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Skolevæsenets tilsyn og ledelse pr. 1. august 1963.
Skolekommissionen.

Valgt af byrådet:
Bogholder Kai Larsen, formand.
Handelsgartner Kn. W. Johansen.
Bogholder fru J. Weyhe.

Valgt af forældrene:
Forretningsbest. J.Juel Jensen (Østre Skole).
Maler Henning Rasmussen (Aavangsskolen).

Skoleudvalget.

Bogholder Kai Larsen, formand.
Fagforeningsform. Hans Otto Jensen.
Handelsgartner Kn. W. Johansen.
Bogholder fru J. Weyhe.
Direktør Vaid. Pedersen.

Ungdomsskoleudvalget.

For byrådet:
For fælleslærerrådet:
For Dansk Arbejdsgiverforening:
For Dansk Arbejdsmands- og
Specialarbejder Forbund:

Sømand Aa. Kjøller, formand.
Bogholder fru J. Weyhe.
Lærer J. Østerg. Olesen.
Civilingeniør Sv. Olsen.

Fagforeningsform. Hans Otto Jensen.

Lærerrådenes formænd:
Fælleslærerrådet: Viceskoleinspektør Hakon Christensen.
Østre Skole: Lærerinde frk. E. Guldhammer Schmidt.
Aavangsskolen: Viceskoleinspektør E. Svenningsen.
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 Keerborg Kjøller. Træffes normalt på Østre Skole: Fredag kl. 8-9,
telf. 2118, på Aavangsskolen: 4. torsdag i måneden kl. 8-9.
Talelærer:
Hr. Knud Frøkjær, telf. 2478.
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A. Oversigt over elevtallet i skolerne i Rønne
den 31. december 1962.

Under
u-pligtig
alder

I
u-pligtig
alder

Over
u-pligtig
alder

Dr.

Dr.

Pg.

Dr.

Pg.

Dr.

Pg.

Pg.

I alt

Fra andre
kom m uner

Fra Rønne kommune
I alt

Kommuneskolerne .
Statsskolen................
Rønne Privatskole .

0
0
2

0
0
1

719
1
56

712
1
58

150
6l
5

154
57
4

869
62
63

866
58
63

153
55

1797
273
181

I alt i byens skoler

2

1

776

771

216

215

994

987

270

2251

62

Af børn i den undervisningspligtige alder fra Rønne kommune var desuden:
På børnehjemsskoler elleri andrekommuners skoler .... 7 dr. 0 pg.
På externatskole.................................................................... 10 dr. 7 pg.
På åndssvageanstalt
......................................................... 1 dr. 1 pg.
I hjemmet på grund af åndssvaghed.................................... 3 dr. 0 pg.

I alt 21 dr. 8 pg.

B. Det kommunale skolevæsen.

Skolebygninger.
Det til vedligeholdelse og fornyelse afsatte budgetbeløb er foruden til afholdelse
af løbende reparationsudgifter anvendt til følgende istandsættelser og fornyelser:
Åvangsskolen: Maling af samtlige gange.
Østre skole: Vinylbelægning af gulv i håndarbejdsklassen. Udvendig maling af
hovedbygningens kviste samt dens yderdøre og vinduer mod gården. Kalkning af
fyrrum. Maling af klasselokaler nr. 12, 14, 16, 18, 24 og 46. Indretning af form
ningslokale til lerarbejde i den tidligere varmtvandsbadeanstalt. Indretning af to
kontorlokaler i mellembygningens tagetage, det ene beregnet til foreløbig brug
for skolepsykolog. Fornyelse af sportspladsens trådhegn mod Fabriksvej og ind
retning af indkørsel fra Borgmester Nielsens Vej i stedet for Svanekevej.
Vestre skole: Maling af vinduer mod øst og syd.
Den i juni 1962 påbegyndte opførelse af sidste del af Aavangsskolen, 2 fløje
med normalklasser samt en fløj med specialklasser, er fortsat, men i et langsom
mere tempo, end man fra skolens side havde ventet det, selv om man tager i be
tragtning de særlige vanskeligheder, der har været med dræningen og fremskaf
felse af arbejdskraft. Imidlertid må vi stadig henholde os til, at normalklassefløje
ne skulle være færdige til skoleåret 1964-65. - Som nævnt i sidste årsberetning har
skolemyndighederne truffet den afgørelse, at den ved Aavangsskolen oprindelig
projekterede gymnastiksal nr. 2 ikke opføres, men at skolen i stedet skal benytte
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den idrætshal, der agtes opført ved stadion. Eftersom for nærværende end ikke teg
ningerne til denne hal foreligger må man med den største bekymring imødese den
situation, at Aavangsskolen ved fuldførelsen af 2. etape kommer til at stå med
kun én gymnastiksal til 800-900 elever, dvs., at der højst er dækning for halvdelen
af gymnastiktimerne.

Eleverne.
Elevernes fordeling i klasserne den 31/12 1962.
Østre +
Vestre Sk.

1. kl.
2. —
3. —
4. —
5. —
6. — a-linje
6. — b-linje
7. — a-linje
7. — b-linje
8. —
9. —
1. H (2-+ 3. trin)
2. H (4-+5. trin)
3. H (6.+7. trin)
1. real (1958-loven)
2. real (1958-loven)
Realkl. (1903-loven)
I alt

I alt

Aavangsskolen

Klassetal

Elevtal

Klassetal

Elevtal

Klassetal

Elevtal

5
6
5
6
5
3
2
3
2
2
2
1
1
1
2
1
2

131
151
143
161
124
82
60
80
61
55
42
9
10
10
56
29
50

2
2
2
2
2
2
1
2
1
2

52
58
58
57
56
57
27
54
24
51

1
1

24
25

7
8
7
8
7
5
3
5
3
4
2
1
1
1
3
2
2

183
209
201
218
180
139
87
134
85
106
42
9
10
10
80
54
50

49

1254

20

543

69

1797

Klassekvotient
26,14
26,13
28,71
27,25
25,71
27,80
29,00
26,80
28,33
26,50
21,00
9,00
10,00
10,00
26,67
27,00
25,00

Afgang og tilgang i skoleåret.

Elevtal 1/8 1962 .
Afgang i skoleåret
Tilgang i skoleåret

908 dr. 903 pg.
32 dr.
42 pg.*)
21 dr.
25 pg.

Elevtal 31/7 1963

897 dr.

*) Heraf til externatskolen: 9+5.

886 pg.
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Afgang 31/3 1963:
Med ophør af skolegang...................... 103 dr. 115 pg.
Til andre skoler .................................... 19 dr. 13 pg-*)

122 dr. 128 pg.

*) Heraf til Statsskolens 1. g.: 2-|-4
1. r.: 5+3
Tilgang 1/8 1963:
Nyindskrevet i 1. kl....................... 95 dr. 89 pg.
Fra andre skoler .................................... 11 dr.
9 pg.

106 dr.

98 pg.

Elevtal 1/8 1963 ............................................................................ 881 dr. 856 pg.
fordelt således:
Østre + Vestre Skole...................... 629+569 = 1198
Aavangsskolen .................................. 252—¡—287 = 539

I alt 881+856 = 1737
Elevernes forsømmelser.
Østre + Vestre Skole
Antal elev
dage i alt

I gennem
snit pr. elev

Aavangsskolen
Antal elev
dage i alt

I gennem
snit pr. elev

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

13087
681
30

10,94 dage
0,57 »
0,03 »

5238
233
43

9,59 dage
0,43 ’
0,17 »

I alt ... .

13798

11,54 dage

5514

10,19 dage

Lærerpersonalet.
Forandringer i skoleåret.

