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A. Oversigt
De undervisningspligtige og skolesøgende børns fordeling
den 31. december 1958.

I
u-pligtig
alder

Over
u-pligtig
alder

1 alt

Dr.

Pg.

Dr.

Pg.

Dr.

Pg.

Dr.

Pg.

Kommuneskolen . • ■
Statsskolen..............
Rønne Privatskole .

16
0
0

14
0
4

809
19
50

746
31
43

84
54
1

102
47
5

909
73
51

862
78
52

64
240
51

1835
391
154

I alt i byens skoler

16

18

878

820

139

154 1033

992

355

2380

I alt

Fra andre

Under
u-pligtig
alder

kommuner

Fra Rønne kommune

Antallet af skolesøgende børn i byens skoler er fra 31/12 1957 til 31/12 1958
steget med 26 fra 2354 til 2380. — I antallet af skolesøgende børn fra kommunen
er der en stigning på 14 fra 2011 til 2025. — Af undervisningspligtige børn fra
kommunen var der på de tre skoler i alt 1698 mod 1719, et fald på 21. Heraf
undervistes på Kommuneskolen 1555 (91,57 %), på Statsskolen 50 (2,95 %) og
på Rønne Privatskole 93 (5,48 %).

Af børn fra Rønne kommune i den undervisningspligtige alder
På optagelseshjem, børnehjem, externatskole o. 1. uden for komm.
Åndssvage (på åndssvageanstalt eller i hjemmet) .......................
På skole for tunghøre ......................................................................
På skole for blinde ..........................................................................
Ikke undervist på grund af sygdom ............................................

var
9
4
1
1
0

desuden:
dr.
2 pg.
»
0 »
»
0 »
»
0 »
»
0 »

I alt 15 dr.

2 pg.

B. Det kommunale skolevæsen.
1 Almindelig oversigt.
Den ændrede skolelovs ikrafttræden 1. august 1959 for 6. hovedskoleklasses ved
kommende medførte, at man allerede i det forløbne skoleårs sidste halvdel traf for
anstaltninger til deling af eleverne i en A- og B-linie, bl. a ved afholdelse af 2 ter
minsprøver i skriftlig dansk og regning. Der er senere i beretningen nærmere rede
gjort for delingen. — Da der endnu ikke fra det nedsatte ministerielle læseplans
udvalg forelå udkast til læseplan for de nye 6. hovedskoleklasser, besluttedes det
for 1950-60 at videreføre undervisningen på A- og B-linien efter de bestående pla
ner for henholdsvis 1. fri mellemskoleklasse og 1. eksamensmellemskoleklasse, idet
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der dog indføjedes 5 ugentlige timer i engelsk også i A-linien, hvor pigerne sam
men med drengene desuden får 2 ugentlige timer i fysik. I øvrigt er man fortsat
med den timenedsættelse i samtlige klasser, som man på grund af lærermangelen
med ministeriel godkendelse har haft siden 1. august 1953. Til trods herfor har 16
embeder med faste timer stået ledige; heraf er 2 besørget som overtimer af det fa
ste personale.
Bygningsmæssigt er der i det forløbne skoleår sket visse forbedringer på Østre
Skole. Nye toiletbygninger for eleverne blev fuldført og taget i brug i april 1959.
Mellem de to toiletbygninger er der indrettet et ekstra læskur. Samtidig er der mel
lem toiletbygningerne og Pingels Allé indrettet cykelskure til 370 cykler, så der
fremtidig kan gives cykeltilladelse til elever, der bor mere end 600—700 meter fra
skolen. I forbindelse hermed er skolens ind- og udgang, der hidtil var nord for ho
vedbygningen og udmundede i krydset Pingels Allé—Svanekevej—Østervoldgade,
flyttet syd for hovedbygningen, så den alene fører ud i Pingels Allé, hvilket trafik
mæssigt skulle være en fordel. Indvendig er man i hovedbygningen fortsat med venylbelægning af gulvene og opsætning af lydabsorberende plader i 3 klasselokaler
samt naturhistorielokaler. Ved inddragning af en niche i den tilstødende sydlige
gang er sidstnævnte lokale blevet udvidet med et materielrum. Desuden er der op
stillet nye bænke og nyt kateder. — På Vestre Skole og Aavangsskolen er kun ud
ført almindelige vedligeholdelsesarbejder.
Af almindelige klasselokaler råder man på Aavangsskolen over 16, på Vestre
Skole over 9 og på Østre Skole over 30
2 mindre, ikke tidssvarende lokaler til
hjælpeskolen, i alt 57 klasselokaler til det øjeblikkelige klassetal på 67. Det giver
nogenlunde dækning, når 1. og 2. klasserne benytter samme lokaler. Alligevel er
der alvorlige mangler ved lokaleforholdene, som besværliggør arbejdet. Vestre Skole,
der er uden faglokaler, sorterer under Østre Skole, hvilket medfører, at en hel del
af denne skoles lærerpersonale én eller undertiden flere gange om dagen må skifte
mellem skolerne, ligesom lederen skal have kontakt med lærere på to skoler, der lig
ger i en afstand af ca. 800 m fra hinanden. Der findes ingen gymnastiksal til Vestre
Skole, så småklasserne derfra må bruge en hel del af gymnastiktimen til at vandre
til Østre Skole og tilbage. På Aavangsskolen har man til 20 klasser kun én gymna
stiksal, hvilket skemamæssigt skaber temmelig store vanskeligheder og ofte forårsa
ger senere skolegang for visse klasser end nødvendigt var. Tiden må derfor være
inde til, at man tager fat på forberedelserne til opførelse af 2. etape af Aavangs
skolen med opførelse af endnu en gymnastiksal samt så mange klasselokaler, at
Vestre Skole kan nedlægges, og skolevæsenets elever kan fordeles nogenlunde li
gelig på Østre Skole og Aavangsskolen. Samtidig vil der kunne skaffes plads til
indretning af skolebibliotek ved skolerne.

De nye toilelbygninger og cykelskure ved Østre Skole.
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II Eleverne.
1. Elevernes fordeling i klasserne d. 31/12 1958.
Østre T
Vestre Sk.

I alt

Aavangsskolen

Klassetal

Elevtal

Klassetal

Elevtal

Klassetal

Elevtal

Elev. pr. klasse

1. kl.
2. —
3. —
4. —
5. —
1. fm.
2. —
3. —
1. H (2.+3. trin)
2. H (4.-f-5. trin)
3. H (6.-|-7. trin)
1. em.
2. —
3. —
4. —
Realklassen

5
5
5
5
5
3
4
2
1
1
1
2
2
2
2
2

142
144
139
145
150
94
97
50
12
16
16
60
60
61
47
35

2
3
3
3
3
2
1

56
89
88
81
86
54
22

7
8
8
8
8

2

198
233
227
226
236
148
119
50
12
16
16
90
91
91
47
35

28,29
29,13
28,38
28,25
29,50
29,60
23,80
25,00
12,00
16,00
16,00
30,00
30,33
30,33
23,50
17,50

I alt

47

1268

20

67

1835

5
5
2
1
1
1

1
1
1

30
31
30

567

3
3
3
2

2. Afgang og tilgang i skoleåret.
Elevtal 1/8 1958
Afgang i skoleåret
Tilgang i skoleåret

941 dr. 900 pg.
35 » 28 »
20 » 25 »

Elevtal 31/7 1959

926 dr. 897 pg.

