig hvervet.

Skolesparekasse.
Skoleåret begyndte med 1132 sparere, der havde et samlet tilgodehavende 

på 88.940,98 kr. I løbet af august—september sparedes 2.419,67 kr.; men herefter 
standsedes videre opsparing, idet 2 generalforsamlinger i spareforeningen vedtog 
at ophæve den bestående ordning og gå over til sparekassernes skoleopsparing ved 
mærker. — Der blev til samtlige sparere tilskrevet 3 % rente, i alt 2.714,89 kr. — 
884 sparere, som havde et indskud på 10 kr. eller derover, fik udleveret spare
kassebøger (6 mdr. opsigelse), i alt 90.907,54 kr. 194 sparere, hvis tilgodehavende 
var under 10 kr., fik udleveret sparekort med indklæbede sparemærker til et sam
let beløb af 906,00 kr. Til 19 konfirmander og bortflyttede elever udbetaltes 
1.771,27 kr. — Tilbage på skolesparekassens konto står 391,29 kr., fordelt på 35 
sparere, som er flyttet uden at få deres tilgodehavende udbetalt; disse penge vil 
vi gerne udbetale til rette vedkommende; men vi kender ikke adresserne. Skulle 
nogen mene sig berettiget, kan henvendelse ske til Karl Kristensen, Byledsgade 14.

Den hidtidige form for skoleopsparing, der under navnet Rønne Kommune
skoles Spareforening har bestået siden 1912, ophører derefter. Igennem de 44 år 
er der af eleverne i alt opsparet kr. 583.291,24 eller kr. 13.256,62 pr. år i gen
nemsnit. Under den nye ordning kan eleverne hos klasselærerne købe sparemærker 
á 25 øre, som klæbes ind på et kort, der i udfyldt stand har en værdi af 10 kr. 
Dette kort afleveres af eleven i Bornholms Spare- og Laanekasse, hvorefter de 10 
kr. indføres på elevens sparekassebog. — Beløb større end 10 kr. henvises til 
Sparekassen.
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Fra skolens dagbog:
W8 55: Undervisningen genoptages efter sommerferien .
1 G/s —: Eleverne i 6.—8. kl. samt 1.—2. mell. ser Vilh. Fiedels kulgrube- 

udstilling.
2'J/y—3/n 55: 8. kl. på lejrskole i Svaneke under ledelse af overlærer Rassing 

og lærer Vincents Jensen,
Vn 55: Skoleskovtur for de større klasser. 6.—7. kl. samt eksamensskolen var 

på Hammeren, 5.—5. kl. i Almindingen.
°/<> —: Skoleskovtur for 1.—2. kl. til Skovly.

1 a/g —: Eleverne i 4. kl. og opefter ser i Rønne Bio filmene »Siam« og »Den 
døende prærie«.

22/d —: Idrætsdag på stadion med deltagelse fra Allinge kommuneskole, Stats
skolen og Rønne kommuneskole.

27/ll —: Kaptajn Røder, Dansk Skibsadoption, fortæller de ældre elever om 
sit liv som sømand under konvojtjenesten i sidste verdenskrig.

27/10 —: Jens Bjerre viser i »Borgen«s sal filmen »Blandt menneskeædere på 
Ny Guinea« for eleverne i 4. kl. og opefter.

1 G/i i —: Eleverne i 7.—8. kl. samt 2.—4. mell. og realkl. var inviteret til
Teknisk Show i »Borgen«, arrangeret af GM ved den lokale forhand
ler, fa. Ferd. Jørgensen.

22/n—: Skolernes symfoniorkester afholder under direktion af Lavard Friis-
holm og med den norske pianist Kjeld Bækkelund som solist 2 kon
certer i »Borgen«, af hvilke den første overværedes af 7.—8. kl. og 
1.—3. mell., den anden af 4. mell. og realkl.

'i0/ii —: Forældremøde for 7., 8., 4. mell. og realkl. Erhvervsvejlederen for
Bornholm, forstander H. Ploug, gav en orientering om den fore
stående erhvervsvejledning. Desværre var der kun mødt få forældre.

22/i2 —: Afslutning før juleferien. De ældre klasser sluttede i kirken, hvor jule
talen blev holdt af provst Viggo Nielsen.

