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Skolevæsenets tilsyn og ledelse pr. 1. august 1964.

Skolekommissionen.

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

Valgt af forældrene:
Forretningsbestyrer 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 Vald. 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: Overlærer V. Klyver-Poulsen.
Østre Skole: Lærerinde frk. E. Guldhammer Schmidt.
Aavangsskolen: Overlærer fru E. Ilsøe.

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:
Fra Grethe Heerborg Kjøller. Træffes normalt på Østre Skole: Fredag kl. 8-9, 
telf. 2118, på Aavangsskolen: 4. torsdag i måneden kl. 8-9.
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Skolepsykolog:
Cand. psych. John Grode. Træffes på skolepsykologisk kontor, Østre Skole, 
tirsdag og fredag kl. 11-13. Telf. 1769-

Talelærer:
Fru G. ]ørsing. Telf. 1034.

A. Oversigt over elevtallet i skolerne i Rønne 
den 1. september 1963.

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

Fra Rønne kommune

Fr
a an

dr
e 

ko
m

m
un

er I altUnder 
u-pligtig 

alder

I 
u-pligtig 

alder

Over 
u-pligtig 

alder
I alt

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

Kommuneskolerne • 1 1 710 684 150 147 861 832 49 1742
Statsskolen.............. 0 0 0 1 48 46 48 47 150 245
Rønne Privatskole . 1 1 63 51 14 12 78 64 58 200

I alt i byens skoler 2 2 773 736 212 205 987 943 257 2187

På børnehjemsskoler eller i andre kommuners skoler .... 6 dr. 1 pg.
På externatskole.................................................................... 10 dr. 7 pg.
På åndssvageanstalt............................................................... 1 dr. 1 pg.
I hjemmet på grund af åndssvaghed ............................... 2 dr. 0 pg.

I alt 19 dr. 9 pg.

B. Det kommunale skolevæsen.
S koleb ggninger.

Vestre Skole.
Så lykkedes det med afslutningen af skoleåret 1963/64 at »likvidere« Vestre 

Skole som kommuneskole. Et gennem mange år af lærerpersonalet på Østre Skole 
næret ønske er hermed gået i opfyldelse, og vandringerne i frikvartererne mellem 
de to skoler er ophørt.

Selv om skolens medarbejdere med glæde siger farvel til den utidssvarende 
skolebygning, kan der vel dog ved afskeden være grund til at »kippe med flaget« 
og fremdrage et par træk i dens historie. Vestre Skole er tegnet af arkitekt Math. 
Bidstrup; den blev indviet d. 26. august 1890 og kostede kr. 47.700, et beløb, 
der nærmest forekommer mikroskopisk i sammenligning med den investering, 
en skole i dag omfatter. Oprindelig var der projekteret en større skole til c. 
65.000 kr., der helt kunne afløse den gamle skole ved St. Torv (nuværende amts
bibliotek); men man veg tilbage for så stor en investering! Den nye skole blev
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Vestre Skole

derfor med sine 9 klasselokaler i stedet et supplement til den bestående skole, om 
hvilken et byrådsmedlem i 1890 udtalte, at den var »ret elendig, den kan dårligt 
hænge sammen«. At man har været tilfreds med og stolt af den nye skolebygning 
fremgår af følgende citat fra et af byens blade ved indvielsen: »Den nye skole 
præsenterer sig som en smuk og statelig bygning, der tager sig særdeles godt ud 
fra Torvegade, ud til hvilken den monumentale, smukke og stilfulde granitportal 
vender. Bygningen er blandt landets skolebygninger fuldstændig original i sit 
ydre, dens stilart er renæissance med mellemitalienske motiver.« En skole er imid
lertid ikke blot en bygning; den er også en skiftende række af elever og lærere. 
Det er et stort antal elever, der gennem de mange år, c. 75, for kortere eller læn
gere tid har haft deres gang i denne skolebygnnig, som nok ofte, især da der 
endnu var skolegårdslarm, hos forbifarende tidligere elever vakte minder fra 
den tid, da de annammede den første skolelærdom. Nu høres der ikke børnestem- 
mer fra Vestre Skoles gård, men derimod hæse lyde fra startende biler på den 
parkeringsplads, som skolegården er omdannet til. Selve skolebygningen anven
des midlertidig til handelsskole.