Afgang 31/7 1959:
Med ophør af skolegang
Til Statsskolens 1 g
Til Privatskolen
Til udenbys skoler

Tilgang 1/8 1959:
Nyindskrevet i 1. kl.
Fra Privatskolen . . .
Fra udenbys skoler .
Elevtal 1/8 1959

91 dr. 101 pg.
2 »
4
0 »
2
2 »
6

103 dr. 105 pg.

113 dr. 117 pg.
0 »
1 »
6 »
7 »

119 dr. 125 pg.
942 dr. 917 pg.,

fordelt således: Østre (+ Vestre Skole:....................... 657 dr. 633 pg. = 1290
Aavangsskolen: . 285 dr. 284 pg. = 569

I alt

1859
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3. Elevernes forsømmelser 1 1958.
Østre + Vestre Skole

Aavangsskolen
Antal elev
I gennem
snit pr. elev
dage i alt

Antal elev
dage i alt

I gennem
snit pr. elev

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

10455
818
155

8,25 dage
0,65 •
0,12 »

4742
236
29

8,36 dage
0,42 »
0,05 »

I alt ... .

11438

9,02 dage

5007

8,83 dage

Ill Lærerpersonalet.
1. Forandringer i årets løb.
Ansættelse:
1/1 59: Fru Merete Bech Nielsen, København, fast ansættelse.
1/7 59: Erik Birkelund, Haderslev sem., ansættelse som aspirant.
Fru Tove Birkelund, Haderslev sem., ansættelse som aspirant.
Fru Vibeke Østergaard Olesen, Zahles sem., ansættelse som aspirant.
Fru Karen Elisabeth Norup Jacobsen, Nr. Nissum sem., ansættelse som
aspirant.
1/8 59: Førstelærer H. Bloch, Gudhjem, ansættelse som overlærer.
Knud Henning Hansen, Horsens, fast ansættelse.

Forflyttelse:
30/11 58: Fru Inga Eriksen til Espergærde komm, skolevæsen.
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Ansat i
nuværende
embede

Født

Dim.

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

1903

1925

1/1

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

1899

1920

1/10 21

1/1

56

Viceskoleinspektører :
P. Jensen .......................
Hakon Christensen ....
E. Svenningsen .............

1904
1909
1915

1925
1930
1941

1/7. 29
1/4 33
1/5 42

1/2
1/8
1/8

Overlærere:
H. Madsen...................
N. H. Ilsøe...................
A. Juul..........................
J. Ulnits .......................
V. Klyver-Poulsen ....
Johs. Therkelsen...........
H. Bloch.......................
Frk, K. M. Knudsen . .
Fru H. Holm...............
Frk. M. Pihl ...............
Frk. A. Jensen .............
Frk. H. Pihl.................
Fru I. Mikkelsen..........
Fru C. Hansen.............
Frk. C. Knudsen..........

1896
1905
1911
1908
1921
1903
1901
1900
1898
1896
1907
1914
1911
1903
1898

1927
1926
1932
1933
1942
1931
1923
1922
1926
1927
1935
1938
1936
1932
1929

1/6
1/10
1/8
1/8
1/11
1/12
1/8
1/9
1/10
1/8
1/4
1/1
1/4
1/1
1/8

29
49
49
51
42
52
59
24
30
31
37
42
52
54
58

1914
1921
1927
1928
1917
1922
1923
1923
1932
1935
1935
1931

1946
1948
1951
1951
1952
1952
1952
1955
1956
1957
1957
1959

1/6
1/8
1/8
1/4
1/6
1/10
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/7

1921
1926

1944
1948

Lærere:
K. Kristensen .............
A. Skovrind.................
J. Østergaard Olesen . .
T. Vesløv.....................
G. Christensen .............
D. Sloth-Nielsen .........
A. Skovrind Nielsen . .
K. H. Hansen...............
P. Hansen (asp.).........
P. Norup Jacobsen (asp.)
V. Tonsberg (asp.) ....
E. Birkelund (asp.) . .
5 ledige embeder.

Lærerinder:
Fru I. Ulnits ...............
Fru L. Svenningsen . ..

11/8
1/8

Tienestealder

2. Fortegnelse over lærerpersonalet 1. august 1959.

4J
"6
CO

1/1

56

Aa.

47
53
56

1/4
1/4
1/8

55
55
56

0.
0.

1/4
1/11
1/8
1/1
1/8
1/12
1/8
1/8
1/2
1/2
1/8
1/1
1/8
1/1
1/8

46
52
55
56
56
52
59
51
53
53
53
56
56
54
58

1/4
1/4
1/8
1/1
1/8
1/7
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/1
1/8
1/7
1/8

55
55
55
56
56
58
58
55
55
55
55
56
56
58
58

Aa.

46
53
51
55
52
54
57
59
56
57
57
59

1/6
1/8
1/8
1/4
1/6
1/10
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/7

48
53
52
55
54
54
57
59
57
57
57
59

1/6
1/8
1/8
1/9
1/6
1/7
1/6

46
47
50
50
51
51
51

52
56

1/8
1/8

53
56

1/4 46
1/6 47

^2

0.

O±j

49

47

Aa.

ø.
0.
ø.
0.
Aa.

0.
Aa.

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
Aa.
Aa.
Aa.

0.
0.
ø.

Aa.
Aa.

Aa.
Aa.
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Fru E. Ilsøe...................
Frk. B. Andersen.........
Fru A. L. Rasmussen . .
Fru N. Larsen...............
Fru B. Juel Jensen ....
Frk. E. G. Schmidt ....
Fru M. Bech Nielsen . .
Frk. E. Birkebæk..........
Fru V. Østergaard Olesen
(asp.) .......................
Fru K. Norup Jacobsen
(asp.) .......................
Fru T. Birkelund (asp.)
1 ledigt embede.
Timelærere:
K. Vincents Jensen. . . .
2 ledige embeder.

1924
1928
1932
1930
1932
1931
1934
1932

1948
1949
1953
1951
1954
1955
1955
1956

1/8 51
1/8 53
1/6 53
1/4 57
1/8 55
1/8 55
1/1 59
1/8 56

1935

1959

1/7

1936
1934

1959
1959

1907

1929

1/8 47
1/1 49
1/6 55
1/9 55
1/8 57
1/8 57
1/8 57
1/4 58

1/8
1/8
1/6
1/10
1/8
1/8
1/1
1/8

51
53
55
57
57
57
59
58

59

1/7

59

0.

1/7
1/7

59
59

1/7
1/7

59
59

0.

1/8

58

1/8

58

0.