Ansættelse:
1/12 1962: Fru E. Marchman, København, ansættelse som fast lærerinde.
1/2 1963: Hr. Verner Pedersen, Nyborg, ansættelse som fast vikar.
1/8 1963: Timelærerinde frk. Isa Pedersen, Rønne, ansættelse som aspirant.
Hr. E. Ravn Nielsen, Gentofte, ansættelse som aspirant.
Hr. Poul Hviid, Kolding, ansættelse som timelærer.
Afsked og forflyttelse:
1/10 1962: Overlærer A. Skovrind til externatskolen i Rønne.
1/1 1963: Fru E. Mathiesen til Worsåesgades Skole, Vejle.
1/4 1963: Lærer D. Sloth-Nielsen til Årby Centralskole.
31/5 1962: Overlærer A. Juul, ansættelse som leder af externatskolen i Rønne
efter konstitution fra 1/9 1962.
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31/7

1963: Frk. E. Runge Madsen, afsked efter ansøgning.
Fru S. Frøkjær, afsked efter ansøgning.
Fru K. Ørnfeldt til Gladsaxe kommunale Skolevæsen.
Frk. B. Quistgaard Hansen til Roskilde kommunale Skolevæsen.
Hr. A. Sørensen til Broager Centralskole.
Videreuddannelse.

Afsluttende provinsårskursus i historie: Fru B. Juul Jensen.

Feriekursus og andre kortere kursus:
Fru T. Birkelund: Tysk (Danmarks Lærerhøjskole).
» »
»
Skolemodenhedsprøver.
Fru A. Rasmussen: Skolemodenhedsprøver.
» »
»
Engelsk (St. Giles’s Scool, Hove, Brighton).
Hr. Torben Bjørn: Gymnastik og atletik (Gerlev Gymnastikhøjskole).
»
»
»
Sang (Båring Højskole).
Frk. E. Birkebæk: Gymnastik (Sønderborg Gymnastikhøjskole).

Endvidere har lærerpersonalet deltaget i nedenstående kursus, arrangeret af lærer
kredsene:
1963: Afdelingsleder Holbeck, Statens Filmcentral: Den pædagogiske til
rettelæggelse og anvendelse af skolefilm. Foredrag med fremvisning
af film.
4/2—5/2: Skoleinspektør Henrik Sidenius, Næsby: Orientering i 8. og 9- klas
se. I forbindelse med kurset var der arrangeret en udstilling af elev
arbejder i faget fra forskellige bornholmske skoler.
5/3 1963: Inspektør J. Bach, Direktoratet for folkeskolen: Instru'ktion i anven
delse af den nye karakterskala (13-skalaen).

25/1

Vikarer.

I vakante stillinger, der ikke har kunnet besørges som overtimer af det faste per
sonale, samt i sygevikariater har følgende virket:
Helårsvikariater:
Fru G. Rosenmeier.
Frk. E. Johansen.
Fru Grete Larsen.
Fru E. Jacobsen.
Frk. E. Thorsen.
Frk. E. Forting.
Fru Marie Jensen (914 time).
Fru A. Busk (14 timer).
Fru J. Andersen (10 timer).
Frk. E. Olsen (13 timer).

Halvårsvikariater ( seminarieelever) :
13/8 62-15/1 63: Leif Tang Lassen (Herning).
Jørgen Bandholm (Hjørring).
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Birthe Bregnhøj (Hjørring).
Anita Behrendt (N. Zahle).
Elise Andersen (Emdrupborg).
Oluf Thomsen (Hjørring).
Kirsten Nielsen (Skårup).

15/1-30/6 63:

Knud E. Ipsen (Haslev).
Ove Loland (Blågård).
Sv. Herbert Andersen (N. Zahle).
Ulla Thinggaard (Haslev).
Stine Jarlund (Holbæk).
Fru K. Johannesson.
Frk. M. Christiansen.

Andre længere vikariater:
Jens Boesen.
Fru S. Eliasen.
Bent Andersen.
Normering af lærerstillinger.

I skrivelse af 5. august 1963 har undervisningsministeriet godkendt den indsendte
indstilling om timeplan for skoleåret 1963/64, hvorefter der fra skoleårets begyn
delse normeres endnu 2 faste stillinger, 1 lærer- og 1 lærerindestilling. Det nor
merede antal stillinger ved skolevæsenet er derefter pr. 1. august 1963 følgende:
2 skoleinspektører, heraf 1 stadsskoleinspektør
3 viceinspektører
1 konsulent for specialundervisning
1 talelærer (konsulent)
29 lærere
28 lærerinder
3 timelærere
2 timelærerinder
2 faste vikarer.
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Fortegnelse over lærerpersonalet 1. august 1963.
<u
>

Født

Dim.
£
<u
d

ó
o «
i 1

® $

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

1903

1925

1/1

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

1899

1920

1/10i 21

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

1904
1909
1915

1925
1930
1941

Talelærer:
Kn. Frøkjær.................

1927

1950

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

1896
1905
1908
1921
1903
1901
1914
1900
1896
1907
1914
1911
1903
1898
1921
1926
1924

Lærere:
J. Østergaard Olesen . .
T. Vesløv................... .
G. Christensen ............. .
A. Skovrind Nielsen ...
T. Bjørn ....................... .
K. H. Hansen ................
P. Norup......................

1927
1928
1917
1923
1927
1923
1935

ti
<u

"rt
<U
m
OJ
d
<u

d
«
in
d

Siw .S
«1
5 i

o

1/1C1 51

1/4

49

0.

1/1

56

1/1

56

Aa.

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

1/2
1/8
1/8

47
53
56

1/4
1/4
1/8

55
55
56

ø.
ø.

1/8

60

1/9

61

1/9

61

Aa.

1927
1926
1933
1942
1931
1923
1946
1922
1927
1935
1938
1936
1932
1929
1944
1948
1948

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

29
49
51
42
52
59
46
24
31
37
42
52
54
58
52
56
51

1/4
1/11
1/1
1/8
1/7
1/8
1/4
1/8
1/2
1/8
1/1
1/8
1/7
1/8
1/4
1/8
1/8

46
52
56
56
58
59
61
51
53
53
56
56
58
58
61
62
62

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

55
55
56
56
58
58
61
55
55
55
56
56
58
58
61
62
62

Aa.

1951
1951
1952
1952
1953
1955
1957

1/8
1/4
1/6
1/8
1/8
1/8
1/8

51
55
52
57
60
59
57

1/8
1/4
1/6
1/8
1/8
1/8
1/12

54
55
54
57
60
59
60

1/8
1/9
1/6
1/6
1/8
1/8
1/4

50
50
51
51
52
54
58

47

Aa.

Konsulent for
særundervisningen :
Ledig.

ø.
ø.
0.
Aa.

0.
ø.
Aa.

0.
ø.
0.
0.
0.
0.

Aa.
Aa.
Aa.

0.
0.
Aa.
Aa.

0.
ø.
ø.
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V. Tonsberg.................
E. Birkelund.................
Fl. Berg (asp.) .............
E. Ravn Nielsen (asp.) .
11 ledige stillinger.

1935
1931
1939
1939

1957
1959
1962
1963

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

57
59
62
63

1/12
1/7
1/8
1/8

60
61
62
63

1/4
1/7

58
59

Aa.
Aa.
ø.
Aa.

Lærerinder:
Fru G. Christensen ....
Fru A. Rasmussen ....
Fru E. Marchman ....
Fru H. Marker .............
Fru B. Juel Jensen ....
Frk, E. G. Schmidt ....
Frk. E. Birkebæk..........
Fru K. Norup
Fru T. Birkelund ....
Fru A. Krall-Jensen . .
Frk. Isa Petersen (asp.)
7 ledige stillinger.

1915
1932
1920
.1933
1932
1931
1932
1936
1934
1927
1939

1938
1953
1944
1955
1954
1955
1956
1959
1959
1959
1962

1/8
1/7
1/12
1/11
1/8
1/8
1/8
1/7
1/7
1/8
1/8

62
62
62
60
55
55
56
59
59
61
62

1/8
1/7
1/12
1/11
1/8
1/8
1/8
1/7
1/7
1/8
1/8

62
62
62
60
57
57
58
61
61
61
63

1/9
1/6
1/12
1/7
1/8
1/8
1/4
1/7
1/7
1/8

49
55
55
57
57
57
58
59
59
59

0.
0.
0.
ø.
0.
0.
0.
0.

1940

1963

1/8

63

1/8

63

1930

1956

1/2

63

1/2

63

Timelærere:
P. Hviid.......................
2 ledige stillinger.
Timelærerinder:
2 ledige stillinger.

