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Rønne

kommunale Skolevæsen

Skoleåret 1956-51

Statens pædagogiske Studiesamling
København



Beretning
om

Rønne kommunale skolevæsen

for skoleåret

1. august 1956 til 31. juli 1957 

ved

stadsskoleinspektør H. Benthin.

C. E. B. TRYK . RØNNE



Skolekommissionen pr. Vs 1957.

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 Kür stein).

Ungdomsnævnet pr. Vs 1957.

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, formand.
Avlsbruger P. Grønvang Nielsen.
Overlærer J. Ulnits.
Tømrermester A. Andresen.
Arbm. H. O. Jensen.
Fru G. Larsen.
Arbm. Sv. Svendsen.
Smed L. Andersen.
Arkitekt H. Ploug.
Bogholder frk. E. Hansen.
Repr. C. Skov.

Lærerrådenes formænd.
Østre Skole: Overlærer N. H. llsøe.
Aavangsskolen: Overlærer, frk. K. M. Knudsen.
Fælleslærerrådet: Viceskoleinspektør Hakon Christensen.

Skoleledere.
Østre Skole: Stadsskoleinspektør H. Benthin. Træffes kl. 11—12.
Telf. 344, privat 388.
Aavangsskolen: Skoleinspektør N. M. Petersen. Træffes kl. 11—12.
Telf. 1961, privat 485.

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 1956.

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 . . . 19 37 793 732 48 65 860 834 50 1744
Statsskolen.............. 0 0 37 32 48 44 85 76 233 394
Rønne Privatskole . 4 5 53 47 0 3 57 55 38 150

I alt i byens skoler 23 42 883 811 96 112 1002 965 321 2288

Af børn fra Rønne kommune i den undervisningspligtige alder var desuden: 
På optagelseshjem, børnehjem o. 1. uden for kommunen . . 13 dr. 3 pg.
Åndssvage (på åndssvageanstalt eller i hjemmet)............ 3 » 0 »
På skole for tunghøre ......................................................... 2 » 0 »
På skole for blinde.............................................................. 1 » 0 »
Ikke undervist på grund af sygdom .................................... 2 » 0 »

I alt 21 dr. 3 pg.

Antallet af skolesøgende børn i byens skoler er fra 31/i2 1955 til 31/t2 1956 
steget med 65 fra 2223 til 2288. — I antallet af skolesøgende børn fra kommunen 
er der en stigning på 46 fra 1921 til 1967. — Af undervisningspligtige børn fra 
kommunen var der på de tre skoler i alt 1694 mod 1641, en stigning på 53. Heraf 
undervistes på Kommuneskolen 1525 (90,02 %), på Statsskolen 69 (4,07 %) og 
på Rønne Privatskole 100 (5,01 %).
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B. Det kommunale skolevæsen.
1. Almindelig oversigt.

I en tid, der præges af en stærk debat og ret modstridende opfattelser af, 
hvilken struktur den danske skole skal have, kan det ikke noksom betones, at dens 
største problemer i en årrække har været og stadig er lokalemangel, og en deraf 
følgende for høj klassekvotient, samt lærermangel, bortset fra i enkelte velfor
synede områder.

For skolevæsenet her har der med hensyn til fremskaffelse af lokaler til et 
voksende elevtal siden påbegyndelsen af Aavangsskolen været en bedring i sigte, 
og i det forløbne skoleår har vi nydt godt af den. Efter at 8 klasselokaler i den 
nye skole fra 1. nov. 1955 var taget i brug og havde aflastet Østre Skole for 12 
grundskoleklasser, lykkedes det indtil sommerferien 1956 at få fuldført hoved
fløjen og faglokalefløjen, således at der fra begyndelsen af 1956/57 var 15 normal
klasser 1 læseklasse og faglokaler til rådighed. Der kunne derfor overflyttes 
yderligere 6 klasser, så Aavangsskolen i det forløbne år har haft i alt 18 klasser, 
omfattende 1.—7. trin, heraf een 1. eksamensmellemskoleklasse. I sommerferien 
1957 blev sidste hånd lagt på gymnastiksalsbygning, legeplads samt anlæg.

Den nu fuldførte del af Aavangsskolen, beliggende ved Byledsgade i det nord
lige bykvarter, omfatter følgende bygninger og lokaler:

1. Hovedfløjen: 15 normalklasser -|- 1 læseklasse, skoleinspektørens kontor 
med forværelse og arkiv, lærerværelse m. tekøkken, lokale til udlevering af skole
materiel, sløjdlokale m. model- og oplagsrum, forskellige mindre, disponible rum, 
kedelrum m. 2 oliefyrede kedler á 35 m2.

2. Faglokalefløj: Lokaler for håndgerning, skolekøkken, tegning, geografi, 
naturhistorie og fysik.

3. Gymnastiksalsbygning: Gymnastiksal m. tilhørende rum, toiletter samt et 
beskyttelsesrum, der samtidig tjener til cykelparkering.

På Østre Skole er i begyndelsen af skoleåret ændringen og udvidelsen af kedel
anlægget med overgang til oliefyr fuldført. Anlægget består herefter af 1 kedel á 
80 m2 varmeflade og 2 á 40 m2. Ommuringen af skorstenen medførte en del re
parationsarbejder i de klasselokaler, der blev berørt deraf. I øvrigt er der på Østre 
og Vestre Skole kun udført almindelige reparationsarbejder.

Skolernes samlede elevtal steg pr. 1/8 1956 med 65 og klassetallet fra 60 til 
63, hvilket nødvendiggjorde oprettelse af 3 embeder, 2 lærer- og 1 lærerinde
embede. Til trods for, at der stadig arbejdes efter en reduceret timeplan for 
eleverne, og 81 ugentlige timer af det faste lærerpersonale er blevet besørget som 
overtimer, har antallet af vakante embeder været større end nogensinde i den 
periode med lærermangel, vi er inde i. 11 embeder har trods gentagne opslag 
stået ledige hele skoleåret og måttet besørges af vikarer, en hel del af embederne 
heldigvis af helårsvikarer.
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Skolegård- med læskur.



Indgang set jra skolegården.

Skolen set fra fist.
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II. Eleverne.
1. Elevernes fordeling i klasserne d. 31/i2 1956.

Østre -p Vestre Sk. Aavangsskolen I alt

Klassetal Elevtal Klassetal Elevtal Klassetal Elevtal

1. kl. 5 141 3 83 8 224
2. — 5 149 3 84 8 233
3. — 5 149 3 83 8 232
4. - 4 128 3 96 7 224
5. — 6 174 2 64 8 238
1. fm. 2 64 2 61 4 125
2. — 2 58 1 17 3 75
3. - 2 45 2 45
2. rep. (4. trin) 1 14 1 14
1. H (2.—(—3. trin) 1 14 1 14
2. H (4.—f-5. trin) 1 16 1 16
3. H (6.4-7. trin) 1 16 1 16
1. em. 2 61 1 30 3 91
2. — 2 58 2 58
3. — 2 59 2 59
4. — 2 43 2 43
Realklassen 2 37 2 37

I alt 45 1226 18 518 63 1744

2. Afgang og tilgang i skoleåret.
Elevtal y8 1956 ..................................................... 886 dr.
Afgang i skoleåret ................................................................. 33 »
Tilgang i skoleåret ................................................................. 23 »

867 pg.
29 »
21 »

Elevtal 31/7 1957 .............
Afgang 3i/7 1957:

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

» » 1. mell.
» Privatskolen ...........
» udenbys skoler . . . .