Timelærerinder:
2 ledige embeder.
Faste vikarer:
2 ledige embeder.
Latinundervisningen i 4. mell. blev forestået af cand. mag. fru A. Jørgensen.
2 af de vakante embeder besørgedes af det faste lærerpersonale som overtimer.
I de øvrige ledige embeder samt for 3 lærere i militærtjeneste og under sygdom har
følgende vikarieret:
Helårsvikariater: E. Hultberg, P. Hauch-Fausbøll, Ole Jørgensen, B. Maribo Ja
cobsen, H. Kronborg Christensen (24 timer), P. Olsen (12 timer), Fru G. Rosen
meier, fru Grethe Larsen, frk. K. Engell, fru E. Nygaard Hansen, frk. E. Johansen,
frk. Helga Lind, frk. Vibeke Sorth, frk. Lena Jørgensen, frk. E. Olsen (11 timer).
Andre længere vikariater: Vagn Rasmussen (11/8 58—31/3 59), Svend O.
Nielsen (1/4—30/6 59), fru V. Bengtsson (1/12 58—30/6 59), fru H. BlemBidstrup (11/8 58—31/3 59), frk. W. GrØnvald (11/8 58—31/1 59), Carsten
Bolvig (1/1—31/5 59), frk. Sonja Poulsen (1/4—30/6 59), frk. I. Brendholt
(1/2—30/4 59), Bent Larsen (11/8—30/9 58), frk. K. S. Hjoth-Hansen (11/8—
31/10 58), frk. K. M. Espersen (1/1—31/12 58).
Kortere vikariater: Lærer R. Sommer, fru Eliasen, Jørgen Thorgaard.

3 . Kursus.
Sommerferiekursus:
Frk. E. Birkebæk: Gymnastik (Sønderborg Idrætshøjskole).
Fru B. Juel Jensen: Matematik (Danmarks Realskoleforening, Århus).
Hr. V. Tonsberg: Tysk (Danmarks Lærerhøjskole).
Engelskkursus på Remue Statsskole nov. 58—maj 59, arr. af lærerkredsene:
Hr. D. Sloth Nielsen.
Fru B. Juel Jensen.
Endvidere har skolens lærere deltaget i de i årets løb af lærerkredsene arrangerede
instruktionskursus, hvoraf et i skriftlig dansk i grundskolen ved skoleinspektør
Verner Sørensen, Gentofte, afholdtes på Østre Skole den 13/10 1958.

Aa.

0.
0.
0.
0.
0.
Aa.

0.
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IV Skolebetjente,
Otto Aakjær, f. 1909, ansat .... Vi 2 1948 (Østre Skole).
Sv. Aa. Pedersen, f. 1921, ansat Vn 1955 (Aavangsskolen -|- Vestre Skole)

V Virksomheden.
Eksaminer, årsprøve m. m.
Til real- og mellemskoleeksamen, der afholdtes i maj—juni, indstilledes hen
holdsvis 35 og 47 elever, der alle bestod.
REALEKSAMEN:

Real a.:
1. Inger Margrethe Ager Andersen
(købmand)
2. Ruth Ellinor Hammer Andersen
(urmager)
3. Charlotte Kofod Hansen (ren
seriejer)
4. Bodil Marie Ipsen (avlsbruger)
5. Erik Ipsen (fhv. telefonmontør)
6. Niels Kofoed Jensen (viceskole
inspektør)
7. Viola Irene Jønsson (fisker)
8. Signe Krahl (keramiker)
9. Grete Larsen (bogholder)
10. Mogens Lau (møbelsnedker)
11. Lene Kofoed Mogensen
(snedker)
12. Bjarne Tønnesen Nielsen (hotel
bestyrer)
13. Maud Nielsen (magasinass.)
14. Fini Høyer Olsen (møllersv.)
15. Lis Ruth Rømer (matros)
16. Svend Aage Sonne (chauffør)
17. Finn Thøgersen (gravemester)
18. Ane-Grethe Westh (inspektør)

Real b.:
1. Dunja Brandt (bogholder)
2. Bent Jørgen Grønnegaard
(arbmd.)
3. Helene Hammer (slagter)
4. Ally Mildred Sonne Hansen
(fisker)
5. Anne-Grethe Vesth Hansen
(kirkebetjent)
6. Sonja Lindgren Ingemansen
(frugthandler)
7. Rita Jensen (arbmd.)
8. Ane-Lis Johansen (enkefru)
9. Grethe-Lis Jørgensen (telefon
montør)
10. Inger-Marie Kofod (stenhugger)
11. Elise Kofoed (bygmester)
12. Birte Munch (arbmd.)
13. Gert Møller Nielsen (motorfor
handler)
14. Mogens Henning Nielsen
(gartner)
15. Bjarne Madvig Olsen (stensk.)
16. Ingrid Hedvig Pedersen
(maskinarbejder)
17. John Petersen Riis (murer)

MELLEMSKOLEEKSAMEN:
IV. a.
1. Annalise Svostrup Andersen
(fru)
2. Leonard Lindy Andersen (vulkanisør)
3. Jan Brozek ( tømrersv).

Ole Vagn Carstensen (salgschef)
Bente Irene Hansen (formand)
Bente Krog Hansen (overtjener)
Inger Marie Darling Vang
Hansen (arbmd.)
8. Georg Sten Jensen (købmand)

4.
5.
6.
7.
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9. Christa Zaff Julin (værkfører)
10. Addy Margrethe Jørgensen (fru)
11. Egon Birger Lund Jørgensen
(togbetjent)
12. Ole Gerhard Jørgensen (mælke
handler)
13. Bengte Margrethe Kofoed (fru)
14. Birte Kure (maskinarbejder)
15. Birgit Larsen (tømrer)
16. Ilse Helen Larsen (chauffør)
17. Ingrid Nielsen (restauratør)

18. Preben Nyeland Nielsen
(skrædersvend)
19. Ole Høyer Olsen (møllersv.)
20. Kirsten Heiner Pedersen (arbm.)
21. Lise-Marie Pedersen (keramiker)
22. Karen Grønkjær Rasmussen
(skomagermester)
23. Connie Ingegerd Rømer (havne
arbejder)
24. Ole Munk Thorsen (rensemester)
25. Kirsten Wolf (inspektør)

IV b.
1. Birgit Margrethe Skovgaard
Ambrosen (chauffør)
2. Jeppe Forchammer (civiling.)
3. Tonny Gudbergsen (arbmd.)
4. Anni Hansen (togbetjent)
5. Inge-Lise Hansen (fru)
6. Jørgen Ulrik Westh Hansen
(togfører)
7. Grethe Haagensen (minør)
8. Birthe Solveij Ipsen (arbmd.)
9- Doris Jensen (arbmd.)
10. Knud Anker Jørgensen (fru)
11. Kurt Edward Kjällberg
(ekspedient)

12. Ingelise Larsen (bager)
13. Birgit Lau (møbelsnedker)
14. Finn Ove Kure Mortensen
(arbmd.)
15. Kirsten Mortensen (snedker)
16. Inge-Lise Nielsen (typograf)
17. Hanny Funch Pedersen (bager
mester)
18. Winny Funch Pedersen (arbm.)
19. Bodil Karen Petersen (skibsf.)
20. Brigitta Svendsen (maskinarb.)
21. Ingvar Krøier Svendsen (købm.)
22. Kjeld Svendsen (skibsfører)

Antal
elever

Realeksamen ...........