Faste vikarer:
V. Pedersen.................
1 ledig stilling.

Skolebetjente.
Otto Aakjær, f. 1909, ansat .... x/i2 1948 (Østre Skole).
Sv. Aa. Pedersen, f. 1921, ansat 1/11 1955 (Aavangsskolen ]- Vestre Skole)

Aa.

0.
ø.
0.
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Virksomheden.
Almindelige bemærkninger.

Ved afslutningen af skoleåret 1962/63 udsendtes det sidste hold realister efter
1903-loven. Hermed afvikledes den sidste rest af den tidligere skoleopbygning, og
overgangen til 1958-lovens struktur er pr. 1/8 1963 fuldbyrdet: 7-årig hovedskole,
overbygget med 8.-9- klasse og den 3-årige realafdeling. Samtidig har imidlertid
den nye skolelovs gennemførelse foruden strukturændringerne medført en udskift
ning og omordning af undervisningsstoffet og indførelse af nye arbejdsformer jvfr. De blå Betænkninger af I960 og 1961 —, der har stillet skolen over for løsnin
gen af mange problemer; det gælder ikke mindst arbejdet i 8.-9. klasserne og real
afdelingen, og der er endnu mange spørgsmål, der trænger til afprøvning og kla
ring; forhåbentlig bliver der nu tid til at lade »det nye tøj falde til«. Et særligt
kapitel har valg af og fremskaffelse af egnede skolebøger været. Det er ikke nogen
hemmelighed, at den nye lovs indførelse skete så hurtigt, at skolebogsforfatterne
slet ikke kunne følge med i tilfredsstillelsen af det behov for nye bøger, der opstod
på grund af den radikale omordning af undervisningsstoffet. På visse områder er
bogmarkedet efterhånden blevet velassorteret, men på andre har der været ventetid
på 1^—1 år, så det nye stof har måttet »flikkes sammen« ved anvendelse af gamle
bøger og »vidtløftige« notater.
Klassetallet har været uforandret i forhold til 1961-62, nemlig 69. Elevtallet
synes stagneret med svag nedadgående tendens: 1797 mod 1818 i 1961/62. Antal
let af nyindskrevne elever til 1. klasse har været lidt nedadgående de sidste 2—3 år,
men denne nedgang i det samlede elevtal udlignes ved, at et større antal elever
fortsætter skolegangen ud over den undervisningspligtige alder i 8. og 9. klasse.
Også i dette skoleår har det været nødvendigt at nedskære det ugentlige timetal
i visse fag under hensyn til lærermangelen. Vi ser med glæde frem til den rigelige
forsyning af lærere, som seminarierne stiller i udsigt; endnu har vi absolut ikke
mærket nogen lettelse. Antallet af vikarer er som sidste år søgt begrænset derved,
at det faste personale har læst et betydeligt antal timer som overtimer.
8. og 9. klasserne.

Tilgangen til den fortsættende undervisning i 8. og 9. klasse har været stigende.
I 8. klasse oprettedes der som sidste år 4 klasser med 60 dr. og 47 pg., ialt 107
elever, i 9- klasse 2 med 21 dr. og 21 pg., ialt 42 elever. 8. klasserne fordeltes med
2 til hver skole, medens 9- klasserne, der omfattede elever fra 8. kl. fra såvel Østre
Skole som Aavangsskolen, samledes på Østre Skole. Man er klar over, at eleverne
helst forblev på egen skole ved oprykningen fra 8. til 9. klasse. Når man samler
dem på den ene skole, sker det først og fremmest for at skabe flest muligheder i
valgfri fag. Jo flere elever der er samlet, desto flere fag kan opnå et tilstrækkeligt
antal deltagere til, at der kan oprettes hold, og i desto højere grad kan eleverne få
deres ønsker opfyldt med hensyn til valgfri fag. Der regnes med omkring 10 del
tagere som minimum til et hold.
Fællestimerne for alle eleverne udgør i 8. og 9- klasse henholdsvis 23 og 19
ugentlige timer. Hertil vælger eleverne i 8. klasse 8-10 og i 9- klasse 10—12 ugent
lige timer blandt følgende valgfri fag:
8 kl.
9 kl.
Formning ................................ 2
2
Håndgerning........................... 0
3
0
4
Husgerning.............................. 0
4
0
4
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Sløjd (træ)...................
Sløjd (metal) ...............
Naturlære.....................
Engelsk.........................
Tysk...............................
Matematik ....................
Maskinskrivning...........
Bogføring .....................

........
........
........
........
........
........
........

3
2
2
3
4
3
3

0
0
2
3
4
3
3

3
2
2
3
3
4
2
2

0
0
2
3
3
4
2
2

Efter at enkelte fag var udgået på grund af for ringe tilslutning, og eleverne
derfra efter sekundære ønsker var overflyttet til andre fag, blev de valgfri fag gen
nemført med følgende antal hold og elever:

8. klasse:

Engelsk.....................
Tysk...........................
Matematik................
Naturlære.................
Maskinskrivning ... .
Skolekøkken.............
Træsløjd ...................
Formning .................

....
... .
... .
....
... .
. ...
. .. .
. .. .

9. klasse:

Engelsk.....................
Tysk ..........................
Matematik................
Naturlære.................
Bogføring.................
Maskinskrivning . ...
Skolekøkken.............
Metalsløjd.................

....
... .
. ...
. .. .
. .. .
. . ..
....
....

Hold

Elevtal

4
3
2
1
5
2
1
1

100
50
32
9
79
29
11
16

Hold

Elevtal

2
1
1
1
1
2
1
1

41
15
15
14
29
27
15
13

Det ugentlige timetal i valgfri fag pr. elev var i gennemsnit i 8. klasse 9,8, i 9klasse 10,8.

Efter gammel tradition har samtlige 8. klasser i begyndelsen af skoleåret været
på 8-dages lejrskoleophold »ovre«. For Østre Skoles vedkommende gik turen for
de to klasser til Holstebro, hvor man boede på vandrehjemmet »Østergaard« 21/8
til 28/8. Ledere var overlærer frk. M. Pihl, lærerinde frk. Guldhammer Schmidt
og lærer Østergaard Olesen. Den 30/8 startede under ledelse af lærer Gustav Chri
stensen, overlærer fru Ulnits og viceinspektør Svenningsen Aavangsskolens to
8. klasser. Rejsemålet var her Stege og Sømarke med Møns Klint som specielt
studieområde.
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Disse rejser på lejrskoleophold, under hvilke eleverne giver et bidrag til delvis
afholdelse af udgifterne, er ikke at betragte som almindelige fornøjelsesrejser. Selv
følgelig har eleverne mange morsomme oplevelser sammen og er en slags turister
i en dem ukendt egn; men for såvel eleverne som de ledsagende lærere og lærer
inder er en sådan uge først og fremmest en arbejdsuge, hvor hver dag fra morgen
til langt hen på eftermiddagen er optaget af planlagte ekskursioner i naturen, til
historiske minder, til stedets vigtigste erhvervsvirksomheder m. v. Det indsamlede
materiale behandles derpå på det faste tilholdssted, der skrives rapporter, tegnes
o. s. v.; meget stof bliver dog ikke helt »fordøjet« under selve lejrskoleopholdet,
men bringes i skitseform med hjem, hvor det i den følgende tid i skolen danner
råmaterialet til forskellige arbejdsopgaver. Mapperne, som ved udstillingen af
elevarbejder ved årsafslutningen hørte med til 8. klassernes »stands«, var beviser
for, at eleverne havde været opmærksomme iagttagere og senere havde forstået at
bringe iagttagelserne ind under en anskuelig form.