........................... 876 dr. 859 pg.

76 dr. 65 pg.
2 » 1 »
4 » 9 »
1 » 2 »
7 » 7 » 90 dr. 84 pg.

Tilgang l/8 1957: 
Nyindskrevet i 1. kl....................  
Fra Privatskolen ........................ 

» udenbys skoler.................

128 dr. 116 pg.
3 » 0 »
1 » 6 » 132 dr. 122 pg.

Elevtal V8 1957 .....................................................................  918 dr. 897 pg.

fordelt således: Østre Vestre Skole): 621 dr. 606 pg. = 1227
Aavangsskolen: 297 » 291 » = 588

i alt 1815
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3. Elevernes forsømmelser i 1956.

På grund af sygdom . 
Af anden lovlig grund 
Uden lovlig grund . . .

I alt

(Forrige års tal i parentes).

15739 elevdage eller 3,82 % (3,49%)
1211 » » 0,29% (0,32 %)

111 » » 0,03 % (0,05 %)

17061 elevdage eller 4,14% (3,86%)

III. Lærerpersonalet.
1. Forandringer i årets løb.

Ansættelse:
Vi 1957: Frk. E. Birkebæk Jacobsen, aspirant.
Vi — Fru Nora Larsen, København, timelærerinde.
Vs ■—■ Fru Karen Margrethe Kofod, fast ansættelse.

Aksel Skovrind Nielsen, Holsted, fast ansættelse.
Fru B. Juel Jensen, fast ansættelse.
Frk. E. Guldhammer Schmidt, fast ansættelse.
Poul Hansen, aspirant.
Preben Norup Jacobsen, aspirant.
Vagn Tonsberg, aspirant.

Forflyttelse og afsked:
1957: Fru E. Krogh-Hansen til Klemensker.

3Vt — Fru Lise Ottosen, afsked efter ansøgning.
1/^ ■— Frk. R. Kauffmann til Københavns komm, skolevæsen.

Verner Andersen til Kastrup komm, skolevæsen.
Jytte Andersen til Kastrup komm, skolevæsen.

25 års jubilæum.
Den 1/8 1956 fejrede overlærer frk. Marie Pihl 25 års jubilæum for ansættelse 

ved skolevæsenet.
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2. Fortegnelse over lærerpersonalet 1. august 1957.

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

Født

1903

Dim.

1925
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nd
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vi

st 
ve

d 
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nn
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le


væ
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 i

o 
nu
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e

<u
6O

51

o
« titn O C <u

Vio51

«J 
o

CO

0.Vi 47

Skoleinspektør:
N. M. Petersen...........

Viceskoleinspektører:

1899 1920 V10 21 V1 56 V1 53 Aa.

P. Jensen ................... 1904 1925 Vt 29 V2 47 v2 44 0.
Hakon Christensen . . . 1909 1930 Vi 33 Vs 53 Vs 47 0.
E. Svenningsen ..........

Overlærere:

1915 1941 Vs 42 Vs 56 Vs 53 Aa.

H. Madsen................... 1896 1927 Vg 29 v4 46 V4 43 Aa.
N. H. Ilsøe................. 1905 1926 V10 49 Vu 52 Vu 49 0.
A. Juul ....................... 1911 1932 Vs 49 Vs 55 Vs 52 0.
J. Ulnits....................... 1908 1933 Vs 51 V1 56 V1 53 0.
V. Klyver-Poulsen .... 1921 1942 Vil 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 ø.
Frk. M. Pihl................. 1896 1927 V8 31 V2 53 V2 50 ø.

- A. Jensen ............. 1907 1935 V4 37 Vs 53 Vs 50 ø.
- H. Pihl ............... 1914 1938 V1 42 V1 56 V1 53 0.

Fru I. Mikkelsen ....

Lærere:

1911 1936 Vi 52 Vs 56 Vs 53 ø.

Johs. Therkelsen.......... 1903 1931 V12 52 V12 52 V1 34 Aa.
K. Kristensen............. 1914 1946 Vg 46 Vg 48 Vg 48 0.
A. Skovrind................. 1921 1948 Vs 53 Vs 53 Vg 50 0.
J. Østergaard Olesen . . 1927 1951 Vs 51 Vs 52 Vs 53 0.
T. Vesløv ................... 1928 1951 V4 55 V4 55 Vs 53 0.
G. Christensen............. 1917 1952 Vg 52 Vg 54 Vg 54 Aa.
D. Sloth-Nielsen......... 1922 1952 V10 54 V10 54 Vg 54 Aa.
A. Skovrind Nielsen . . 1923 1952 Vs 57 Vs 57 Vg 54 Aa.
T. Bjørn .....................
K. Gulbæk Hansen (asp.) 
P. Hansen (asp.).........
P. Norup Jacobsen (asp.) 
V. Tonsberg (asp.) .... 
5 ledige embeder.

Lærerinder:

1927
1929
1932
1935
1935

1953
1953
1956
1957
1957

Vs 
Vg 
Vs 
Vs 
Vs

53
56
56
57
57

Vs 
Vi 
Vs 
Vs 
Vs

55
56
57
57
57

Vs 55 ø. 
ø.
0.
0.
Aa.

Fru C. Hansen .......... 1903 1932 V1 54 V1 54 V1 41 0.
Fru I. Ulnits ............... 1921 1944 'Vs 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.
Frk. A. L. Hansen .... 1932 1953 Vg 53 Vg 55 Vg 55 0.
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Fru R. Østergaard .... 1930 1954 vs 54 Vs 56 Vs 56 0.
- L. Svenningsen . . . 1926 1948 Vs 56 Vs 56 V6 50 Aa.
- B. Juel Jensen . . . 1932 1954 Vs 55 Vs 57 Vs 57 0.

Frk. E. G. Schmidt . . . 1931 1955 Vs 55 Vs 57 Vs 57 0.
Fru K. M. Kofod .... 1922 1945 V8 55 Vs 57 Vs 57 ø.
Frk. E. B. Jacobsen (asp.) 
4 ledige embeder.

1932 1956 Vs 56 V1 57 0.

Timelærere: 0.E. Juul Nielsen...........
2 ledige embeder.

1904 1925 V12 25 V12 48

Timelærerinder: 0.
Fru N. Larsen ..........
1 ledigt embede.

1930 1951 Vi 57

Faste vikarer:
2 ledige embeder.