35

Mellemskoleeksamen

47

Gennemsnitskarakterer
ug"^

mg+

1

7
7

mg-4-

g+

16

9

2

15

18

5

mg

g

2

Årsprøven.
Den skriftlige årsprøve blev afholdt d. 15. og 16. juni, den mundtlige d. 24.,
25. og 26. juni. Foruden til at overvære den mundtlige årsprøve var forældrene
lørdag d. 20. juni indbudt til at bese elevernes skriftlige besvarelser fra årsprøven
samt årets arbejder i skrivning, tegning, håndarbejde og sløjd.

Deling i A- og B-linie.
Jvfr. den ændrede folkeskolelovs bestemmelser om gradvis ophævelse af eks
amensmellemskolen bortfaldt optagelsesprøven til 1. eksamensmellemskoleklasse.
Ifølge samme lovs § 17, stk. 7, blev eleverne fra 5. klasserne 1958/59 til skoleåret
1959/60 fordelt på en A- og en B-linie i de nye 6. hovedskoleklasser. Til støtte for
lærernes bedømmelse af elevernes egnethed for de to linier afholdtes to termins-
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prøver i dansk og regning, den første d. 10. og 12. febr. 1959, den anden d. 17. og
19. marts 1959- På grundlag af lærernes almindelige indtryk af elevernes stand
punkt, evner og interesser, suppleret med udfaldet af de afholdte prøver og under
hensyntagen til fremførte ønsker fra forældrene fordeltes eleverne fra 5. klasse til
den nye 6. hovedskoleklasse på følgende måde:

5. klasse 1958/59:................. 111 dr. 4" 119 pg. — 230 elever
6. hovedskoleklasse 1959/60:
A-linien: ....................... 77
dr. 4" 68 pg. = 145 elever
B-linien: ........................... 34 dr.
51 pg. = 85 elever
I alt 230 elever,

d. V. s. ca. 63 % til A- linien og 37 % til B-linien. Fra 6. klasse (1958/59) over
flyttedes endvidere 6 dr. og 2 pg. til 6. hovedskoleklasses B-linie (1959/60). Der
oprettedes 5 klasser på A-linien og 3 på B-linien.

Flidspræmier.
Renterne af grosserer Andr. Riis’s legater samt et kommunalt tilskud anvendtes
til flidspræmier til følgende elever:

For flid og god opførsel (sparekassebog på 25 kr.):
Østre Skole:
Kirsten Ipsen, 7 A
Vibeke Mortensen, 7 B
Alice Nielsen, 7 C
Ivar Nielsen, 7 D
Bente Hansen, IV a
Birthe Ipsen, IV b
Aavangsskolen: Kurt Hagstrøm, 7. kl.
For særlig flid og interesse i praktiske fag:
Husgerning (»Husholdning, land og by«):
Østre Skole:
Karen Olsen, 7 A
Hanne Jensen, 7 C
Ellen Petersen, III a
Lisbeth Brandenburg Kofoed, III b
Aavangsskolen: Jytte Marcher, 7. kl.
Merete Frederiksen, III

Håndgerning (»Sting og mønstre«):
Østre Skole:
Helle Kofoed, 7 A
Lene Nielsen, 7 D
Bente Krogh Hansen, IV a
Winny Funch Pedersen, IV b
Aavangsskolen: Veny Haagensen, 7. kl.

Sløjd (en høvl):
Østre Skole:
Helge Nielsen, 7 B
Jeppe Forchammer, IV b
Aavangsskolen: Vagn Fussing, 7. kl.
Foreningen »Norden«s gavebog blev tildelt
Inge-Lise Hansen, IV b.
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Særundervisning.
I årets løb er 22 drenge og 19 piger, ialt 41 elever, fra 1.—5. trin samt 3. hjælpe
skoleklasse blevet intelligensprøvet. De 8 elever fra 3. hjælpeskoleklasse blev ved
skoleårets slutning udskrevet som ikke-undervisningspligtige. De øvrige fordeltes
ved oprykningen således: Hjælpeskolen 6, oversiddere: 4, oprykket: 23.
Skolevæsenets hjælpeskoleafdeling trænger til udvidelse; men også her har lærer
mangelen stillet sig hindrende i vejen. 3 klasser i hjælpeskolen giver normalt ikke
plads til mere end ca. 30 elever, hvilket er alt for få svarende til et samlet elevtal
på 1850. Desuden medfører savnet af en eksternatskole vel nok, at vi i hjælpeskolen
undertiden beholder enkelte elever, som på grund af graden af evnesvaghed burde
henvises til særforsorgen, og som således optager pladsen i hjælpeskolen for min
dre svagt begavede, der på grund af pladsmangel i denne afdeling må forblive i
normalklasserne, hvor der ikke kan tages det hensyn til dem, der burde. Forhåbent
lig vil man snart begynde opførelsen af den eksternatskole i Rønne, der skal dække
Vestbornholm, og som allerede er projekteret.
I det mål, der under hensyn til lærerknapheden har kunnet afses timer dertil, er
der givet de svage læsere holdundervisning i dansk, såvidt muligt som ekstratimer, så
eleverne også har kunne følge danskundervisningen i deres egen klasse. På læsehold
er der på Aavangsskolen undervist 7 drenge hele året. På Østre Skole begyndtes der
med 15 drenge og 5 piger; heraf udgik i årets løb 1 dreng til taleskole, 3 drenge og
1 pige, hvis læsevanskeligheder var blevet væsentlig afhjulpet, hvorefter yderligere
6 drenge og 1 pige kunne optages. I alt har ekstralæsningen således omfattet 34
elever.

Erhvervsvejledning.
For at skaffe eleverne i afgangsklasserne lejlighed til at indhente førstehånds
kendskab til et erhverv, som havde deres særlige interesse, formidlede skolen i efter
årsferien 1958 under velvilje fra Rønne handelsstandsforening og Rønne håndvær
ker- og industriforening virksomhedsbesøg for ca. 50 elever i 8. kl., 4. mell. og
realklassen. Interesserede elever fik på skolen en introduktionsskrivelse, hvormed
de selv henvendte sig i en erhvervsvirksomhed for at opnå tilladelse til i nogle dage
at følge og delvis deltage i arbejdet. Det er skolens indtryk, at eleverne fik et godt
udbytte af disse besøg, og man takker for den imødekommenhed, der blev vist dem
ved deres henvendelse på de forskellige virksomheder.
I øvrigt har aleverne i afgangsklasserne som sædvanlig modtaget teoretisk er
hvervsvejledning på skolerne. Den første orientering blev givet af klasselærerne i
afgangsklasserne. Som grundlag for samtalerne benyttedes »Mit fremtidige ar
bejde«, som eleverne derefter lånte med hjem. Endvidere var arbejdsdirektoratets
erhvervskartotek til rådighed på skolen. Efter at eleverne på skolen havde udfyldt
spørgeskemaerne, blev disse tilstillet erhvervsvejlederen, forstander H. Ploug. Rønne,
som derpå aflagde besøg i de enkelte klasser og drøftede erhvervsønskerne og
-mulighederne med eleverne, idet der samtidig blev gjort opmærksom på, at der er
adgang til individuel vejledning ved henvendelse på erhvervsvejledningskontoret,
Ellekongstræde 4, hvor erhvervsvejlederen normalt træffes tirsdag og torsdag kl.
15,30—17,30. Denne mulighed består også, efter at eleverne er udgået af skolen.