2:!/i 56: Østre Skole har besøg af den norske rejselektor Brynjulf Figved,
Skotterud, der causerede over emnet »Der øst i graneskogens 
fagre rike« og viste film og lysbilleder.

2 Vi—2 Vi 56: Forældredage på skolerne.
2Vi 56: Forældremøde for 1., 2. og 3. kl., fælles for Østre Vestre

Skole og Aavangsskolen. Forældrene samledes på de forskellige sko
ler, hvor de havde en times møde med de respektive klasselærere. 
Derefter samledes alle i »Industrien«s sal til fælles kaffebord, hvor
efter lærerne Klyver-Poulsen og Vesløv indledede til en drøftelse af 
henholdsvis dansk- og regneundervisningen i de mindre klasser.

14/2—1 Va 56:Skolefest i »Industrien«. Festen afholdtes med fælles program
for Østre Skole og Aavangsskolen, således at Østre Skole havde 2 og 
Aavangsskolen 1 aften. 3. mell. opførte Askløvs dramatisering af 
H. C. Andersens eventyr »Fyrtøjet«, instrueret af overlærer E. Sven
ningsen. Forestillingen efterfulgtes som sædvanlig af dans. Der var 
stor tilslutning af såvel elever som forældre alle tre aftener.

Vs 56: Forældremøde i festsalen på Østre Skole for 5. kl. på begge skoler.
Der blev af stadsskoleinspektøren gjort rede for delingen af eleverne 
fra 5. kl. og for betingelserne for optagelsen i eksamensmellemskolen, 
hvorefter der for forældrene var lejlighed til at rette forespørgsler 
samt til efter selve mødet at orientere sig angående børnenes stand
punkt hos deres lærere i hovedfagene.
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14/4 —: Jagtkonsulent Fynboe, Svendborg, foreviser Kalø-filmen for de store 
klasser.

2 °/g —: Afslutning på Østre Skole for afgangsklasserne med tale af skolekom
missionens formand, borgmester N. C. Nielsen, samt skolens leder.

Rønne kommunale ungdomsskole.
Efter at folkeregistret var gennemgået, viste det sig, at der pr. 1. sept. 1955 

i Rønne var 281 14—18 årige, der ikke deltog i nogen form for skolegang, og 
til dem udsendtes indbydelser. Resultatet blev kun 39 indmeldelser, og da der ikke 
var mere end 8 drenge blandt de indmeldte, måtte man efter nogen tids forløb 
opgive at oprette et drengehold.

De 31 piger blev delt i 2 hold, men p. gr. a. for lav mødeprocent måtte de to 
hold fra nytår slås sammen til eet, som derefter gennemførtes og afsluttede under
visningen den 19. marts.

Der er i alt på disse hold givet 188 undervisningstimer, idet der nemlig er 
undervist i husgerning i 90 timer, i håndgerning i 40 timer, i frie emner i 24 
timer, i dansk og regning i 23 timer og i sundhedslære og barnepleje i 17 timer; 
desuden er der holdt julefest og afslutningsfest.

Kort efter skolens begyndelse led den et betydeligt tab, idet lederen siden 
starten, overlærer Rassing, måtte fratræde stillingen, da han blev skoleinspektør 
i Østermarie, og fru Rassing, der var lærerinde ved ungdomsskolen, ligeledes 
måtte opgive sin undervisning der.

Foruden fru Rassing medvirkede som lærerinder husholdningslærerinde fru 
Grethe Larsen, sundhedsplejerske frk. E. M. Espersen, overlærer frk, M. Pihl, 
syerske frk. E. Olsen og lærerinde frk. Birte Andersen.

J. Ulnits.

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, Røde Kors, Rønne Badmintonklub, sammenslutningen af 
idrætsklubberne, 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.
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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 11/6 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, 
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/r, det vil i realiteten sige ved sommerferiens 

begyndelse omkr. 1/7. Undervisningspligten ophører da for de børn, der fylder 14 
år inden l/s, 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. 1/8 for de børn, der inden denne dato er 
fyldt 7 år. Børn, som fylder 7 år i løbet af skoleårets 3 første måneder og indskrives 
til skolegang til 1/8, kan udskrives efter 7 års skolegang som 13-årige. De børn, 
der fylder 7 år efter 3 Vi o °g påbegynder skolegangen forudgående Vs, 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
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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.