Erhvervspraktikken i 8. og 9. klasserne er fortsat efter de retningslinier, der blev
afstukket for skoleåret 1961/62. På begge klassetrin har eleverne været udsendt 1
uge i november, 9- klasserne tillige 1 uge i april; der er taget videst muligt hensyn
til de ønsker, eleverne har haft lejlighed til at fremsætte, før arbejdskonsulent
Bekker Nielsen fra arbejdsanvisningskontoret placerede dem på de arbejdspladser,
hvorfra der var vist skolen den velvilje at modtage en »lærling« for en uge. Vi er
klar over, at hjælpen undertiden kan være problematisk, men har på den anden
side indtryk af, at man inden for de forskellige erhverv har forståelsen af, at det
er eleven og ikke virksomheden, der skal hjælpes. Eleverne er glade for i det korte
tidsrum at få lov at snuse til luften på arbejdspladsen. Klasselærerne har så vidt
muligt aflagt besøg på de forskellige arbejdspladser for at danne sig et indtryk af,
hvordan eleverne faldt til. Det har været skolen en glæde, dels under klasselærer
nes besøg i virksomheden, dels gennem de skriftlige indberetninger, vi har bedt
om, at erfare, at eleverne opfører sig godt og tager fat med iver og lyst. Skolen
takker såvel arbejdskonsulent Bekker Nielsen som arbejdsgivere, arbejdsledere og
arbejdere, der har haft med de unge at gøre under varetagelsen af denne forholds
vis nye side af skolens virksomhed.

Medens der i skoleåret 1961/62, da der første gang oprettedes 9. klasse ved
skolevæsenet, nemlig 1 klasse med 19 elever, var nogen tilbageholdenhed med at
indstille sig til den statskontrollerede prøve, var de 42 elever i 1962/63 mere
uimponerede, idet 41 meldte sig til og gennemførte prøven, og de opnåede gen
nemgående pæne, en del endog særdeles pæne resultater i såvel de obligatoriske
fag: dansk, skrivning med blanketudfyldning, regning, orientering og orden, som i
de valgfrie fag, de var indstillet til prøve i. I den statskontrollerede prøve fra 9.
klasse deltog følgende:
9 A.
1. Agregaard, Dora (arbejdsmand A.)
2. Andersen, Finn Mogens (disponent
A., Knudsker)
3. Andersen, Helle Engeil (fru A.)
4. Drewes, Elisabeth (kaptajn D.)
5. Hansen, Lene Marian (arbmd. H.)
6. Jensen, Birthe Lindstrøm (fru J.)
7. Klausen, Mogens (overassistent K.)

8. Larsen, Hans Peter (frugthdl. fru L.)
9. Lind, Anne-Lisbeth Rehfeld (fmd. L.)
10. Madsen, Elsebet Runge (avlsbruger
R. M., Olsker)
11. Madsen, Laila Vibeke (snedker M.)
12. Markussen, Anni (fru M.)
13. Mortensen, Per (maskinmester M.)
14. Mortensen, Sven (arrestbetjent M.)
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15. Nielsen, Lis Ekvall (motorvognsf. N.)
16. Olsen, Niels (fru O.)
17. Pedersen, Laila Harriet Munck
(mekaniker P.)
18. Petersen, Bendy Funch (bagerm. P.)

9 B.
1 Bidstrup, Helle Gyrithe (telf.arb. B.)
2. Bovin, Per Emil (fru E. N.)
3. Christiansen, Kurt (arbejdsmand C.,
Knudsker)
4. Dam, Annegrethe (bogholder D.,
Knudsker)
5. Ersgaard, Leif Sten (chauffør E.)
6. Hansen, John Emil (fabriksarb. H.)
7. Holm, Lena Boghild (tobakshdl. H.)
8. Holmberg, Hasse (gasværksarb. H.)
9. Jensen, Anna Marie (traktorfører J.,
Østermarie)

19. Pickel, Carl Johan (styrmand P.)
20. Samson, Niels-Erik (overpostbud S.)
21. Skovrind, Anne-Ruth (lærer S.,
Knudsker)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Juhlin, Jan Rooth (møbelpolstrer J.)
Kofod, Bent Bornøe (chauffør K.)
Lind, Flemming (vognmand L.)
Mogensen, Casper Lund (tømrer M.)
Nielsen, Christian Schou (formand
N., Knudsker)
Nielsen, NielsKofoed (ovnsætter N.)
Olesen, Jesper (overkriminalbtj. O.)
Pedersen, Kirsten Møller (fru P.)
Petersen, Lis Jytte (snedkersvend P.)
Aagesen, Erik Bjerregaard (form.
Aa).
Aakermann, Lillian Olsen (arb. Aa.)

Realafdelingen.

Med dimission fra Østre Skole af 2 realklasser efter 1903-loven sagde vi farvel til
den gamle eksamensskole. Det var det 24. hold realister fra Østre Skole. Alle indstil
lede bestod.

Ra.
1.
2.
3.
4.
5.

Andersen, Leif (snedkermester A.)
Andersen, Sture Munk (murer A.)
Dam, Henning Edvard (lagerforv.D.)
Funch, Jesper (kølehusformand F.)
Funch, Kirsten Toxværd (repræsen
tant F., Hasle)
Funch, Sanne (tømrer F.)
Hansen, Pia Lene (fru I. H.)
Holm, Bente Mynster (maskinp. H.)
Holm, Kirsten (gårdejer H., Nyker)
Holm, Marianne Lambrecht (skibs
fører H., Hasle)
Ipsen, Lillian Vibeke (matros B. I.)
Jensen, Inge Kjær (købmand J.)

13. Johansen, Niels-Erik (handelsgartner
Aa. J., Knudsker)
14. Juhlin, Carsten Zaff (repræsentant J.)
15. Kragh, Ellen (grossist J. K.)
16. Levin, Marianne Vibeke (chaufførC.)
17. Marcher, Anette (sømand M.)
18. Olsen, Bente Lund (installatør H.)
19. Poulsen, Connie Engelund (blikken
slagermester E. P.)
20. Rasmussen, Lizzi (maskinarbejder R.)
21. Stefansson, Kirsten (politifuldm. S.)
22. Thorsen, Erik (kranfører T.)
23. Truelsen, Jane Holm (bogholder T.)
24. Wolf, Knud-Erik (inspektør K. W.)

Rb.
1. Andersen, Anne Mette (radioforhdl.
H. A., Knudsker)
2. Bech, Mildred Helene (chauffør B.)
3. Blom, Helle (bryggeriarbejder B.)
4. Dam, Hanne Merethe (fhv. avlsbr.
D., Klemensker)
5. Frederiksen, Annette Margrethe
(maskinarbejder F.)

6. Hansen, Grethe Lis (renovatør H.)
7. Hansen, Inge-Lise Vesth (instrument
mager A. H.)
8. Hansen, Marianne Weber (keram.H.)
9. Jensen, Bent Ole (arbejdsmand J.)
10. Johansen, Lise (handelsgartner K. J.)
11. Kofod, Annelise Rosenberg (frisør
mester K., Knudsker)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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12. Madsen, Birgitte Runge (avlsbruger
H. M., Olsker)
13. Nielsen, Bente Helene (arbmd. N.)
14. Nielsen, Esben Herold (urmager N.)
15. Nielsen, John (købmand N.)
16. Nielsen, Margrethe Holm (maskin
ingeniør N., Knudsker)
17. Nielsen, Sonja Kure (mejerist N.)
18. Pedersen, Birthe Bornø (ovnbygm.P.)

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Pedersen, Flemming (direktør P.)
Pedersen, Preben (mekaniker P.)
Riis, Aase Koefoed (gdr. R., Nyker)
Rømer, Inge Merete (arbmd. R.)
Simonsen, Flemming (fuldmægtigs.)
Stender, SvenKofoed (fabrikantK.S.)
Thiesen, Lissie (politibetjent T.)
Thorsen, Jørn Munk (arbmd. T.)

Andre prøver.

Til vejledning ved oprykning fra 5. til 6. klasse afholdtes standpunktsprøver i
skriftlig dansk og regning i februar og marts. Af 185 elever indstilledes 105 til
almen linie og 80 til boglig linie.
I maj 1963 blev der afholdt skolemodenshedsprøve (Uppsalaprøven) af nyindskrevne elever til 1. klases i næste skoleår. Prøverne lededes af fru A. Rasmussen,
Østre Skole, og fru T. Birkelund, Aavangsskolen, der i slutningen af april i Køben
havn deltog i kursus i afholdelse af disse prøver. Da tiden var så fremskreden, ind
skrænkedes prøverne til kun at omfatte elever, der fyldte 7 år efter 1. august 1963.
Deltagelsen var frivillig, og forældrene var frit stillet med, om de ville følge sko
lens råd. Resultatet blev følgende:
Der udsendtes indbydelse til........................... 37 dr.
33 piger
Der deltog ......................................................... 30 dr.
22 piger
Skolen frarådede skolegang for....................... 10 dr.
7 piger
Skolens råd blev fulgt for................................ 7 dr.
6 piger
Der var til 1. klasse indskrevet i alt 96 drenge og 88 piger.
Specialundervisningen.