Idræt og svømning.
På grund af forskellige omstændigheder undlod man i eftersommeren 1958
at afholde det årlige idrætsstævne på stadion; men der er på de enkelte skoler
arbejdet ihærdigt med boldspil og fri idræt.
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Følgende antal skoleidrætsprøver er aflagt:
Bronze
71
Sølv
48
Guld
37
Sølv m. emalje 13
Guld m. emalje 2
I alt

dr.
»
»
»
»

94
65
48
22
3

Pg'
»
»
»
»

171 dr. 232 pg.

Sundhedskommissionens tilladelse til, at badningen på søbadeanstalten kunne gen
optages, er blevet stærkt udnyttet, idet der i første sæson efter det lange badefor
bud på kommuneskolerne er blevet aflagt følgende antal af Den Danske Skoles
Svømmerprøver:

Svømmerprøven
Frisvømmerprøven
Livredderprøven
I alt

63 dr.
43 »
55 »

79 pg.
38 »
14 »

161 dr. 131 pg.

Det er glædeligt, at så mange elever er blevet gjort fortrolige med vandet, og man
må håbe, at de regelmæssige undersøgelser af vandet, der bliver foretaget, fortsat
må tillade udøvelsen af denne vigtige sportsgren. Imidlertid vil en stadig stærkere
trafikering af havnen indebære risikoen for, at den nuværende badeanstalt må
afløses af en anden, og det vil være betimeligt, at man benytter fristen til at over
veje, hvordan badeforholdene fremtidig kan ordnes.

Landsskolescenens teater- og filmsforestillinger.
Den lokale ledelse af Landsskolescenens teater og filmsforestillinger er varetaget
af henholdsvis lektor Frellsen og overlærer Klyver-Poulsen.
Af teaterforestillinger var der i dette år kun én. Den 20/1 1959 opførtes på
Rønne Teater Carlo Goldoni: »Én tjener og to herrer«, en udmærket forestilling.
Skønt skolescenens teaterforestillinger udføres af absolut gode og velsammenspil
lede kræfter, og billetprisen, 3,50 kr., er rimelig, synes interessen blandt de ældre
elever, til hvem disse forestillinger først og fremmest henvender sig, at være svin
dende, hvilket er beklageligt, da det kan medføre, at Bornholm udgår af skole
scenens virkeområde, hvad teatret angår.
I modsætning hertil stiger tilslutningen til landsskolescenens bio, der i Rådhus
teatret har vist følgende film:
15/10 58: »Nødråb fra havet«.
12/11 58: »Vesterhavsdrenge«.
9/1 59: »Vest for Zanzibar«.
18/2 59: »Under Australiens himmel«.
Abonnementsprisen for de 4 forestillinger var kr. 3,50, og der deltog fra Østre
Skole 380 elever, fra Aavangsskolen 175, i alt 555 elever.
Mens skolebioen kun er for elever på 5. trin og opefter, er der for elever på
1.-—4. trin samt børn under undervisningspligtig alder adgang til medlemsskab
af »Børnenes Filmklub«. Der er forskelligt program for børn indtil 8 år og børn
over 8 år. Årsabonnement à 6 forestillinger koster 3 kr. Tilslutningen har været
stor, idet medlemstallet ligger på ca. 1100. »Børnenes Filmklub« ledes af en besty
relse bestående af overlærerne Juul og Klyver-Poulsen (for skolen), biografdirek
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tør fru Mikkelsen (for Rådhusteatret), fru organist Jungild og fru arkitekt Berg
(Dansk Kvindesamfund), urmager Nielsen, kunstmaler Hauch-Fausbøll, fru arbm.
Larsen og fru adjunkt Ellasen (for forældrene).

Fribilletter og skolerejser.
Til frirejser i sommerferien udstedtes på kommuneskolerne følgende antal bil
letter:
Østre -4 Vestre Skole 660 billetter
Aavangsskolen
299 billetter
I alt 959 billetter
Dertil kommer det efterhånden ret betydelige antal frirejser med ungdomsorgani
sationerne, som træder i stedet for rejse på skolefribillet.
I udvekslingsrejsen mellem eleverne fra Rønne og dens svenske venskabsby
Karlshamn, der hvert år tilrettelægges af foreningen »Norden«s lokalafdelinger i
de to byer, deltog 16 elever fra hver side. De svenske elever besøgte Rønne 30/6—
7/7, og vore aflagde genvisit i Karlshamn 8/7—14/7. Ledere var henholdsvis læ
rerinde fru Bengtsson, Karlshamn, og lærer Vesløv, Rønne.
Den 4/6—10/6 var Østre Skoles 7 B på skolerejse til Tistrup (Vestjylland) un
der ledelse af klasselærerinden fru C. Hansen, assisteret af frk. Th. Pihl. Eleverne
var i Tistrup indkvarteret hos jævnaldrende, der efter sommerferien blev modtaget
under deres besøg på Bornholm. Opholdet i Vestjylland blev en stor oplevelse for
vore elever. Under udflugter besøgte de bl. a. Fanø, Ribe, Tipperne og beså end
videre brunkulslejer og ørredbrug.

Skoleopsparing.
Der er i skoleåret 1958/59 på skolerne solgt sparemærker for følgende beløb:

Østre 4- Vestre Skole kr. 8.800
Aavangsskolen
kr. 4.700

I alt kr. 13.500
Det er i sammenligning med sidste år en fremgang på kr. 3.200. I forhold til sko
lernes samlede elevtal udgjorde opsparingen gennem køb af sparemærker dog kun
kr. 7,30 pr. elev i gennemsnit. De direkte indskud i sparekassen på 10 kr. og der
over har skolerne ingen kontrol med.