Af de ledige embeder besørgedes i skoleåret 1956/57 1 lærerembede og 1 time
lærerembede som overtimer af det faste lærerpersonale. I øvrigt har følgende fun
geret som vikarer, dels i ledige embeder, dels i sygevikariater:

Helårsvikariater: K. Vincents Jensen, Poul Hansen, fru G. Rosenmeier, frk, 
S. Thamdrup, fru Grete Larsen, fru K. M. Kofod, frk. K. S. Hjorth Hansen.

Andre længere vikariater: H. Kronborg Christensen ( 1/i i 56—-30/6 57), Ole 
Jørgensen (x/i-—30/8 57), Andrew Bech f1/!—30/h 57), Merete Børre 
(12/s 56—28/2 57).

2 el. 3 mdr.’s vikariater:
Seminarieelever: Emdrupborg: Find Christensen, Urse Bloch, Sonja Linder, 
Margr. Holst, Birgit Iversen. — Århus: Finn Sørensen. — Skårup: Steen 
Bisgaard. — K.F.U.M.: Jenny Hasle Nielsen, Per Jensen, Gitte Bjørner, Jytte 
Mark, Benthe Holstebro. — Jonstrup: Nanna Funch, •— Skive: Hans J. 
Leer. — Odense: Lis Rasmussen, Bente Jensen. — Nr. Nissum: Tove Her- 
mansen. —
Studenter: Mogens Dam, John Pedersen, Kirsten Engeli, Elisabeth Fossum- 
Poulsen, Ib Lomholt Hansen, Poul Vestberg Rasmussen, Bodil Henriksen.

Spredte vikariater: Lærer R. Sommer.

3. Kursus.
Feriekursus i gymnastik (Ollerup): Frk. E. Birkebæk.
I et 2-årigt årskursus (1956/58) i dansk, arrangeret af lærerkredsene og ledet 

af adjunkt P. Eliasen, Rønne statsskole, har følgende lærere og lærerinder deltaget: 
Hr. T. Bjørn, hr. Kurt Gulbæk Hansen, hr. Poul Hansen, frk. Annelise Hansen, 
fru. C. Hansen og frk. E. Guldhammer Schmidt.
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IV. Skolebetjente.
Otto Aakjær, f. 1909, ansat .... 1/12 1948 (Østre Skole).
Sv. Aa. Pedersen, f. 1921, ansat Vil 1955 (Aavangsskolen -|- Vestre Skole)

V. Virksomheden.
Eksaminer, årsprøve m. m.

Til real- og mellemskoleeksamen, der afholdtes i maj—juni, indstilledes hen
holdsvis 36 og 42 elever, der alle bestod.

Realeksamen:
R a

1. Inge Andersen (havnearb.)
2. John Erik Bech (chauffør)
3. Lone Danielsen (kedelp., Knudsk.)
4. Jan Juul Hansen (chauffør)
5. Kate Irene Hansen (matros)
6. Levy Spanner Hansen (ejend.hdl.)
7. Mogens Henry Jensen (murerm.)
8. Ole Jensen (arbejdsmand)

9. Vivi Inge Jensen (tromlefører)
10. Palle Christian Johansen (fru)
11. Jørn Ole Jørgensen (fru)
12. HanneSjølanderNielsen (maskinm.)
13. Birthe Funch Olsen (skræddersv.)
14. Erling Juul Pedersen (tømrer)
15. Keld Lindberg Skov (repræsentant)
16. Knud Erik Sorth (assurandør)

Rb
1. Hanne Bergmann (vognmand)
2. Lis Kridal Christensen (værkfører)
3. Tønnes Funch (kølehusformand)
4. Ingrid Merete Hansen (togfører)
5. Lise Lind Hansen (mek,, Knudsk.)
6. Inger Birgitte Holm (mekaniker)
7. Karl Jørgen Jensen (fru)
8. Bente Brem Johansen (mekaniker)
9. Lisbeth Jørgensen (postkontrollør)

10. Mogens Brandt Keller (skræddersv.)

11. Helene Marker (chauffør)
12. Sonja Mortensen (købmand)
13. Lene Gerhardt Nielsen (købmand)
14. Knud Åge Olsen (skibsfører)
15. Lene Olsen (fru)
16. Vibeke Olsen (vognm., Knudsker)
17. Alice Laila Pedersen (malersvend)
18. Jens Erik Pedersen (fru)
19. Preben Keld Pedersen (fagf.kass.)
20. Kirsten Eiler Rassing (skoleinsp., 

Østermarie)

Mellemskoleeksamen :
IV a

1. Kirsten Aastradsen (repræsentant)
2. Lillian Bech (chauffør)
3. Annelise Bendtsen (arbejdsmand)
4. Hans Rubi Clausen (inkassator)
5. Kirsten Dam (kontorbest., Knudsk.)
6. Egon Hansen (arbejdsmand)
7. Bente Jensen (afdelingsbestyrer)
8. Jytte Jensen (arbejdsmand)
9. Lisbeth Madvig Jørgensen (arbm.)

10. Inger Kofod (avlsbruger)
11. Jytte Larsen (tømrer)

12. Peter Bjørn Larsen (løjtnant)
13. Lillian Mogensen (chauffør)
14. Vibeke Mogensen (vognmand)
15. John Møller (fru)
16. Lise Nielsen (brolægger)
17. Hans Christian Olsen (telf.mont.)
18. Hans Richard Petersen (arbm.)
19. Jørgen Sjøberg (boghandler)
20. Inge-Lise West-Hansen (sparekasse

bogholder)
21. Inger-Lise Westh (inspektør)
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IV b
1. Bent Holm Andersen (bagersvend)
2. Johnny Viggo Andersen (barbersv.)
3. Bente Rømer Clausen (repr.)
4. Anni Hansen Gudbergsen (sømand)
5. Kirsten Marie Hansen (lærerinde)
6. Karin Holm (trafikassistent)
7. Georg Grønvall Jensen (murersv.)
8. Jytte Johnsen (kørelærer)
9. Birgit Engell Knudsen (tømrer)

10. Gunnar Finn Kofoed (kontorist)
11. Rene Keth Kofoed (smed)

12. Kirsten Lund-Hansen (avlsbruger, 
Rutsker)

13. Jørgen Frederik Lundt (arbm.)
14. Arvid Mogensen (former)
15. Ole Mogensen (stenhugger)
16. Laila Mortensen (maskinmester)
17. Jytte Elisabeth Munch (stenhugger)
18. Anna Nielsen (premierløjtnant)
19. Bent Nielsen (snedkersvend)
20. Alice Dahl Olsen (fisker)
21. Ingelise Pedersen (arbejdsmand)

Antal 
elever

G en nems nitskarakterer

ug í mg+ mg mg-' g+ g

Realeksamen ........... 36 1 6 9 17 2 1

Mellemskoleeksamen 42 2 17 14 6 3

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

juni, mundtlig årsprøve d. 26. 27. og 28. juni. De skriftlige arbejder fra årsprøven 
samt årsarbejderne i skrivning, tegning, håndarbejde og sløjd fremvistes lørdag 
d. 22. juni på begge skoler.