Intelligensprøver:
Efter henvisning af klasselæreren er der prøvet ialt 52 elever, heraf fra hjælpe
skolen 7 elever, der blev udskrevet ved skoleårets slutning. For de 45 fra normal
klasserne formede det videre skoleforløb sig således:
Oprykket i næste klasse......................................................... 29
Oversiddere ............................................................................. 2
Overflyttet til hjælpeskole ................................................... 9
Overflyttet til externatskolen ............................................... 1
Udskrevet til andre skoler..................................................... 3
Udskrevet som ikke-undervisningspligtig...........................
1

45
En del af første gruppe henvistes til ekstraundervisning på læsehold.

Hjælpeskolen:
Fra 1. oktober 1962 begyndte den nyopførte externatskole på Sveasvej sin virk
somhed med overlærer A. Juul som konstitueret leder. Til den nye skole blev der
i løbet af oktober måned fra hjælpeskolen på Østre Skole overført i alt 14 elever,
hvilket betød en tiltrængt sænkning af klassekvotienten i vore hjælpeskoleklasser.
Elevantallet i de 3 hjælpeskoleklasser har derefter været 20 dr. og 9 pg-, i alt 29
elever.
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Liesehold:
I det beskedne antal timer, som på grund af lærermangel har kunnet afses dertil,
er der ydet hjælp til de stærkt læseretarderede i form af 3 ugentlige ekstratimer i
dansk på hold à 4-6 elever. 19 drenge og 12 piger, i alt 31 elever, har modtaget
denne undervisning.

Taleundervisning:
Talelærer Knud Frøkjær meddeler følgende:
I det forløbne år er 28 børn blevet undervist i forsøg på at hjælpe dem over
større eller mindre talevanskeligheder.
Det har mest drejet sig om børn med udtalefejl, d. vs. at visse bogstaver, eller
rettere sagt lyd i ordene udtales forkert, byttes om med andre bogstaver eller lyd
eller slet ikke siges.
Jo før vi kommer i gang med undervisningen, jo mindre tid får fejlene at sætte
sig fast i, og jo hurtigere vil det være at få dem udryddet, - og jo lettere vil det gå
at lære at læse.
Det vil da være af stor værdi, hvis forældrene til børn i de små klasser selv giver
besked til skolen, hvis de er opmærksomme på, at der er visse ord, der hele tiden
siges forkert. Forældrene er også meget velkomne hertil, allerede når de indskriver
barnet til skolegang, altså endnu inden det er begyndt i 1. klasse.
På samme måde ligger det, hvis barnet hører noget dårligere end normalt, så kan
læreren nemlig straks den første skoledag give eleven en plads i klassen, hvor
undervisningen for den noget tunghøre er lettest at følge.
Noget anderledes forholder det sig med den anden store gruppe af talevanskelig
heder: stammen. Også her er skolen naturligvis interesseret i at få at blive under
rettet, hvis barnet stammer - til daglig eller i perioder en gang imellem. Ikke fordi
vi så omgående vil gå i gang med undervisning, men snarest, fordi det er hensigts
mæssigt, at læreren ved besked, og måske også, fordi mange småbørn, der stammer,
er ret ligeglade med det, især, hvis de ved, at vi andre ved det.
Undervisning af børn, der stammer, foreslås kun, hvis deres stammen er et pro
blem, ikke for forældrene, for det er det ret ofte, men for barnet selv. Hvis det ikke
er tilfældet, afholder vi os fra undervisning, for ellers kan vi meget let gøre deres
stammen til et problem - for dem.
Da det i taleundervisningen er umuligt at give almindelige anvisninger på, hvor
dan forældrene kan hjælpe deres børn, er reglen den, at enhver far eller mor til
enhver tid kan komme og overvære deres barns undervisning; vi kan så i fællesskab
prøve at finde ud af, hvilken håndsrækning vi kan give hinanden for at hjælpe
barnet ud over vanskeligheden.
Idræt og svømning.

Under sommerhalvårets arbejde på sportsplads og svømmebadeanstalt er der
aflagt følgende antal prøver:
Idrcetspróver:
Bronze..................... 41 dr. 65
Sølv............................. 40 - 94
Guld.......................... 35 28
Sølv m. emalje......... 10 8
Guld m.emalje ....
5 2
I alt......................... 131 dr. 197

pg.
pg.

Svømmeprøver:
Svømmeprøve.............
Frisvømmerprøve ....
Livredderprøve ..........

15 dr.
8 11 —

7 pg.
1 —
0 -

I alt ......................... .

34 dr.

8 pg.
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Det må erkendes, at resultatet i svømning er yderst beskedent, men der er vist
næppe håb om, at der sker en virkelig bedring, før vi får svømmesæsonen udvidet
ved at skabe adgang til svømmeundervisning i årets varmeste tid, sommerferien,
og endvidere løser problemet med placeringen af søbadeanstalten.

Som afslutning på idrætssæsonen afholdtes d. 27. september 1962 den årlige
skoleidrætsdag på stadion. Der var denne gang deltagere fra kommuneskolerne i
Hasle, Allinge-Sandvig, Klemensker samt fra Aavangsskolen og Østre Skole i
Rønne. Stævneleder var lærer P. Norup, Østre Skole. Stævnet indledtes som sæd
vanligt med en festlig indmarch og fanepræstation. Der blev budt velkommen af
stadsskoleinspektør Benthin. Stævnet var begunstiget af fint vejr og afvikledes
planmæssigt inden for de mange discipliner af løb, spring, kast og boldspil. Det
var et fåtal af lærere, der ikke var i funktion enten som dommere eller regnskabs
førere. Pointene fordeltes nogenlunde ligeligt. Dagens »Bråvallaslag«, slutkampen
i vestkredsen i turneringen om det bornholmske skolemesterskab i fodbold, stod
mellem Allinge-Sandvig og Østre Skole, Rønne. Sidstnævnte vandt 6-1. Østre
Skole vandt d. 11/10 mesterskabet ved at slå Østermarie Centralskole 4-0. — I en
af »Ekstrabladet« arrangeret landsturnering i fodbold for skolehold blev Østre
Skole ligeledes vinder på Bornholm, men måtte senere se sig besejret af Kors
vejens Skole, Kastrup, med 2-0.

Skoleopsparing-.

Sparemærkekøbet på skolerne har i skoleåret 1962/63
Østre
Vestre Skole ................................ kr.
Aavangsskolen............................................... kr.
I alt. . . . kr.

udgjort:
4.600 (4.000)
2.600 (3.500)
Ä2Ö0 (7.500)
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Tallene i parentes er fra 1961/62. Som helhed er der altså fortsat nedgang i
elevernes opsparing, medmindre den ophæves af større indskud på 10 kr. og der
over, der indsættes direkte i sparekassen. Denne del af opsparingen har skolen
ingen kontrol med.
Fribilletter og skolerejser.

Den i de senere år tiltagende rejselyst har også bredt sig til skoleeleverne, og
udstedelsen af fribilletter på skolerne er blevet et ret omfattende arbejde. Føl
gende antal elever fik udstedt og benyttede fribillet i sommerferien 1963 (tal
lene for 1962 er vedføjet i parentes):

Østre -J- Vestre skole....................... 644 (655)
Aavangsskolen.................................. 285 (322)
. .1 alt. . . . 929 (977)

Herudover udstedtes et betydeligt antal billetter, som blev tilbageleveret som
ubenyttede efter ferien. Enkelte rejseforhindringer kan der jo nok komme; men
tallet var så stort, at det måtte give anledning til at henstille, at der kun begæres
fribillet, når der er truffet aftale om en rejse.
Ra var i påsken på skolerejse til Rhinen og Harzen under ledsagelse af hr. og
fru Norup.
På grund af manglende tilslutning lykkedes det ikke i sommerferien at arran
gere den udvekslingsrejse imellem elever fra kommuneskolerne her og i Karls
hamn, der ellers har været gennemført i en årrække.
Teater- og fllmsforestillinger.