Fra skolernes dagbøger:
1958
11/8 Undervisningen genoptages efter sommerferien.
21/8—28/8 Østre Skoles 8 AB på lejrskole på Møen og Stevns under ledelse af
overlærer frk. M. Pihl og lærerne J. Østergaard Olesen og Vincents Jensen.
27/8 Aavangsskolens skovtur med 1. og 2. klasse til »Skovly«.
29/8 Aavangsskolens skovtur med 3. klasse og opefter til Dueodde.
1/9 Skoleskovtur for Vestre Skoles 1. og 2. klasse til »Skovly«.
3/9 Østre Skoles skovtur: 3.—4. klasse til Almindingen, 5., 6., I og II til Ham
meren, 7., 8., Ill, IV og realklasse til Paradisbakkerne—Brændesgårdshaven.
2/10 Overbetjent Nørgaard giver færdselsundervisning i Aavangsskolens 6. klasse
og opefter.
4/10 Eleverne fra 6. trin og opefter ser missionsudstillingen på »Emaus«.
8/10—9/10 Jagtkonsulent Fynbo, Svendborg, besøger Østre Skole og Aavangs-
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29/10

27/11

26/11

28/11
20/12

skolen og viser film for 5. og 6. trin om dyrelivet i Grønland og for 4. trin
filmen om »Rålammets historie«.
Forældremøde for 8. klasserne på Østre Skole. Skolens leder og klasselæ
rerne i de to klasser redegjorde for undervisningen i 8. klasse, sidstnævnte
specielt om arbejdet i den afholdte lejrskole. Der blev drukket kaffe og vist
en film om lejrskole. Erhvervsvejlederen, forstander Ploug besvarede spørgs
mål angående erhvervsmuligheder.
Skolekoncert af et symfoniorkester fra København på »Borgen«. 1. koncert,
under direktion af Henrik Sachsenskjold, overværedes af 7., 8., II og III
fra begge skoler, 2. koncert, under direktion af Laward Friisholm, af Østre
Skoles IV og realklasserne.
Aavangsskolens skolefest på »Industrien«. 1. mell. indledede med sang un
der ledelse af lærer Skovrind Nielsen, hvorefter 3. mell. opførte »Væddemå
let« (H. Buchhave og Sv. Hauerbach), instrueret af viceskoleinspektør Svenningsen. Festen overværedes af ca. 500 elever og forældre og sluttede med
dans.
Besøg på Østre Skole af kaptajn Løber, Dansk Skibsadoption, der for ele
verne på 7.—10. trin fortalte om »Under Dannebrog på verdenshavene«.
Fælles afslutning før jul for Østre Skoles og Aavangsskolens ældre elever
ved pastor Schaeffer.

1959
19/1

Østre Skole havde besøg af rejselektor inden for foreningen »Norden«, læ
rer Tage Guth, nordisk-europæisk højskole, Snoghøj, der underholdt de æl
dre elever med oplæsning af stykker af »Nils Holgersens vidunderlige
rejse« og fortalte om Dalkarlene.
27/1 Forældremøde på »Borgen«, fælles for begge skoler. Stadsskoleinspektør
Benthin redegjorde for den nye skolelov. Mødet havde samlet ca. 500 del
tagere.
29/1—30/1 Forældredage på skolerne.
11/2 Eleverne fra 5. trin og opefter fra begge skoler så på »Borgen« Jens Bjer
res farvefilm »Kalahari — atomtidens stenalderfolk«.
25/2—26/2 Østre Skoles skolefest på »Industrien«. Festen indlededes med kor
sang af elever fra 1. og 2. mell., dirigeret af lærer K. Kristensen. Derefter
opførte elever fra 8. klasse og 3. mell. »Genboerne« under instruktion af
lærer Vincents Jensen, og der sluttedes begge aftener med dans. Ca. 475
elever og forældre deltog hver aften.
25/5—25/5 Undervisningen i skolekøkken på henholdsvis Østre Skole og Aa
vangsskolen inspiceredes af skolekøkkeninspektør frk. Kirsten Munk Niel
sen.
27/6 Fælles afslutning for afgangsklasserne på Østre Skole og Aavangsskolen af
holdtes på Østre Skole. Der blev talt af skolekommissionens formand, tømrerCarl B. Pedersen, og stadsskoleinspektør Benthin. Et sangkor under le
delse af lærer K. Kristensen underholdt. Til slut meddeltes resultaterne af
mellemskole- og realeksamen, eksamensbeviser og afgangsbeviser samt flids
præmier uddeltes.

Mælk og vitaminpiller.
Uddelingen omfattede mælkeportioner à 2 dl sødmælk hver skoledag til elever
på alle klassetrin, der ønskede det, i tidsrummet 1/11 1958—31/3 1959 samt en
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A-B-C-D-vitaminpille daglig til elever på 1.—7. trin i tiden 1/1—31/3 1959.
Der uddeltes i alt 174.717 mælkeportioner og 100.000 vitaminpiller. Prisen
pr. portion var henholdsvis 15,56 øre og 1,25 øre. Den samlede udgift til mælk og
vitaminpiller var kr. 28.465,76.

Skolelægevirksomheden.
Den årlige undersøgelse af eleverne har fundet sted efter de samme retnings
linier som tidligere. 170 elever henvistes til egen læge, og godt 100 elever er
blevet kontrolleret på skolen udover den årlige undersøgelse.
I maj 1959 fik eleverne tilbudt at få foretaget 4. poliovaccination, og tilbuddet
blev modtaget af næsten alle elever. Difterivaccinationen var ikke gennemført
hos 10 pct. af de nyindskrevne elever, mens den ellers gennemgående er fint
fuldført hos de ældre elever.
5 procent af eleverne har hver haft over 30 sygedage i det forløbne skoleår,
i en del tilfælde er årsagen tilbagevendende forkølelser og dermed beslægtede
sygdomme. Andre tilfælde skyldes følger efter uheld eller ulykker, såsom brækkede
arme eller ben, hjernerystelser og lignende. Flere af disse ulykker må betragtes
som hændelige — som f. eks. at en gren knækker under et barn, der klatrer i et
træ — mens andre nok kunne have været undgået, hvis eleven havde set sig bedre
for. Det hænder jo af og til, at børn uden at se sig for kommer farende på cykel
ud fra en have — eller glemmer at give tegn, før de svinger. Og i vor tid, hvor
stadig mere af trafikken motoriseres, kan den slags synder blive katastrofale. Det
er vigtigt, at vi alle medvirker til, at børnene lærer at færdes på fornuftig måde
i trafikken.
Hos 2 procent af eleverne fandtes fodsvamp og hos 2 procent fodvorter. Begge
disse tal ligger lidt bedre end for sidste år.
Platfodethed forekom hos 8 procent af drengene og 5,4 procent af pigerne.
Eleverne opfordres til regelmæssig fodgymnastik.
Hos nogle af pigerne er set en tydelig bedring af platfodetheden efter brug af
»Sundhedssandaler«, et fodtøj, der giver lejlighed til rigelig brug af fodens musk
ler. Bruges »Sundhedssandaler«, vil det oftest være tilrådeligt at skifte nogle gange
om dagen til andet fodtøj, da man ellers kan komme til at overanstrenge musk
lerne i fødder og ben.
»Skæve stortæer« fandtes i dette skoleår hos 11 procent af pigerne og ca. 2,5
procent af drengene imod henholdsvis 7 procent og 1 procent i skoleåret 1957-58.
For drengenes vedkommende er denne fodfejl især konstateret fra 7. klasse og
opefter, mens den hos pigerne fandtes ret hyppigt allerede fra 4.—5. klasse. Det
er nærliggende at antage, at moden med de spidse sko har sin store del af skylden
i denne stigning. Til dagligsko bør foretrækkes sko, der er opbygget efter en na
turlig fods form.
Til slut et par ord om tænderne: I nogle klasser passes eftersynet hos tandlægen
fint. I andre klasser har kun ca. halvdelen været af sted. Forældrene må være klar
over, at et hul i en tand i løbet af et år meget godt kan blive så stort, at tandlægen
ikke kan redde tanden. Det er synd imod børnene ikke at hjælpe dem til at bevare
deres blivende tænder. Er Deres barn ikke allerede i gang hos sin tandlæge, så
bestil tid nu, så barnet kan få set efter, om der er noget, der trænger til at laves.
For alle sygekassemedlemmer i Rønne kommune er eftersyn og behandling af
skolebørnenes tænder jo gratis.
Jeg takker skolernes ledere og lærerstab for godt samarbejde.
Grethe Kjøller.