Gymnastikdragt og badning.
Til gymnastiktimen hører der en gymnastikragt. Det kniber stadig, særlig 

hos drengene, med dette »udstyr« (korte benklæder, en tynd trøje og et par lette 
gymnastiksko). Ofte møder drengene op til gymnastik i lange benklæder og 
strømpefødder uden sko. Det er alt for dyrt at slide på skoletøjet i gymnastik
timen; men det er tillige ubehageligt og uhensigtsmæssigt, 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 må derfor kraftigt henstille til hjemmene, at gymnastik
dragten bringes i orden. — Gymnastiktimen afsluttes med et tempereret bruse
bad. Deltagelse heri med påfølgende grundig frottering giver først det fulde 
udbytte af legemsøvelserne og følelsen af velvære. Undladelse deraf er uhygiejnisk 
og medfører risiko for en forkølelse som følge af den afkøling, der i det påføl
gende frikvarter sker, når sveden skal tørre på kroppen. Eleverne er derfor pligtige 
til at deltage i bad efter gymnastiktimen, medmindre de fritages på grund af sva
geligt helbred efter fremlæggelse af lægeerklæring.

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 og Aavangsskolen i materialerummet. 
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 over
tøj og huer og i gymnastiksalenes omklædningsrum gymnastikdragter og -sko. Sko
len lader disse ting hænge en tid, i håb om, at de skal blive afhentet af ejermæn- 
dene; men undertiden håbes der så meget op, at det af ordenshensyn må fjernes og 
samles i en kasse hos skolebetjenten. For at finde nogen anvendelse for gode klæd
ningsstykker overladesved 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.

Tandpleje
Efter at forhandlingerne om skoletandpleje mellem de kommunale organisa

tioner og Dansk Tandlægeforening er endt uden resultat, er der, for at de skole
søgende børns tænder af økonomiske grunde ikke fortsat skal være uden eftersyn 
og behandling i Rønne, mellem kommunen og sygekassen truffet følgende ordning:
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Forældrene sørger selv for at sende de skolesøgende børn til tandlæge til 
eftersyn og eventuel behandling. Det tilrådes, at det sker en gang hvert halve år. 
Når behandlingen er tilendebragt, udreder forældre, der er ubemidlede medlem
mer af sygekassen, til tandlægen den del af honoraret, som de efter sygekassens 
bestemmelser er pligtige til selv at betale. Ved præsentation af kvitteret regning 
på beløbet på sygekassens kontor, vil det blive refunderet, således at tandplejen 
for disse forældres børn bliver gratis. — Forældre, der er medlemmer af fortsæt
telsessygekassen, betaler til tandlægen regningens fulde beløb, hvorefter de ved 
forevisning af kvitteret regning på sygekassens kontor vil få refuderet det beløb, 
som sygekassen normalt refunderer ubemidlede medlemmer.

Ordningen omfatter skolesøgende børn, indtil de er fyldt 15 år, og er foreløbig 
gældende til 31/i2 1957.

Ferieplan
for Rønne kommunes skoler 1957.

■— 5/1 : Juleferie.
4/a : Fastelavnsmandag.

1Vs : Kongens fødselsdag.
28/s : Dronningens fødselsdag.

1 7/4 —23/4 : Påskeferie.
17/r, —18/s : Bededagsferie.

30/5 : Kristi Himmelfartsdag.
5/« : Grundlovsdag.

8/c, —11/c : Pinseferie.
Vy —10/8 : Sommerferie.

23/n : Månedslov.
14/1 o—19/1 o : Efterårsferie.

1 8/11 : Månedslov.
23/i2— 4/i : Juleferie .

Ved ferier på mere end een dag medregnes begyndelses- og slutdatoen.
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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. Cykeltilladelse 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 undtagelsesvis 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 hensynsfuld hed 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.

44. regnskabsår

V7 1955—23/12 1955.

Tabs- og vindingskonto.

Udgifter Kr. 0. Indtægter Kr. \ 0.

Rente til sparerne ...................
Revision ...................................
Regnskabsførerløn ..................

2714
200
400

89
00
00

Rente fra sparekassen..............
Tilskud fra etatsrådinde Kofoeds

legat ......................................
Underskud ................................

1509 43

100 00
1705 46

3314 89 3314 89

Balancekonto.

Aktiver i Kr. 0. Passiver Kr. : 0.