Som sidste år har der gennem Landsskolescenen kun været én teaterforestilling;
det var »Jeppe på Bjerget« med Osvald Helmuth i hovedrollen. Opførelsen, der
fandt sted 13/12 1962, og som på grund af reparation af Rønne Theater var hen
lagt til Statsskolens festsal, blev en succes, som de elever, der overværede den, vil
huske. En billetpris på 4 kr. må kaldes rimelig for en sådan forestilling.
Landsskolescenens Bio har i år haft sin 10. sæson. Der er som sædvanlig blevet
vist fire film i Rådhusteatret i vinterens løb:
3/10 1962: »Sheriffen«.
14/11 1962: »Hofnarren«.
16/1 1963: »Henri Dunant«.
6/3 1963: Junglekatten«.
Abonnementsprisen for alle forestillinger var 5 kr. Der deltog fra Østre Skole
383 elever og fra Aavangsskolen 179, i alt 562 elever. Administrationen af disse
teater- og filmsforestillinger er fortsat velvilligst forestået af henholdsvis viceinspektør Hakon Christensen og overlærer V. Klyver-Poulsen.
Medens Landsskolescenens Bio henvender sig til elever på 5. trin og opefter,
har Børnenes Filmklub fortsat sit arbejde med at arrangere forevisning af egnede
film, dels for de yngste årgange i skolen, dels for endnu ikke undervisningspligtige.
For hver afdeling er der vist 5 forestillinger for en abonnementspris af 4 kr. Med
lemstallet var i alt 885, omtrent uforandret fra sidste år. Bestyrelsen er uændret
og tæller følgende medlemmer: skoleleder A. Juul og overlærer V. Klyver-Poulsen
(skolen), biografdirektør fru Mikkelsen (Rådhusteatret), fru arkitekt Holm Jensen,
fru arkitekt Berg (Dansk Kvindesamfund), urmager Nielsen, kunstmaler HauchFausbøll, fru Bodil Lundt, fru lektor Eliasen (forældrene).
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Stipendier, legater og flidspræmier.

a) Ungdommens uddannelsesfond.
I henhold til lov om »Ungdommens uddannelsesfond« og tilhørende cirkulære
af 9. februar 1962 indkaldtes ansøgninger til 1. oktober. Af TI ansøgninger blev
25 imødekommet med tildeling af et stipendium på 600 kr. Stipendierne fordeltes
med 14 til elever i 8.-9. klasse og 11 til elever i realafdelingen.
b) Skoledirektør H. L. Willemoes Hansens legat, der udgør 2 portioner à 200
kr., tildeltes ved skoleårets slutning 2 elever på Østre Skole:
Mildred Bech, Rb
Elisabeth Drewes, 9 A.
c) Grosserer Andr. Riis’ legater:
Østre Skole:
Aavangsskolen:
Almindelig flidspræmie.
(Sparekassebog med 25 kr.).

Leif Jacobsen, 7 A
Käte Kjæmpe, 7 C

Gert Madsen, 7 B
Jørn Ole Sørensen, 7 C
Birger Roar Jensen, 7 D
Hans Erik Bech, 7 E

Flidspræmie i husgerning.
(»Den unge frues kogebog«).
Anne Rita Hansen, 7 A
Jytte Andersen, 7 B
Kinni Olsen, 7 C
Karen Berg, 7 D
Anette Schou Andersen, 7 E

Anne Marie Marcher, 7 A
Grethe Dam, 7 B
Randi Kürstein, 7 C

Flidspræmie i sløjd.
(En høvl).
Torben Kofod, 7 A
Peter Borgen Kofoed, l.real a
Hans Michelsen, 1 real b

Svend Erik Madsen, 7 A
Torben Bach Holm, 1. real

Flidspræmie i håndgerning.
(»Sting og mønstre«).

Lis Nielsen, 7 A
Lene Hansen, 7 B
Helle Karlsen, 7 C
Karen Inger Wibe Olsson, 1 real b

Hanne Stenby, 7 A
Vivi Andersen, 7 C
Ingrid Holm, 1. rea/

Fra skolernes dagbøger.

Østre
1962:
12/8
7/9
15/9

Skole:

Undervisningen genoptages efter sommerferien.
Skovtur for 1. og 2. klasse til »Skovly«.
Pastor Hald, Randers, holder foredrag om og viser lysbilleder fra det mo
derne Israel for 8. og 9- klasse,
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8/10 Kaptajn Løber, »Dansk Skibsadoption«, holder foredrag for 7., 8. og 9klasse samt 1. og 2. real. Emnet var »Under Dannebrog på verdenshavene
i fortid og nutid«.
12/11-17/11 9 AB i erhvervspraksis.
19/11-24/11 8 AB i erhvervspraksis.
20/11 Rejsesekretær Jacobsen, Sorø, viser filmen »Nigerias nye dag« for elever
i 6. og 7. klasse samt 1. real.
23/11 Skolekoncert på »Borgen«. Københavns Symfoniorkester - 60 musici spillede under direktion af Lavard Friisholm. Solist var fru Elisabeth Si
gurdsson (klarinet). Elever fra 7., 8. og 9. klasse samt realafdelingen deltog.
4/12-5/12 Forældredag på Østre og Vestre Skole.
22/12 Afslutning før jul i kirken ved provst Viggo Nielsen. Klasserne fra 5. trin
og opefter deltog.

1963:
15/1 Norsk rejselærer Reidar Lysklætt, Karjasjok, besøger skolen og fortæller
om Finmarken og viser lysbilleder derfra for de ældre elever.
Ó/2-7/2 Skolefest i »Industrien«. Som skolekomedie opførtes af 1. real b under
instruktion af lærer Norup »Brasilisken i brønden« (Kaj Rosenberg).
Underholdningen indlededes med blokfløjtespil og korsang under ledelse
af henholdsvis lærer Bjørn og overlærer K. Kristensen. Begge aftener slut
tede med dans.
21/2 Forældremøde for 7. og 8. klasserne. Der blev redegjort for mulighederne
for den fortsatte skolegang i henholdsvis 8. og 9- klasse samt realafdelingen.
Bagefter var der lejlighed til orientering hos lærerne i pågældende klassetrin.
27/2 Fru H. Marker og hr. N. H. Ilsøe afholder forældremøde for 4 C.
20/3 Hr. og fru Norup afholder forældreaften for Ra med henblik på klasseturen
til Rhinen-Harzen i påsken.
21/3 Forældremøde for 5. klasserne med redegørelse for delingen i a- og b-linien
ved oprykning i 6. klasse.
1/4-6/4 9 AB i erhvervspraksis 2. gang.
30/5—31/5 Skriftlig årsprøve i 3.-8. klasserne samt 1. real.
21/6 Afslutning for afgangsklasserne.
22/6 Oprykning i de øvrige klasser.
Aavangsskolen:
1962:
30/8-6/9 8. klasserne (52 elever) på lejrskole til Stege og Sømarke (Møns Klint)
under ledelse af hr. G. Christensen, fru I. Ulnits og hr. E. Svenningsen.
5/9 1. og 2. klasserne udflugt til Bolsterbjerg.
6/9 Øvrige klasser udflugt til Dueodde.
TI/9 Idrætsdag.
6/11-11/11 8. klasserne ude i erhvervspraksis.
22/11 Rejsesekretær J. Jacobsen holder foredrag om og viser farvefilm fra Nigeria,
for 7. og højere klasser.
23/11 Skolekoncert på »Borgen«.
6/12 Skolefest i »Industrien«. Der opførtes »Den lykkelige (uden skjorte)« af
eleverne fra I real under instruktion af hr. G. Christensen. Yvonne indledte
med harmonikaspil.
22/12 Juleafslutning i kirken for 7. og højere klasser.
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1963:
15/1 »Norden«s rejselektor Reidar Lysklætt fortæller om og viser billeder fra
sin hjemegn Karasjok i Lapland.
16/1-18/1 Indskrivning af børn til kommende 1. klasser.
23/1 og 24/1 Forældredage.
22/^r-Tl8. klasserne ude i erhvervspraksis.
21/6 Afslutning for elever, der udgik af skolen.
22/6 Oprykning i nye klasser.
23/6 Ferie til 12. august.
Skibsadoptionen.