18

Rønne kommunale ungdomsskole.
Leder: Overlærer V. Klyver-Poulsen.

I september udsendtes 275 indbydelser til ufaglærte unge mellem 14 og 18 år i
Rønne. Ved skolegangens begyndelse den 6. oktober var der tilmeldt 28 drenge
og 22 piger, og vinterens arbejde begyndte med et drengehold og et pigehold.
Fagene og det ugentlige timetal:

Drenge: Sløjd ................................................
Motorlære......................................
Dansk og regning .......................
Piger: Husgerning.....................................
Håndgerning..................................
Frie emner ....................................
Sundhedslære ogbarnepleje..........

2
2
2
3
2
1
1

timer
timer
timer
timer
timer
time
time

I alt undervistes drengene 100 timer og pigerne 133 timer. I vinterens løb besøgtes
forskellige virksomheder, som alle modtog eleverne med stor venlighed. Drenge
holdet besøgte således højspændingsværket, gasværket, brandstationen, kørelærer
Bidstrups teorilokale, Ferdn. Jørgensens værksted og »Kongedybet«s maskinrum
og kommandobro. Pigeholdet besøgte Bornholms Dampvaskeri, Bornholms Spareog Laanekasse og køkkenet på Centralsygehuset. Eleverne viste en levende inter
esse for disse besøg.
Der er desuden blevet afholdt en julefest og en afslutningsfest med forskellig
underholdning og udstilling af vinterens resultater i sløjd og håndgerning.
Skolen sluttede den 17. marts med 37 elever og havde altså en afgang på 13
elever. Heraf rejste 1 på ungdomskostskole, 4 flyttede, 2 fik andet arbejde, medens
6 forlod skolen p. g. af manglende interesse.
Som lærere medvirkede husholdningskonsulent fru G. Lawaetz Jensen, direk
trice fru G. Olsen, sygeplejerske frk. K. M. Clausen, møbelsnedker Gerner Bid
strup, automekaniker Ch. Johansen, lærer K. Vincents Jensen, lærer T. Vesløv og
overlærer V. Klyver-Poulsen.

VI Anden benyttelse af skolernes lokaler.
I vinterhalvåret har lokalerne efter skoletid
gende skoler og foreninger:
Østre Skole: AOF’s aftenskole, Røde Kors,
slutningen af idrætsklubber, Rønne idrætsklub,
Bornholms tunghøreforening.
Aavangsskolen: Aftenhandelsskolen, AOF’s
idrætsklubber, Rønne idrætsklub.

været stillet til rådighed for føl

Rønne badmintonklub, Sammen
KFUM og K’s gymnastikafdeling,
aftenskole, Sammenslutningen af
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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 samtykke.
Sådanne henvendelser må i almindelighed ske mindst dagen før. Anmodninger om
fritagelse for skolegang bør indskrænkes til det mindst mulige. Tab af undervis
ning vil altid være et handikap for barnet, og det er endvidere af den største be
tydning for dets indstilling til skolearbejdet, at det får forståelsen af, at det kun må
forsømmes, når der foreligger vægtige grunde dertil.
Erhvervsmæssigt arbejde.
Det er af stor betydning for børnenes udbytte af undervisningen, at de møder
udhvilede og veloplagte i skolen. Det er derfor ikke tilladt forud for skoletiden at
lade undervisningspligtige børn udføre erhvervsmæssigt arbejde, d. v. s. arbejde
mod vederlag uden for hjemmet. Får børnene af forældrene tilladelse til efte>
skoletid at påtage sig budtjeneste o. lign., bør det være i begrænset omfang, så
der bliver rigelig tid og kræfter til at udføre de hjemmearbejder, skolen pålægger
dem, I eksamensskolen vil der i almindelighed ikke være tid til ekstraarbejde
såfremt skolens krav skal honoreres, og eleverne have lidt fritid.

Skoleåret (Ind- og udskrivning).
Skoleåret går fra 1/8—31/7.
Udskrivning finder sted pr. 31/7, i realiteten 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 løbet af det følgende skoleårs 6 første måneder,
altså senest 31/1, såfremt de har gået 7 år i skole.
Undervisningspligten indtræder den 1/8 for de børn, der inden denne dato
er fyldt 7 år. Børn, der fylder 7 år i løbet af skoleårets 6 første måneder, altså
senest 31/1, indskrives, såfremt forældrene ønsker det, og kan udskrives efter 7 års
skolegang som 13-årige.

Skolebøger.
Skolebøger er dyre. Deres brugstid afhænger i høj grad af den omhu, hvormed de
behandles, både i skolen og derhjemme. Forældrene anmodes om at støtte skolens
økonomi ved at være behjælpelige med at påse, at bøgerne hjemme altid anbringes
uden for mindre søskendes rækkevidde, og at de er forsynet med et godt omslag,
at de bringes til og fra skole i taske, tornyster eller mappe, og at der ikke teg
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nes eller skrives i dem. Bøgerne må nødvendigvis gå i arv fra klasse til klasse et
vist åremål. Snavsede bøger er uhygiejniske. Væn derfor børnene til altid at vaske
hænder, før de beskæftiger sig med bøgerne derhjemme.

Misbrugte eller bortkomne bøger skal erstattes.
Legemsøvelser (Omklædning, bad, fritagelse).
Omklædning til gymnastik er ifølge folkeskoleloven påbudt fra 4. klasse; men
skolen vil, af hensyn til børnenes velvære under og efter øvelserne, anbefale for
ældrene allerede fra 3. klasse at anskaffe en gymnastikdragt til børnene, da drenge
og piger fra dette klassetrin har gymnastik hver for sig. Gymnastiktimen afsluttes
med et tempereret bad. Det tilrådes, at børnene altid benytter badehætte, så de
undgår vådt hår. Fritagelse for legemsøvelser og bad kan enkelte gange ske ved
skriftlig anmodning fra hjemmet. Drejer det sig om længere fritagelser, sker det
på grundlag af lægeerklæring, hvortil blanket fås på skolen.

Glemte ting.
Ting, der tabes på skolen, bliver på Østre Skole anbragt i en kasse for fundne
sager, på Vestre Skole og Aavangsskolen i materielrummet, og udleveres ved hen
vendelse til gårdinspektørerne. Glemte klædningsstykker, herunder gymnastiktøj
og -sko, bliver hængende en tid, hvor de er efterladt, men fjernes derefter af or
denshensyn. Det henstilles, at savnede ting eftersøges snarest. Det er praktisk at
mærke løsere beklædningsgenstande, såsom huer, vanter og trøjer samt gymnastik
tøj.
Tandpleje.
Efter overenskomst mellem kommunen og Rønne sygekasse er der for indenbys
elever i kommuneskolerne adgang til tandpleje hos samtlige byens tandlæger efter
følgende ordning:
Forældrene sørge selv for uden for skoletid at sende de skolesøgende børn til tand
læge til eftersyn og evt. 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.