Indlån i Bornholms Spare- og 
Laanekasse ......................... 616 51

35 sparere .................................
Formue ......................................

391
225

29
22

616 51 616 51

Rønne, den 23. december 1955.
Karl Kristensen.

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

Rønne, den 13. januar 1956.

Hakon Christensen. P. Jensen.
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2. Lærer- og børnebogsamling.
V8 1955—31/7 1956.

Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0.

Beholdning pr. Vs 1955 ......... 215 64 Bornholms Biblioteksforening .. 3 00
Kommunens tilskud................. 1000 00 00
Renter........................................ 26 97 Dansk Naturfredningsforening . 8 70

Tidsskriftet »Grønland« ......... 48 00
— »Rundt i Verden« . 56 00

Andre tidsskrifter..................... 36 50
Bogindkøb ................................. 551 60
Bogindbinding m. m................. 75 00
Flidspræmier ............................ 100 00
Beholdning pr. 31/7 1956 .... 343 81

1242 61 1242 61

3. Grosserer Riis’s legater.
V8 1955—31/7 1956.

a. Kompletterings fonden.

Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0.

Beholdning pr. Vs 1955 ......... 885 31 Beholdning pr. 31/7 1956 .... 1037 84
Legatrenter til 30/ß 1956 ......... 125 00
Tilskrevne renter...................... 27 53

1037 84 1037 84

b. Legater til flidspræmier.

Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0.

Beholdning pr. Vs 1955 ......... 602 89 Flidspræmier ............................202 55
Legatrenter til 30/<; 1956 ......... 194 99 Beholdning pr. 3Vt 1956 .... 614 80
Tilskrevne renter..................... 19 47

817 35 817 35

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

Rønne, den in/n 1956.
P. Jensen.
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4. Den kommunale skoles regnskab 1955—56.
Lærerløn, vikariater gårdinspektion (kr. 638.583,23) -4- statens 

refusion (kr. 400.553,24) ................................................... kr. 238.029,99
Lønninger til skolebetjente, bademester m. v. ................................. » 22,071,04
Henlæggelse til pensionsfonden ..................................................... » 438,00
De faste ejendomme .......................................................................... » 140.009,27
Skolehave ........................................................................................... » 555,63
Skolelæge............................................................................................. » 10.633,07
Skoletandpleje ..................................................................................... » 19.888,95
Inventar og materiel .......................................................................... » 18,211,42
Undervisningsmidler .......................................................................... » 56.422,29
Kontorholdsudgifter .......................................................................... » 7.358,13
Brændsel, belysning og vandforsyning............................................ » 68.749,44
Rengøring ........................................................................................... » 50.363,59
Tilskud til lærer- og børnebogsamling, flidspræmier..................... » 1,000,00
Forsikringer......................................................................................... » 1.466,91
Undervisning af børn i andre kommuners skoler............................. » 2.293,50
Diverse udgifter ................................................................................ » 13.680,72

651.171,95
-4- skolepenge for udenbys elever ............................ kr. 6.952,00

Indtægter fra legater, kapitaler o. lign..................... » 2.000,00
Vederlag fra andre kommuner................................ » 5.186,00 14.138,50

kr. 637.033,45

Gennemsnitudgiften pr. elev var herefter...................................... kr. 375,61

Fradrages tilskud fra den fælleskommunale udligningsfond, 
kr. 151.292,00, bliver kommunens nettoudgift................. kr. 485.741,45

Gennemsnitsudgift pr. elev ............................................................. kr. 286,40

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

Privatskole ....................................................... kr. 1.106,56
Skoletandpleje for elever fra kommunen i Rønne 

Statsskole ........................................................... » 1.477,44
Den kommunale ungdomsskole kr. 3.933,60 -4- refu

sion kr. 2.435,10 ............................................... » 1.503,50
Tilskud til A.O.F.s aftenskole kr. 32.585,15 -4- refu

sion kr. 20.948,04 ............................................ » 11.637,11
Tilskud til Teknisk Skole.............................................. kr. 21.115,00

» » Arbejdsteknisk Skole................................. » 700,00
» » Efterskole ................................................. » 270,00
» » Handelsskolen ........................................... » 700,00
» » Ungdomsklubben....................................... » 2.000,00 40.509,61

Kommunens samlede skoleudgifter netto ...................................... kr. 526.251,06