Optagelsesprøven.
Den skriftlige del af optagelsesprøven til 1. mellemskoleklasse afholdtes d. 18. 

og 19. marts, efter overenskomst samtidig på Statsskolen og de kommunale skoler 
og med samme opgaver. Mundtlig prøve afholdtes i kommuneskolerne d, 
22. marts.

På de kommunale skoler var der tilmeldt 133 elever, hvoraf optoges 85 
(63,9%). Endvidere optoges 4 elever fra kommuneskolerne samt 3 fra Rønne 
Privatskole, der efter aflagt prøve på Statsskolen fandtes egnede, men ikke kunne 
modtages der.

De i alt optagne 92 elever fordeles i 3 mellemskoleklasser, 2 på Østre 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. 28. 
juni uddelt følgende flidspræmier:

For flid og god opførsel (sparekassebog på 20 kr.):
Østre Skole: Eva Nielsen, 7 A.

Jonna Gudbergsen, 7 B.
Lise Nielsen, IV a.
Kirsten Marie Hansen, IV b.

Aavangsskolen: Karen Margrethe Eskildsen, 7. kl.
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For særlig flid og interesse i fagene: 
Husgerning (Suhr: »Mad«): 
Østre Skole: Bodil Ipsen, III a.

Ingrid Pedersen, III b.
Tove Pedersen, 7 B. 

Aavangsskolen: Jytte Green, 7. kl. 
Håndgerning (»Sting og mønstre«): 
Østre Skole: Ulla Holm, 7 A.

Vivian Lenz, 7 B.
Vibeke Mogensen, IV a.

Sløjd (høvl):
Østre Skole: Jørgen Sjøberg, IV a.

Hans Rubi Clausen, IV a. 
Aavangsskolen: Ib Nielsen, 7. kl.

Foreningen »Norden«s gavebog tildeltes 
Jytte Munch, IV b.

Intelligensundersøgelser og særundervisning

de 26 elever:

Efter anmeldelse af klasselærerne er følgende antal elever i årets løb blevet
intelligensprøvet:

5. kl. 1 dr. o pg.
4. kl. 1 » 1 »
3. kl. 1 » 4 »
2. kl. 3 » 0 »
1. kl. 5 » 4 »

I alt 17 dr. 9 pg.
I gennemsnit var IK 86, spredningen. 58—106. •—• Ved oprykningen blev af

5 overflyttet til hjælpeskolen,
6 oversiddere,

15 oprykket i næste klasse.

Ved skoleårets slutning er endvidere prøvet 7 elever fra hjælpeskolen, der 
pr. 31/7 57 udgik af undervisningspligtig alder. I gennemsnit for disse elever 
var IK 75, spredning 55—86.

I den udstrækning, som det under lærermangelen har været muligt, har der 
været afsat et antal ugentlige timer til undervisning af læseretarderede fra nor
malklasserne, især 2., 3. og 4. trin. Undervisningen er givet på hold á 8—10 
elever 3—4 timer ugentlig. Timerne er enten sammenfaldende med klassens 
dansktimer eller gives som ekstratimer.

Der begyndtes med 21 elever; til nytår afgik 3, og andre 3 optoges. 15. marts 
optoges yderligere 2, således at der i alt har deltaget 26 elever i denne under
visning.

Erhvervsvejledning.
Erhvervsvejledningen er fortsat efter de samme retningslinier som i forrige 

skoleår under medvirken af erhvervslederen for Bornholm, arkitekt H. Ploug, 
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Rønne, der har aflagt besøg i samtlige afgangsklasser, efter at eleverne gennem 
klasselæreren havde fået den første orientering og havde gennemlæst »Mit frem
tidige arbejde«, og efter at erhvervslederen som grundlag for samtalen med klas
serne forinden havde modtaget elevernes besvarelser af spørgeskemaerne.

Hjemmenes opmærksomhed henledes på, at der foruden vejledningen på sko
len også er lejlighed til, såvel før som efter elevens udskrivning af skolen, at søge 
yderligere vejledning, idet man vederlagsfrit kan henvende sig på erhvervsvejled
ningskontoret, Ellekongstræde 4, hvor erhvervsvejlederen træffes tirsdag og tors
dag kl. 15.30—17.30.

Skolelægevirksomheden.
Samtlige elever i Rønne kommunes skoler har værte til lægeundersøgelse én 

gang i skoleårets løb. Desuden er 182 elever blevet extrakontrolleret, deraf nogle 
flere gange, og vi har behandlet nogle forefaldende småskader.

152 elever henvistes til yderligere kontrol eller behandling hos egen læge.
1 dreng er i det forløbne skoleår afgået ved døden som følge af styrt med 

sin cykle.
Poliovaccinationen viser god gennemførelse hos de nyindskrevne.
Derimod havde 7 % af de nye elever ikke deres difterivaccination i orden. 

Der nøles også med enkelte elever i 2. og 3. klasserne. Difterivaccinationen bør, 
som det tidligere har været fremhævet, være i orden, når børnene er omkring 2 år.

Tuberculosevaccinationen viser fin gennemførelse.
Det står for sløjt til med at sørge for, at børnene sendes til eftersyn hos tand

lægen. Som det fremgik af sidste års beretning og også af meddelelse i aviserne, 
har der der sidste år været mulighed for, at forældrene får fuld eller delvis refu
sion af tandlægeregninger for skolesøgende børn. Enkelte forældre har misfor
stået ordningen, men en del forældre overkommer ganske simpelt ikke at sende 
deres børn til tandlægen. I en tilfældigt valgt klasse med knap 30 elever havde 
11 ikke været til eftersyn, og af disse havde de 7 huller i de blivende tænder.

Det er ikke ligegyldigt, om børnenes tænder er i orden eller ej. Fra en be
tændt tandrod kan sygdomskim sendes rundt i blodbanen, og barnet bliver sløjt 
og skrantende. Tandbylder og andre lokale betændelser skulle også kunne undgås. 
Send Deres barn af sted til eftersyn 2 gange om året, så tænderne kan blive be
handlet, mens tid er, og sørg for, at kosten er i orden.

Holdningsfejl har vi fundet hos ca. 6 % af eleverne. Holdningsfejl forekom
mer i alle aldersgrupper. En god holdning grundlægges allerede hos det spæde 
barn, når det får lejlighed til at sparke og sprælle, ligge på maven, så hoved og 
overkrop kan løftes, og barnet på den måde træne sine muskler. Og barnet bør 
ikke sidde op i længere tid ad gangen, end det kan sidde med rank ryg. Lege
barnet træner sine muskler og opøver sine færdigheder under sin leg. Og man 
bør allerede her være på vagt over for ensidige vanestillinger og -bevægelser, så 
der ikke opstår skævhed i holdningen. Og det bør man stadig være på vagt overfor 
op igennem årene.