Aavangsskolen.
Forudsætningen for at nedlægge Vestre Skole som kommuneskole var, at to 

normalklassefløje under byggeriet ved Aavangsskolen kunne tages i brug ved 
begyndelsen af skoleåret 1964/65. Der blev givet tilsagn herom i foråret 1964, 
så vi kunne få tid til planlægning af den flytning af elever mellem de to skole
distrikter, der skulle finde sted. I en tid, da der er mangel på arbejdskraft og ven
tetid på visse materialer, kan det være svært at overholde selv de mest bestemte 
løfter; men selv om det kneb, og selv om en vis »efterbehandling« måtte fort
sætte efter lokalernes ibrugtagen, så lykkedes det dog at skaffe siddepladser un
der tag!
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Tilbage af 2. og sidste etape i Aavangsskolebyggeriet er fuldførelsen af den 
anden specialklassefløj, der indeholder faglokaler for metalsløjd, håndgerning og 
sang, lærerværelse samt samlingslokale, og denne fløj ventes taget i brug fra be
gyndelsen af skoleåret 1965/66. Herefter er der imidlertid én meget alvorlig 
mangel ved denne ellers dejlige nye skole: Den mangler gymnastiksal nr. 2 og 
har således for øjeblikket kun dækning for halvdelen af gymnastiktimerne. Under 
detailprojekteringen af 2. etape i byggeriet forlod man den oprindelige plan om 
opførelse af gymnastiksal nr. 2, idet det besluttedes ved stadion i skolens nærhed 
i stedet at opføre en sportshal, der samtidig kunne tjene som gymnastiksal for 
Aavangsskolen og sportshal for idrætsforeningerne. I glæden over fuldførelsen 
af den nye skole står vi i den situation, der er hentydet til i årsberetningerne 
1961/62 og 1962/63: Der er kun salsdækning for halvdelen af gymnastiktimerne 
til ca. 850 elever. En stramning af situationen med hensyn til undervisningsmi
nisteriets udstedelse af byggetilladelse gør ikke udsigterne lysere, hvad angår mu
lighederne for at komme i gang med opførelse af den sportshal, der nu i efteråret 
1964 er indsendt planer for. Vi må oprigtigt håbe, at der vil indtræde en lettelse 
i byggesituationen, så opførelsen af hallen snarest kan blive påbegyndt.

Østre Skole.
Når bortses fra opførelsen af nye toiltebygninger og indretning af cykelskure i 

1959, er der på Østre Skole ikke sket nogen særlige forbedringer eller udvidelser 
siden 1952/53, da man byggede en etage på pavillonbygningerne og forøgede an
tallet af almindelige klasselokaler med otte og samtidig moderniserede de eksi
sterende 8 klasser i stuen. Siden har man på Østre Skole haft rådighed over i alt 
30 almindelige klasselokaler, og der næres ikke fra skolens side noget ønske om 
at øge dette tal. Derimod har tidens almindelige fremskridt inden for skolebyg
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geri og specielt de senere års skolelovgivnings øgede krav til faglokaler og lokaler 
til specialundervisning gjort Østre Skole utidssvarende. Efter fuldførelse af 
Aavangsskolen bliver en restaurering og udbygning af denne skole derfor den 
næste opgave, der bør løses inden for det kommunale skolebyggeri. I sidste halv
del af det forløbne skoleår er gennem samarbejde mellem skolemyndigheder, ar-

Østre Skole

kitekt Fink, Nexø, og fælleslærerråd skitseprojekt blevet udarbejdet, og der stræ- 
bes mod i begyndelsen af det nye skoleår at kunne forelægge detailplanerne for 
byrådet til godkendelse. De omfatter i store træk følgende:

1. Modernisering af skolekøkken og omklædnings- og badeforhold til de nye 
gymnastiksale, af hvilke den mindste forlænges med 5 meter.

2. Indretning af nyt lærerværelse med tekøkken.
3. Indretning af skolebibliotekslokaler.
4. Nyindretning af lokaler til fysik, biologi, geografi, træ- og metalsløjd.
5. 5 nye lokaler til hjælpeskole 1 til speciel tale- og læseundervisning.
6. Kontor for skolepsykolog.
7. Samlingssal.
8. Bygning med tandklinik og lokaler til skolelægen.
9. Opførelse af ny skoleinspektørbolig.
Det bemærkes, at opførelsen af bygningen med tandklinik og lokaler for skole

lægen - efter særlig bevilling - allerede er påbegyndt i foråret 1964. Udførelsen 
af den samlede plan forudsætter nedbrydning af eksisterende bygninger langs 
Svanekevej, d. v. s. den gamle gymnastiksal med tilbygninger (sløjd) samt skole
inspektørens tjenestebolig, idet der opføres en ét-plans vinkelbygning langs Sva
nekevej og Andr. Riis’ Vej; bygningen med tandklinik og lokaler for skolelægen, 
samlingssal og ny tjenestebolig for skoleinspektøren placeres på det tidligere skole
haveterræn.
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Eleverne.