Skoleopsparing.
Både for børnene selv og senere for samfundet er det af stor betydning, at de
vænnes til at omgås penge på en fornuftig måde, herunder også til efter evne at
foretage en opsparing. Hjem og skole bør derfor i fællesskab anspore eleverne til
at opspare en passende del af de penge, som de får til rådighed over gennem gaver
eller egen indtjening, så bl. a. overdreven forbrug til slik o. lign, undgås, og bør
nene i stedet for efterhånden i sparekassen får opsparet et beløb, som de ved given
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lejlighed kan disponere over til indkøb af mere værdifulde ting, som de ønsker sig,
eller f. eks til rejser. Det bemærkes i den forbindelse, at spareordningen nu er så
dan, at børnene, selv om det opsparede beløb forrentes med højeste indlånsrente,
uden opsigelse kan hæve af det.
Skoleopsparingen sker på den måde, at eleverne hos klasselæreren køber sparemærker à 25 øre pr. stk. Disse klæbes i et sparekort, der i udfyldt stand repræsen
terer en værdi af 10 kr. Det fyldte kort afleveres i Bornholms Spare- & Lånekasse,
hvor beløbet indføres i elevens sparekassebog. Beløb på 10 kr. og derover henvises
dog til direkte indskud i sparekassen.

Ferieplan
for Rønne kommunes skoler 1960.
— 4/1 :
28/1 :
29/2 :
11/3 :
28/3 :
13/4 —19/4 :
13/5 —14/5 :
26/5 :
4/6 — 7/6 :
27/6 —10/8 :
19/9 :
17/10—22/10:
21/11:
23/12— 4/1 :

Juleferie.
Månedslov.
Fastelavnsmandag.
Kongens fødselsdag.
Dronningens fødselsdag.
Påskeferie.
Bededagsferie.
Kristi Himmelfartsdag.
Pinseferie.
Sommerferie.
Månedslov.
Efterårsferie.
Månedslov.
Juleferie .

Ved ferier på mere end een dag medregnes begyndelses- og slutdatoen.
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VIII Regnskab.

1. Lærer- og børnebogsamlinger.
1/8 1958—31/7 1959.
a. Østre Skole.
Indtægter

Kr.

0.

Beholdning 1/8 1958 .............
Kommunens tilskud.................
Renter........................................

464
1000
23

33
00
82

1488

15

Udgifter
Bornholms Biblioteksforening ..
Foreningen »Norden«.............
Dansk Naturfredningsforening .
Tidsskriftet »Grønland« .........
—
»Naturens Verden«
—
»Rundt i Verden« .
—
»Faglig Læsning«
Andre tidsskrifter......................
Bogindbinding..........................
Bogindkøb ...............................
Diverse.......................................
Flidspræmier ............................
Beholdning 31/7 1959 ...........

Kr.

0.

3
20
8
48
52
85
17
58
28
734
10
100
322

00
00
90
00
00
50
50
50
00
35
30
00
10

1488

15

Kr.

0.

1003
25
60
179
1267

50
00
00
14

b. Aavangsskolen.
Indtægter

Kr.

0.

Beholdning 1/8 1958 .............
Kommunens tilskud.................
Renter........................................

253
1000
13

68
00
96

1267

64

Udgifter
Bogindkøb ................................
Indbinding ................................
Flidspræmier ............................
Beholdning 31/7 1959 ...........

64

Regnskabet er revideret; de indkøbte bøger står på lærerbiblioteket, og saldoen på spare
kassebog nr. 52640 stemmer.
Rønne, den 26. november 1959H. Madsen.
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2. Grosserer Andr. Riis’s legater.
1/8 1958—31/7 1959.
a. Kompletteringsfonden.
Indtægter

K'

0.

Beholdning 1/8 1958 .............

1356

Legatrenter................................

116

96
95

Tilskrevne renter......................

25

36

1499

27

Kr.

Udgifter

0.

Indkøb til den fysiske samling. .

560 00
Beholdning 31/7 1959 ...........
939 27

1499

27

Kr.

0.

239
630

45
98

870

43

b. Legater til flidspræmier.

Udgifter

Indtægter
Beholdning 1/8 1958 .............
Legatrenter................................
Tilskrevne renter......................

671
182
17
I

26
16
01

870 \ 43

Flidspræmier .............
Beholdning 31/7 1959

Regnskabet for lærer- og børnebogsamlingen for Østre Skole samt for grosserer Riis’s lega
ter er dags dato revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene. Beholdningerne indestar
på sparekassebøger.
Rønne, den 12. december 1959P. Jensen.
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3 Det kommunale skolevæsens regnskab 1958—59.
Lærerlønninger, vikariater, gårdinspektion m. v. kr. 946.401,41 4statens refusion kr. 815.579,33 .................................................. kr. 130.821,88
Lønninger til skolebetjente, medhjælp m. v......................................... » 32.796,52
Henlæggelse til pensionsfonden for skolebetjente.............................. »
1.060,35
De faste ejendomme............................................................................ » 243.189,50
Skolehave ............................................................................................. »
907,35
Skolelæge m. v....................................................................................... » 12.487,55
Skoletandpleje ....................................................................................... » 40.499,43
Inventar og materiel ............................................................................ » 89.187,37
Brændsel, belysning og vandforsyning.............................................. » 65.317,04
Undervisningsmidler ............................................................................ » 63.164,72
Kontorholdsudgifter ............................................................................ »
6.819,66
Rengøring ............................................................................................. » 86.323,54
Lærer- og børnebogssamling, flidspræmier........................................ »
2.000,00
Forsikringsudgifter .............................................................................. »
3.029,08
Tilskud til andre kommuner efter forsorgslovens § 158, stk. 4 . .. . »
2.227,56
Diverse udgifter .................................................................................. » 19.493,68

799.325,23

4- skolepenge for udenbys elever ........................... kr.
Indtægter fra legater m. v....................................... »

21.895,51
2.000,00

23.895,51

kr. 775.429,72
Gennemsnitsudgiften pr. elev ......................................................... kr.

422,57

På skolevæsenets regnskab opføres desuden følgende udgifter:
550,00
Ungdomsnævnet........................................................... kr,
Ungdomsskolen (kr. 6.401,07 4- refus kr. 3.128,18) »
3.272,89
14.303,86
Tilskud til A.O.F.s aftenskole..................................... »
3.080,00
»
» ungdomsklubber......................................... »
1.175,00
»
» ophold på efterskoler................................. »
700,00
»
» Handelsskolen ........................................... »
23.900,00
»
» Teknisk Skole............................................. »

46.981,75

De samlede udgifter

kr. 822.411,47