Gennem snart mange år har M/T »Olivia Mærsk« været Østre Skoles adoptivskib. Dens job er at transportere olie fra Persiske Golf viden om, bl. a. til Nordog Sydamerika og Østasien. Forholdsvis sjældent anløber skibet europæiske havne,
endsige danske. Alligevel følger vi dets færd med interesse, specielt nuværende
2. real b, der sammen med klasselæreren hr. Norup gennem udveksling af breve
og smågaver holder forbindelsen vedlige. Det kan fastslås, at korrespondancen i det
forløbne år, dels fælleskorrespondancen og dels den individuelle brevveksling mel
lem elever og medlemmer af skibsbesætningen enkeltvis, har været livlig, og vi
håber og ønsker, at det må fortsætte. Skibets kaptajn er nu nordmanden Ridersvold.
Fra skolen sender vi de bedste ønsker for adoptivbarnets færd over de store have.
Mælk og vitaminer.

I tiden 1/11 1962-31/3 1963 (112 skoledage) blev der på skolerne uddelt sød
mælksportioner à 2 dl på alle klassetrin samt A-B-C-D-vitaminpiller på 1.-7. trin,
såfremt forældrene ikke skriftligt havde meddelt, at deres børn ikke skulle deltage.
Praktisk taget alle elever deltog.
Der uddeltes i alt 179.974 flasker mælk og 150.000 vitaminpiller. De samlede
udgifter var henholdsvis kr. 34.132,22 og kr. 1.545,00, i alt kr. 35.677,22. Ud
giften til mælk blev således 18,97 øre pr. portion og til piller 1,03 øre.
Skolelægevirksomheden.

Samtlige elever ved kommuneskolerne i Rønne er blevet undersøgt. 128 elever
har været til ekstra kontrol. 201 elever er blevet henvist til egen læge.
3 elever var ikke koppesat. 44 elever havde ikke difteri-stivkrampevaccinationen
i orden, og 48 elever ikke indsprøjtningerne mod polio. Dråbevaccinationen mod
polio (sukkervaccinationen) i foråret 1963 var der kun ganske få, der ikke fik.
Selv om eleverne har fået denne sidste poliovaccination, siger specialisterne på
Seruminstituttet i København, at man alligevel bør have alle 4 poliostik i orden,
idet de 2 vaccinationsformer supplerer hinanden.
Hos 162 elever er fundet synsfejl. Nærsynethed er almindeligst, men der findes
også jævnligt langsynethed og bygningsfejl, lidelser, der kan give hovedpine ved
nærarbejde.
Hos 95 elever er fundet hørenedsættelse, deraf 56 nykonstaterede. Hos 13 elever
er fundet ørebetændelse. Prøv at undgå unødig forkølelsesrisiko. Husk også bade
hætten ved brusebadet i den kolde årstid.
Den allerhyppigste sygdom er huller i tænderne. Kun hos 4 pct. har jeg fundet
fejlfri tænder.
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Landet over har der nu i efteråret været en kampagne i gang for at lære os alle,
hvordan vi har størst chance for at undgå huller i tænderne. En del har sikkert set
udsendelserne derom i fjernsynet. Svenskerne har en institution, der kaldes Tand
værnet, og dette organ har udsendt en lille pjece, hvori det stadig fremhæves, at
der går ikke hul i en ren tand. Hullet fremkommer jo, når bakterier i mundhulen
indvirker på sukkerstofferne i føden. Derved dannes en syre, som nedbryder tand
emaljen. Bakterier har vi alle i vor mundhule, det kan ikke undgås. Derfor gælder
det om at undgå madresterne, så der ikke bliver noget for bakterier at arbejde
med. Især bløde og klæbrige spiser vil efterlade føderester i rillerne imellem tæn
derne og langs tandkødsranden. Grov kost er derfor altid det bedste for tænderne,
og det er hensigtsmæssigt at afslutte måltidet med en fast, frisk frugt eller grøntsag.
Under tyggearbejdet strømmer der mere blod ril tyggemusklerne og dermed til
tandorganet (tandkød og tænder, også de blivende tænder, der endnu ikke er brudt
frem) og derved tilføres rigeligere mængder af de næringsstoffer, som hele tand
organet bliver stærkt og sundt af.
Slik bør nydes med megen omtanke. Hele ugens slikration fortæret på én gang
gør ikke så megen skade som den samme ration fordelt på flere gange. Derfor bør
pålægschokolade heller ikke gives børnene med på skolemaden. Slik bør nydes
hjemme, så tænderne umiddelbart efter kan blive renset grundigt — og så for
ældrene ved, hvor meget og hvad der glider ned
Voksne, der gerne vil være rare ved børn, bør betænke sig mindst 2 gange, før
de giver andre folks børn slik eller penge, som de ved vil blive omsat i slik. De
kommer derved til at modarbejde forældrenes indsats for at lære deres børn at
slikke, så det laver mindst mulig fortræd på tænderne. Hele tænder er jo meget
smukkere end selv den finest plomberede tand. Og det er jo slet ikke så lige til
at komme til tandlæge. Vi står i kø for at komme til, og det er ikke tandlægernes
skyld.
De elever, der har tendens til at blive overvægtige, vil jeg give et lille tips: man
føler sig hurtigere mæt, når man er nødt til at tygge sin mad grundigt, og det opnås
bedst ved at vente med at drikke, til man er færdig med at spise. Tyg også mid
dagsmaden i stedet for at »sovse« den ned.

Tak til lærerstaben for godt samarbejde.

Grethe Kjøller.

Rønne kommunale ungdomsskole.
(Leder: J. Østergaard Olesen).
Ungdomsskolen begyndte undervisningen den 22. oktober. Der var tilmeldt 24
elever, 17 piger og 7 drenge. På grund af den beskedne tilmelding af drenge
kunne der ikke startes en klasse for dem Derimo.d påbegyndtes undervisningen
af pigerne, der med interesse og flid gik ind i arbejdet. Af forskellige grunde
forlod 3 piger skolen i vinterens løb. Undervisningen sluttede den 12. marts.
Der blev givet 137 timers undervisning, fordelt på fagene skolekøkken, kjole
syning, samfundslære, sundhedslære og barnepleje. Som et led i undervisningen
blev der aflagt besøg i BF-Magasinet og køkkenet på Centralsygehuset.
I løbet af året blev der afholdt to fester, en juleafslutning i skolekøkkenet samt
en afslutningsfest den 12. marts.
Som lærere medvirkede husholdningskonsulent fru G. Lawaets Jensen, håndger
ningslærerinde fru M. Jensen, lærerinde frk. E. Guldhammer Schmidt og sundheds
plejerske frk. K. M. Clausen.
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Ferieplan.
- 4/1
25/1
10/2 -11/2
11/3
25/3 -31/3
11/4

:
:
:
:
:
:

24/4 -25/4 :
7/5 :
16/5 -19/5 :
5/6 :
24/6 -10/8 :
21/9 :
19/10-24/10:
23/11:
23/12-

Juleferie.
Månedslov.
Fastelavnsferie.
Kongens fødselsdag.
Påskeferie.
Fridag i stedet for Dronningens
fødselsdag d. 28/3.
Bededagsferie.
Kristi Himmelfartsdag.
Pinseferie.
Grundlovsdag.
Sommerferie.
Månedslov.
Efterårsferie.
Månedslov.
Juleferie.

Ved ferier på mere end én dag medregnes begyndelses- og slutdato.