Enkelte børn er allerede fra små mere kejtede i deres bevægelser end andre. 
Man kan for eksempel se det i den måde, barnet hopper på. Et sådant barn må 
ofte lære det, der hos andre børn kommer spontant under legen, og et sådant 
barn har ofte noget mere arbejde med at bevare holdningen fin gennem op
væksten.
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Nå pigerne kommer i 11—13 års alderen og drengene i 13—16 års alderen, 
løber de ofte stærkere i vejret, sommetider en halv snes cm på et år. Og det kan 
ses på den slappe, sammenfaldende holdning, som mange får i den alder. Gymna
stik, der tager sigte på optræning af de forskellige muskelgrupper, er her en god 
hjælp, jeg vil mene betydelig bedre end fodbold, håndbold, rundbold og lign.

I denne alder er det særlig vigtigt, at følgende ting er i orden:

1. Passende tids ophold i frisk luft hver dag.
2. Tilstrækkelig hvile og søvn i en hensigtsmæssig seng. Og den bedste seng 

for børn i alle aldre — og specielt for børn med tilbøjelighed til dårlig holdning 
— er en seng, hvor madrassen er flad og ligger på bræddebund eller andet fast 
underlag. Ingen skråpude og ingen eller en meget tynd hovedpude.

3. Sidst, men ikke mindst: en fornuftigt sammensat kost. Den bør fortrinsvis 
bestå af: groft brød, smør, pålæg som leverpostej, æg og ost, gerne mager og i 
tykke skiver, frisk frugt, gerne som afslutning på måltidet, rigeligt med grønsager, 
hver dag eller næsten hver dag. Mange børn vil helst have det råt, og det tåles 
gennemgående godt, blot det tygges grundigt. Og så får man de salte og vitaminer 
med, som ellers smides ud med kogevandet. I vinterhalvåret har man i de for
skellige kålsorter værdifulde og billige grønsager. ■—• Hyppigt fiskeretter og af 
kød specielt indmadsretter —■ mælk ca. Vi 1 dagligt, også gerne som kærnemælk 
eller tykmælk. Det er sammen med osten en god kalkkilde. Men lad være at lade 
barnet mætte sig overvejende med mælk, så der ikke bliver plads for de andre 
kostgrupper. Mælk er fattig på jern og forskellige salte. For ensidig mælkeernæ
ring kan være medvirkende årsag til blodmangel.

Vil børnene gerne have rå havregryn, da kun i små portioner og kun én gang 
daglig. Det samme gælder cornflakes og lign. Og brug kun ganske undtagelsesvis 
chokolade som pålæg. Det giver kalorier uden at give de vigtige salte og vitaminer.

Husk: Levertran eller lign, præparat i den tid, da børnene ikke får sol på 
huden, det vil sige senest fra 1. okt. til ind i maj. De får det i skolen fra 6. jan. 
til 1. april, så i den tid kan det spares hjemme.

Indpod børnene sunde levevaner, som til sin tid kan leve videre i deres 
børn igen.

En tak til skolernes ledere og lærerstab for godt samarbejde i det forløbne 
skoleår.

Grethe Kjøller.

Legemsøvelser.
Som afslutning på sommerens idræt afholdtes — vi kan vist sige traditionen 

tro — skoleidrætsstævne på Rønne stadion. Der deltog idrætshold fra følgende 
skoler: Allinge kommuneskole, Rønne statsskole, Rønne privatskole, Østre skole 
og Aavangsskolen. Stævnet var begunstiget af fint vejr og fik inden for alle 
discipliner et smukt forløb, takket være en energisk indsats og god sportsånd hos 
udøverne og en retfærdig bedømmelse af de mange lærere og lærerinder, der 
under stævnet fungerede som dommere. Stævnet blev afviklet i god overens
stemmelse med de ord, som formanden for Bornholms Atletikforbund, hr. Finn 
Holm Sørensen, efter opmarchen ved stævnets åbning rettede til deltagerne. •— 
Dagens sidste »øvelse«, fodboldkampen mellem Statsskolens og Østre skoles 
A-hold, blev vundet af sidstnævnte med 4—0. — Ved slutkampen i skolernes 
pokalturnering vandt Østre skole senere over Aakirkeby borger- og realskole med 
2-—0 og fik dermed atter pokalen til »overvintring« et år.
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Af skoleidrætsprøver er der i årets løb på Østre skole og Aavangsskolen til-
sammen aflagt følgende antal:

Bronze.................................. 25 drenge 63 piger
Sølv...................................... 18 » 40 »
Guld .................................... 4 » 23 »
Sølv m. emalje ................... 2 » 20 »
Guld m. emalje................... 2 » 9 »

I alt 51 drenge 155 piger

Da gymnastiksalen på Aavangsskolen ikke blev færdig til brug i dette skoleår, 
har gymnastikken der haft lidt trange kår, idet eleverne på denne skole har måttet 
tage den ret lange strækning til Østre skole i gymnastiktimerne.

Mælk og vitaminpiller.
I tidsrummet 1/11 1956—3 Vs 1957 uddeltes i frokostpausen hver skoledag 

— i alt 113 dage — til eleverne på alle klassetrin 2 dl sødmælk. I januar, februar 
og marts fik endvidere eleverne på 1.—7. trin daglig en A-B-D-vitaminpille.

Uddelingen omfattede 167.435 flasker mælk á 2 dl og 120.000 vitaminpiller. 
Udgifterne til mælk var kr. 25.059,68, til vitaminpiller kr. 1.576,80, i alt kr. 
26.636,48. Udgiften pr. mælkeportion var 14,97 øre, til mælk -|- vitaminer 
16,22 øre.

Teater- og filmsforestillinger gennem Landsskolescenen.
Landsskolescenens virksomhed i Rønne omfatter dels teaterforestillinger på 

Rønne Teater, dels filmsforestillinger i Rådhusteatret under ledelse af henholds
vis lektor Rich. Frellsen, statsskolen, og overlærer V. Klyver-Poulsen, kommune
skolen. Der har deltaget elever fra samtlige skoler i Rønne samt fra Knudsker 
og Nyker.

På teatret er opført følgende skuespil:
18/n 56: »Henrik og Pernille«. — 2/4 57: »Jeg vil være en anden«.

De to forestillinger overværedes af henholdsvis 287 og 174 elever fra kommune
skolerne. Billetterne købes til hver forestilling, og prisen har været kr. 3,50.

I skolebioen er vist:
6/i2 56: »Odysseus«. — 22/i 57: »De fem brødre Sullivan«. —■ 26/2 57: 

»Mandy«. — 14/s 57: »Det store eventyr«.
Deltagelse i skolebioens forestillinger sker gennem årsabonnement á kr. 3,50 

på 4 forestillinger. På kommuneskolerne har i 56/57 390 elever abonneret.
For de yngste klasser (1.—4. kl.) er oprettet »Børnenes Filmsklub«, der ledes 

af en bestyrelse, bestående af overlærerne Juul og Klyver-Poulsen (for skolen), 
fru overbibliotekar Kallmoes og fru organist Jungild (Dansk Kvindesamfund), 
biografdirektør fru Mikkelsen (Rådhusteatret) samt 4 repræsentanter for for
ældrene. Et årsabonnement á kr. 2,50 giver adgang til 6 forestillinger.

Fribilletter og skolerejser.
Til rejser i sommerferien blev til elever i kommuneskolerne udstedt 401 hele 

og 466 halve billetter, i alt 867 billetter. Hertil kommer frirejser til de elever, 
der i stedet for rejste i grupper under ungdomsorganisationerne.

Under medvirken af foreningen »Norden«s lokalforeninger i Rønne og Karls
hamn har der i sommerferien været arrangeret udvekslingsrejser mellem skole
elever fra de to venkabsbyer. Der deltog 12 drenge og 11 piger fra hver side.
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De svenske elever ankom hertil d. 27/g under ledelse af fru Annie Carlsson, der 
rejste tilbage d. 3/7 med både Karlshamn- og Rønne-børnene. Eleverne fra Rønne 
returnerede d. ln/- under ledelse af overlærer Ulnits.

Der er i skoleåret foretaget følgende skolerejser af klasser fra Østre Skole:
4/<)—11/0 56: 8 AB på lejrskole til Rudbøl, Sønderjylland, under ledelse af over

lærer frk. M. Pihl og lærerne J. Østergaard Olesen og K. Vincents 
Jensen. Med vandrerhjemmet som udgangspunkt fik eleverne under 
ekskursionerne et godt indblik i den særprægede egns natur og hi
storie og samlede materiale til nærmere bearbejdelse i klassen efter 
hjemkomsten. Turen bød endvidere på udflugter til Rømø, Ribe og 
Sydslesvig.

:i0/g—4/0 57: Overlærer A. Juul i Lindknud pr. Brørup med 6A, som derfra 
bl. a. havde en tur til Fanø.

30/g-—8/G 57: Overlærer frk. M. Pihl med 6B i Tistrup pr. Varde, hvorfra 
klassen havde en meget interessant tur til Tipperne ved Ringkøbing 
fjord.

De to sidste rejser var på udvekslingsbasis. Eleverne var indkvarteret hos 
jævnaldrende elever i henholdsvis Lindknud og Tistrup, hvorfra der i juni og 
august blev aflagt genvisit med indkvartering hos kammeraterne i Rønne.

Skibsadoptionen.
Kontorchef B. V. Mundte af Morgenstierne aflagde besøg på skolen d. 12/y 

1956 og holdt foredrag for de ældste elever om »Dansk skibsfart før og nu«.
Overlærer Ulnits er fortsat med fra skolens side at formidle kontakten mellem 

klassen og skibsmandskabet på M/T »Olivia Mærsk«. Fra 1. aug. 1957 har 
1. mell. a overtaget korrespondancen efter 4. mell. a.

Foruden breve til klassen og de enkelte elever har skolen i det forløbne år 
modtaget gaver fra skibet, hvoraf en særlig værdifuld, en statuette af »Set. Jørgen 
og Dragen«, udskåret i elfenben. Statuetten, der er udført i Indien og sat på sok
kel i København, bærer påskriften:

»M/T Olivia Mærsk sender hilsen 
til Rønne kommuneskole fra Bombay.«

Overrækkelsen fandt sted i København d. 3. sept. 1956. Vibeke Mogensen, 
4. mell. a, der havde kvalificeret sig til at repræsentere klassen ved at skrive den 
bedste stil om »Set. Jørgen og Dragen«, rejste til hovedstaden, hvor hun fra 
ankomsten om morgenen hele dagen igennem var under hr. maskinmester Kong- 
stads meget behagelige »varetægt«. Efter morgenkaffen i maskinmesterens hjem 
beså Vibeke A. P. Møllers raffinaderi, aflagde derpå besøg på rederiets kontor, 
hvor hun personlig modtog smukke souveniers. Derefter gik turen til »Dansk 
Skibsadoption«, hvor hr. maskinmester Kongstad foretog den højtidelige overræk
kelse af statuetten samt en smuk Aladdin-buste i træ. Når dertil føjes, at Vibeke 
senere var til frokost i »Grønningen«, der efterfulgtes af en tur i Tivoli, og sluttede 
som gæst i maskinmesterens hjem, vil man forstå, at det var en fin dag, og så var 
den helt gratis. Der var en lang og interessant beretning at aflægge for kamme
raterne efter hjemkomsten. Klassen modtog desuden på overrækkelsesdagen brev 
med hilsen fra skibets kaptajn, hr. Hansen Christensen.

Skolen takker skibsmandskab, kaptajn, rederi og »Dansk Skibsadoption« samt 
hr. maskinmester Kongstad og frue.
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Skolesparekasse.
Siden d. 1/12 1955 er skoleopsparingen sket på den måde, at eleverne hos 

klasselæreren kan købe sparemærker á 25 øre pr. stk., som klæbes i et sparekort, 
der i udfyldt stand repræsenterer en værdi af 10 kr. Dette kort afleveres af eleven 
i Bornholms Spare- & Lånekasse, hvorefter de 10 kr. indføres i elevens sparekasse
bog. Beløb på 10 kr. og derover henvises til direkte indskud i sparekassen. Renten 
er den til enhver tid gældende indlånsrente for beløb på 6 mdr.’s opsigelse.

Den nye ordning letter skolerne administrationen af spareordningen og har 
desuden den fordel, at eleverne ved indskud kommer i direkte kontakt med penge
instituttet.

I skoleåret 1956/57 er der på kommuneskolerne solgt sparemærker til et beløb 
af kr. 11.475. Beløbet ligger noget under den opsparing, der fandt sted efter den 
tidligere ordning, idet opsparingen i en 44-årig periode beløb sig til kr. 13.256,62 
pr. år med et lavere elevtal; men det må bemærkes, at beløbet 11.475 kr. i 56/57 
kun omfatter køb af sparemærker og ikke de direkte indskud på 10 kr. og der
over, som skolerne ikke har nogen kontrol med, så det må formodes, at den sam
lede opsparing ligger noget højere.

Efter den tidligere spareordnings ophør henstod uafhentet kr. 391,29, fordelt 
på 35 sparere. I løbet af 1956/57 har 4 afhentet deres tilgodehavende; men endnu 
henstår kr. 309,74 på 31 konti. Disse penge udbetales gerne til de retsmæssige 
ejere; men adresserne kendes ikke. Skulle nogen mene sig berettiget, kan hen
vendelse ske til lærer Karl Kristensen, Byledsgade 14.

Fra skolernes dagbog:
13/8 56: Undervisningen genoptages efter sommerferien.
2 Vs —: Vestre Skoles 1. og 2. kl. på skovtur til »Skovly«.