Forskellige oplysninger til forældrene.
Forsømmelser.
Når en elev forsømmer undervisningen på grund af sygdom, påhviler det for
ældrene skriftligt at underrette skolen derom, hvilket almindeligvis sker ved, at
eleven ved genoptagelsen af undervisningen til klasselæreren medbringer en med
delelse fra hjemmet om årsagen til forsømmelsen og dens varighed. Drejer det sig
om forsømmelser ud over 3-4 dage, bør der dog sendes foreløbig meddelelse til
skolen, f. eks. gennem en klassekammerat eller ved at ringe til skolens kontor.
I tilfælde af smitsomme sygdomme i hjemmet må man henholde sig til lægens
afgørelse med hensyn til skolebesøget.
Ønskes en elev fritaget for skolegang i en særlig anledning, fremsættes der i
rimelig tid jorud begrundet skriftlig anmodning herom, eller man ringer til skolens
kontor. Sådanne fritagelser bør indskrænkes til det mindst mulige.

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 efter
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.
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Konfirmationsforberedelsen.
Efter aftale mellem kirken og skolen er konfirmationsforberedelsen henlagt til
7. klasse. Ved skemalægningen frigøres eleverne på dette klassetrin 2 ugentlige
timer inden for den normale undervisningstid, og disse er beregnet til præstegang.
Der er efter den trufne ordning mulighed for at vælge mellem forårs- og efter
årskonfirmation. Forårskonfirmanderne begynder præstegangen efter sommerferien
og konfirmeres omkring 1. april, medens efterårskonfirmandernes forberedelse fin
der sted fra omkring 1. februar til sommerferien og derefter - uden for skoletid fra omkring 15. august til konfirmationen omkring 1. oktober.

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 sko
lens 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
tegnes eller skrives i dem. Bøgerne må nødvendigvis gå i arv fra klasse til klasse
et vist antal gange. 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.
Til legemsøvelser medbringer eleverne gymnastikdragt. Efter øvelserne afsluttes
med et tempereret brusebad, hvorunder det anbefales at benytte badehætte, så
vådt hår undgås.
Under forkølelse og lign, kan eleverne enkelte gange fritages for legemsøvelser
og bad, når der medbringes skriftlig anmodning herom fra hjemmet; men drejer
det sig om fritagelse for længere tid, sker det på grundlag af lægeerklæring, hvortil
blanket fås på skolens kontor.

Glemte ting.
Bortkomne ting kan efterspørges hos gårdinspektørerne og skolebetjentene.
Glemte klædningsstykker, herunder gymnastiktøj og -sko, bliver hængende en
tid, hvor de er efterladt, men fjernes derefter af ordenshensyn. Det henstilles, at
savnede ting eftersøges snarest. Det er praktisk at mærke løsere beklædningsgen
stande, såsom huer, vanter og trøjer samt gymnastiktøj.
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 sørger selv for uden for skoletid 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, og forældrene har betalt regningen hos
tandlægen, får de ved forevisning af den kvitterede regning på sygekassens kontor
beløbet refunderet. Det bemærkes, at ordningen kun omfatter almindelig plom
bering og tandudtrækning.
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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 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
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- og Laanekasse, hvor beløbet indføres i elevens sparekassebog. Beløb på 10 kr. og derover
henvises dog til direkte indskud i sparekassen.
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Regnskab.
1. Lærer- og børnebogsamlinger.

1/8 1962-31/7 1963.
a. Aavangsskolen.

Indtægter

Beholdning 1/8 1962
Kommunens tilskud .
Tilskrevne renter . . .

Kr.

0.

26
2000
43

21
00
51

Udgifter

Indkøb af bøger...........................
Indbinding ....................................
Tidsskrifter ....................................
Erhvervskartotek...........................
Flidspræmier.................................
Beholdning 31/7 1963 ...............

Kr.

0.

1117
92
224
16
124
495

60
00
50
00
25
37

2069

72

Udgifterne og indtægterne er kontrolleret, og kassebeholdningen, 495,37 kr., indestar på
sparekassebog nr. 7080.
Rønne, den 20. oktober 1963.
H. Madsen.

b. Østre Skole.

Indtægter

Kr.

0.

Beholdning 1/8 1962 .................

289
2000
48

83
00
98

2338

81

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

Udgifter

Kr.

0.

Bornholms Biblioteksforening. .
00
3
Foreningen »Norden«...............
30
00
Tidsskriftet »Kirkens Verden« . .
48
00
00
»Rundt i Verden« . .
135
60
00
»Naturens Verden« .
00
44
Andre tidsskrifter.........................
1828
82
Bogindkøb ....................................
10
25
Diverse............................................
128
75
Flidspræmier ................................
36
14
Beholdning 31/7 1963 ............

2338

81
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2. Grosserer Andr. Riis’ legater.

1/8 1962-31/7 1963.
a. Kompletteringsfonden.

Indtægter

Kr.

0.

Beholdning 1/8 1962 .................
Legatrenter ....................................
Tilskrevne renter.........................

1385

04

154

50

46

15

1585

69

Udgifter

Kr.

0.

Beholdning 31/7 1963 ...............
1585
69

1585

69

Kr.

0.

735
516

07

751

07

b. Legater til flidspræmier.

Indtægter

Kr.

Beholdning 1/8 1962 .................
Legatrenter ....................................
Tilskrevne renter.........................

4Q6
737

0.

17

19
57

751

07

Udgifter
Flidspræmier.................................
Beholdning 31/7 1963 ...............

Regnskaberne for lærer- og børnebogssamlingerne på Østre Skole samt for grosserer Riis'
legater er dags dato revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene. Beholdningerne
indestar på sparekassebøger.

Rønne, den 27/10 1963.

P. Jensen.
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3. Det kommunale skolevæsens regnskab 1962—63.

Lærerlønninger, vikarløn, gårdinspektion m. v. . . . kr. 1.651.067,62
4- statens refusion kr. 1.348.645,53 ............................................ kr.
Lønninger til skolebetjente, medhjælp m. v....................................... »
Henlæggelse til pensionsfonden for skolebetjente ....................... »
Skolelæge m. v...................................................................................... »
Skoletandpleje..................................................................................... »
De faste ejendomme .......................................................................... »
Skolehave............................................................................................. »
Inventar og materiel............................................................................ »
Brændsel, belysning og vandforsyning............................................ »
Rengøring............................................................................................ »
Skatter og forsikringer........................................................................ »
Kontorholdsudgifter .......................................................................... »
Undervisningsmidler .......................................................................... »
Lærer- og børnebogssamling............................................................. »
Befordring af skoleelever ................................................................. »
Tilskud til andre kommuner efter forsorgslovens § 158, stk. 4 . . »
Skolebespisning (35.677,22 4- 9-657,33)........................................ »
Stipendier (19-800,00 4- 14.850) ................................................... »
Andel i aim. administrationsudgifter............................................... »
Diverse udgifter.................................................................................. »

302.645 75
44,504 75
10 033 18
16.709 43
48.737 75
282.345 52
1.026,58
79.145,22
63.949,61
119.165,37
4.404,97
8.936,57
123.625,03
4.000,00
3.289,00
3.449,20
26.019,89
4.950,00
3-000,00
25.797,47

kr. 1.175.735,29

Fragår:
Skolepenge for udenbys elever..................................... kr.
Statstilskud til 8.-9. klasse, realafdeling m. v.............. »
Indtægter fra legater....................................................... »
Andre indtægter............................................................. »

31.077,50
30.002,00
2.000,00
851,5263.931,02

kr. 1.111.804,27

Gennemsnitsudgift pr. elev........................................ kr.

618,70

På skolevæsenets regnskab opføres desuden flg. udgifter:
Ungdomsskoler (kr. 4.741.27 4- kr.2.510,35) .... kr.
Ungdomsnævn........................................................... »
Tilskud til aftenskoler ................................................... »
Tilskud til ungdomsklubber ........................................ »
Tilskud til elever på efterskole .................................. »
Tilskud til lærlingeuddannelse .................................. »
Tilskud til Statsskolen (jvfr. lov af 10 juni.I960). . »

2.230,92
696,65
17.598,73
9-479,90
3-053,00
28.332,87
42.597,63103.989,70

De samlede udgifter .......................................................................... kr.1.215.793,97