3/a —: Aavangskolens 1. og 2. kl. på skovtur til »Skovly«.
5/o —: Østre Skole på skovtur: 3.-—5. kl. til Almindingen, de øvrige klasser 

til Hammeren.
Va —: Aavangsskolen på skovtur til Rø med 3. kl. og opefter, de ældre 

klasser med spadseretur fra Splitsgård.
2 7/o —: Forældremøde på Dams hotel, fælles for alle byens skoler, arrangeret 

i forbindelse med børnebogsugen af et udvalg, bestående af repræ
sentanter for skolerne, boghandlerne og amtsbiblioteket. Der var 
udstilling af de 300 bøger, som børnene på 4.—7. trin i ugens løb 
havde set på amtsbiblioteket, tale (dårlige tegneserier), oplæsning 
og indlæg af 4 af byens borgere om deres yndlingsbørnebøger. 
Desværre var mødet alt for dårligt besøgt.

3 Vi o—: Nordens Dag fejres på Østre Skole. Kl. 11—12 samledes de ældste 
elever i festsalen. Skoleinspektøren fortalte om forskellige sider af 
nordisk samarbejde, nationalsangene blev sunget, lærer Karl Kristen
sen læste »De fem svaner« og sang sammen med overlærer Klyver- 
Poulsen et par af »Gluntarne«.

°/n •—•: 1. regiments musikkorps underholdt i skolegården eleverne på Østre 
Skole i et forlænget spisefrikvarter.

22/ii —: Salg af mærker til Ungarnshjælpen slutter på Østre Skole med 580 kr., 
på Aavangsskolen med 200 kr. — 3. mell. a skaffede desuden ved 
salg af gamle aviser, klude og flasker 100 kr. til samme formål.

2 3/1 ] —: Inspektør Th. Christensen fra undervisningsinspektionen overværer 
regne- og matematikundervisningen i eksamensmellemskolen.
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22/12 —: Juleafslutning i kirken for de ældre elever fra Aavangsskolen og 
Østre Skole ved provst Viggo Nielsen.

15/1 57: Eleverne fra 7. trin og opefter fra begge skoler overværer på »Bor
gen« den årlige orkesterkoncert af arbejdsledige musikeres symfoni
orkester fra København.

29/1—-30/i 57: Forældredage på skolerne.
19/2—20/2 57: Østre Skole afholder skolefest i »Industrien«. Forskellige elev- 

ensembler optrådte med mindre musiknumre. Endvidere opførtes ud
tog af »Aladdin«, udtog og indstudering ved overlærer Ulnits; kulisse
maler var lærer Bjørn og scenemester lærer Karl Kristensen. Begge 
aftener sluttedes der med dans.

27/2 57: Aavangsskolen afholder skolefest, ligeledes i »Industrien«. Det var 
skolens første skolefest, og den fik et udmærket forløb. Der var sang 
af forskellige grupper af elever, indøvet af fru Svenningsen, hvorefter 
der opførtes »Husassistent søges« (Gunvor Håkansson) og »Prin
sessen på ærten« (bearb. af Kai Rosenberg), indstuderet henholdsvis 
af fru Ilsøe og viceinspektør Svenningsen. Der sluttedes med dans.

28/2 —: Forældremøde på Østre Skole for begge skoler. Stadsskoleinspektøren 
gav en orientering om eksamensmellemskolen og kravene til optagel
sen. Derefter fordelte forældrene sig i de forskellige klasselokaler, 
hvor der var lejlighed til samtale med lærerne i hovedfagene.

26/3 —: Rejsesekretær i DVL, Johs. Johansen, Svendborg, viser i festsalen på 
Østre Skole filmen »Marokko« for 6. kl., 2. og 4. mell.

29/3 —: Jagtkonsulent Fynboe, Svendborg, foreviser filmen »Østafrikas dyre
liv« for 5., 7., 8. kl. samt 3. mell.

V4 •—•: Farvefilmen »Silingi« vises i »Borgen« af Erik og Elisabeth Trane 
for 4. kl. og opefter fra begge skoler.

1 °/5 —: 8 AB’s piger under ledelse af husholdningslærerinde fru Grete Larsen 
besøger andelsosteriet i Klemensker.

17/5 —: Realister fra 1947 fejrer 10 års jubilæum og aflægger i den anledning 
besøg på Østre Skole.

28/g —: Afslutning for afgangsklasserne fra begge skoler på Østre Skole. Der 
blev talt af skolekommissionens næstformand, tømrer Carl B. Peder
sen, samt de to skoleledere. Er sangkor under ledelse af kantor E. Juul 
Nielsen underholdt med flerstemmig sang. Til slut uddeltes afgangs
beviser og flidspræmier.

29/6 —■: Sidste skoledag i dette skoleår. Der foretoges oprykning i de nye 
klasser.

Rønne kommunale ungdomsskole.
Efter sædvane udsendtes der indbydelse til alle 14—18-årige, der ikke deltog 

i nogen form for skolegang, ca. 275. Resultatet blev kun 34 indmeldelser, fordelt 
med 9 drenge og 25 piger, og man måtte så nøjes med at lade ungdomsskolen 
bestå af én pigeklasse. Da kun et fåtal ønskede undervisning i håndgerning, måtte 
dette fag udgå, og der blev derefter undervist i husgerning, sundhedslære, barne- 
pleje, dansk og frie emner. Som lærerinder virkede husholdningslærerinde fru 
Grete Larsen, sundhedsplejerske frk. E. M. Espersen og lærerinde frk. E. G. 
Schmidt.

Fire af de indmeldte viste sig aldrig. Blandt de resterende 21 var der flere 
flinke og interesserede elever; men flertallet var tilsyneladende kun interesserede 
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i at få et gratis kursus i madlavning, for nogles vedkommende tillige i barne- 
pleje, og viste ligegyldighed for al anden undervisning. Efter samråd mellem 
ungdomsnævnets formand, lærerinderne og skolens leder besluttedes det derfor at 
standse undervisningen pr. 1. marts i stedet for 1. april.

Under disse omstændigheder er der kun undervist 14 timer i dansk, 14 timer 
i frie emner, 32 timer i sundhedslære og barnepleje og 51 timer i husgerning.

J. Ulnits.

VI. Anden benyttelse af skolernes lokaler.
Foruden til ungdomsskolen har der i vinterhalvåret været 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.

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. . _ ; i

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 xl/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.
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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 Vs til 31/t-
Udskrivning finder sted pr. 31/7, det vil i realiteten sige ved sommerferiens 

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

Undervisningspligten indtræder d. x/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 og påbegynder skolegangen forudgående x/8, kan der
imod først udskrives efter 8 års skolegang.

Konfirmati onsforberedelse.
Forældre, der har børn i eksamensafdelingen, opfordres til at lade dem påbe

gynde konfirmationsforberedelsen om efteråret i III. mellemskoleklasse, da skemaet 
lægges sådan, at religionstimerne på skolen i denne klasse ligger samtidig med for
beredelsestimerne hos præsterne, så de børn, der går til konfirmationsforberedelse, 
ikke går glip af timer i andre fag. Synes man, at børnene er lovlig unge til at blive 
konfirmeret om foråret, kan de, efter aftale med præsterne, når forberedelsen er 
sket i vinterhalvåret, vente med konfirmationen til næstfølgende efterår. Hvis 
børnene går til konfirmationsforberedelse i II. eller IV. mellemskoleklasse, med
fører det, at de i 2 ugentlige timer går glip af undervisningen i eksamensfagene.

I den øvrige folkeskole bør eleverne af samme grund gå til præst i 7. kl.

Skolebøger.
Skolebøgerne udlånes gratis, men forældrene anmodes om at støtte skolens 

økonomi ved at være behjælpelige med at påse, at de udleverede bøger behandles 
med omhu, at de f. eks. hjemme anbringes uden for mindre søskendes rækkevidde, 
at de altid er forsynet med omslagspapir og bringes til og fra skolen i taske, tor
nyster eller mappe, og at der ikke tegnes eller skrives i dem. Misbruges eller bort
kastes bøgerne, medfører det erstatningskrav.

Gymnastikdragt og badning.
Til gymnastiktimen hører der en gymnastikdragt og gymnastiksko. Det er 

alt for dyrt at slide på skoletøjet i gymnastiktimen; men det er tillige ubehage
ligt 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 gymnastikdragten bringes i orden. 
— Gymnastiktimen afsluttes med et tempereret brusebad. Deltagelse heri med 
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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 påfølgende 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 svageligt helbred efter 
fremlæggelse af lægeerklæring. Blanket til denne fås på skolen.

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 hobes der så meget op, at det af ordenshensyn må fjernes og 
samles i en kasse hos skolebetjenten, hvor det gemmes en tid og derefter enten for
æres bort eller tilintetgøres. 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 gymnastiktøj, huer, vanter, trøjer o. lign, løsere beklæd
ningsgenstande.

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, mellem kommunen og sygekassen truffet følgende ordning:

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 refunderet det beløb, 
som sygekassen normalt refunderer ubemidlede medlemmer.

Ordningen omfatter kommuneskolernes elever på alle trin.
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Ferieplan
for Rønne kommunes skoler 1958.

- Vi Juleferie.
17/2 Fastelavnsmandag.
“A Kongens fødselsdag.
28A Dronningens fødselsdag.

2 A - 8A Påskeferie.
2A — V5 Bededagsferie.

15A Kristi Himmelfartsdag.
24A ~27A Pinseferie.

Ve Grundlovsdag.
!!%> - V8 Sommerferie.

22 A Månedslov.
2"/1 0—2 V10 Efterårsferie.

2V11 Månedslov.
22/i2- Vi 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 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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2. Lærer- og børnebogsamling for Østre Skole.
Vs 1956—3 V7 1957.

Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0.

Beholdning pr. l/s 1956 .........
Kommunens tilskud.................
Renter........................................

343
1000

17

81
00
63

Bornholms Biblioteksforening .. 
Foreningen »Norden«.............  
Dansk Naturfredningsforening . 
Tidsskriftet »Grønland« .........

-—• »Naturens Verden«
•— »Rundt i Verden« .

Andre tidsskrifter......................
Faglig læsning..........................
Bøger ........................................
Kartotekkort..............................
Flidspræmier ............................
Beholdning pr. sl/7 1957 ....

3
20

8
48 
48
84
36
17

368
2

91 
633

00
00
00
00
00
50
50
50
00
65
95
34

1361 44 1361 44

3. Grosserer Riis’s legater.
V8 1956—3 V7 1957.

a. Kompletteringsfonden.

Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0.

Beholdning pr. i/s 1956 ......... 1037 84 Beholdning pr. 81/7 1957 .... 1195 08
Legatrenter ................................ 125 00
Tilskrevne renter...................... 32 24

1195 08 1195 08

b. Legater til flidspræmier.

Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0.

Beholdning pr. i/g 1956 ......... 61 i 80 Flidspræmier ............................175 00
Legatrenter ................................ 195 00 Beholdning pr. 31/7 1957 .... 654 74
Tilskrevne renter...................... 19 94

829 74 829 74

Rønne, i dec. 1957.
H. Benthin.

Ovenstående regnskaber er dags dato revideret og fundet i overensstemmelse med 
bilagene. Beholdningerne indestar på sparekassebøger.

Rønne, d. s/i2 1957.
P. Jensen.
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4. Det kommunale skolevæsens regnskab 1956— 57.
Lærerløn, vikariater, gårdinspektion (kr. 728.857,01) 4- statens 

refusion (kr. 461.575,40) .................................................... kr. 267.281,61
Lønninger til skolebetjente, bademester m. v..................................... » 27.797,71
Henlæggelse til pensionsfonden ....................................................... » 691,25
De faste ejendomme............................................................................ » 290.971,60
Skolehave ............................................................................................. » 534,60
Skolelæge............................................................................................... » 12.569,07
Skoletandpleje ....................................................................................... » 11.584,53
Inventar og materiel............................................................................ » 49.087,19
Undervisningsmidler ............................................................................ » 65.246,09
Kontorholdsudgifter ............................................................................ » 5.479,14
Brændsel, belysning og vandforsyning.............................................. » 66.473,89
Rengøring ............................................................................................. » 71.859,13
Tilskud til lærer- og børnebogsamling, flidspræmier....................... » 2.816,10
Forsikringer........................................................................................... » 3.020,67
Undervisning af børn i andre kommuners skoler............................... » 2.823,45
Diverse udgifter .................................................................................. » 14.217,34

892.453,37

4- skolepenge for udenbys elever ............................ kr. 4.520,00
Indtægter fra legater, kapitaler o. lign..................... » 2.000,00
Vederlag fra andre kommuner................................ » 9.735,11 16.255,11

kr. 876.198,26

Gennemsnitsudgiften pr. elev var herefter.................................... kr. 50'2,41

Fradrages tilskud fra den fælleskommunale udligningsfond, 
kr. 166.230,00, bliver kommunens nettoudgift................. kr. 709.968,26

Gennemsnitsudgift pr. elev ............................................................. kr. 407,09

På skolevæsenets regnskab opføres desuden følgende udgifter:
Den kommunale ungdomsskole kr. 3.379,52 4- refu

sion kr. 1.568,80 ............................................. kr.
Tilskud til A.O.F.s aftenskole ...................................... »
Tilskud til Teknisk Skole.............................................. »

» » Arbejdsteknisk Skole................................. »
» » Handelsskolen ........................................... »
» » Ungdomsklubben....................................... »

1.810,72
11.468,84
21.910,00

700,00
700,00

2.000,00 38.589,56

Kommunens samlede skoleudgifter netto ...................................... kr. 748.557,82