Elevernes fordeling i klasserne den 1/9 1963.

Østre + 
Vestre Sk. Aavangsskolen I alt

Klassetal Elevtal Klassetal Elevtal Klassetal Elevtal Klassekvotient

1. kl. 4 109 3 75 7 184 26,29
2. — 5 127 2 54 7 181 25,86
3. — 6 148 2 62 8 210 26,25
4. — 5 137 2 54 7 191 27,29
5. — 6 151 2 59 8 210 26,25
6. — a-linje 3 75 1 28 4 103 25,75
6. — b-linje 2 53 1 26 3 79 26,33
7. — a-linje 3 79 2 52 5 131 26,20
7. — b-linje 2 57 1 31 3 88 29,33
8. — 3 63 2 40 5 103 20,60
9. — 2 38 2 38 19,00
1. H (2.+ 3. trin) 1 9 1 9 9,00
2. H (4.+ 5. trin) 1 12 1 12 12,00
3. H (6.+7. trin) 1 12 1 12 12,00
1. real 2 49 1 22 3 71 23,67
2. real 2 55 1 24 3 79 26,33
3. real i 22 1 19 2 41 20,50

I alt 49 1196 21 546 70 1742

Afgang og tilgang i skoleåret.

Elevtal 1/8 1963 .....................................................................  881 dr. 856 pg.
Afgang i skoleåret.................................................................... 23 dr. 28 pg.
Tilgang i skoleåret .................................................................... 28 dr. 27 pg.

Elevtal 31/7 1964 .....................................................................  886 dr. 855 pg.

Afgang 31/7 1964:
Med ophør af skolegang....................... 93 dr. 82 pg.
Til andre skoler .................................... 20 dr. 12 pg.*)

113 dr. 94 pg.
*) Heraf til Statsskolens l.g. 5+2

1 . r: 4+2

Tilgang 1/8 1964: 
Nyindskrevet i 1. kl....................... 85 dr. 84 pg.
Fra andre skoler .................................... 13 dr. 12 pg.

98 dr. 96 pg.

Elevtal 1/8 1964 ............................................................................ 871 dr. 857 pg.
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Disse elever fordeltes i 70 klasser, heraf 36 på Østre Skole og 34 på Aavangs- 
skolen, idet grænsen mellem de to skoledistrikter, efter at Aavangsskolens kapaci
tet var øget med 14 almindelige klasselokaler, og Vestre Skole var nedlagt, flytte
des, hvorved 260 elever overflyttedes fra Østre Skoles til Aavangsskolens distrikt. 
Skolernes elevtal fra det nye skoleårs begyndelse er derefter:

Østre Skole ............... 461 dr. 411 pg. = 872 elever
Aavangsskolen ........... 410 dr. 446 pg. = 857 elever

I alt ........................... 871 dr. 857 pg. = 1728 elever

Elevernes forsømmelser 1/8 1963—31/7 1964.

Østre -f- Vestre Skole Aavangsskolen
Antal elev
dage i alt

I gennem
snit pr. elev

Antal elev
dage i alt

I gennem
snit pr. elev

På grund af sygdom............... 10724 8,90 dage 4751 8,65 dage
Af anden lovlig grund ........... 642 0,53 » 233 0,42 »
Uden lovlig grund................... 22 0,02 » 3 0,01 »

I alt .... 11388 9,45 dage 4987 9,08 dage

Lærerpersonalet.
Af- og tilgang i skoleåret.

Afsked og forflyttelse:
30/11 1963: Overlærer Johs. Therkelsen afsked med pension p. g. a. sygdom.
31/12 1963: Overlærer H. Madsen pensioneret.
31/7 1964: Overlærer frk. M. Pihl pensioneret.

Lærerinde fru K. Norup afsked efter ansøgning.
Lærerinde frk. Isa Petersen til Herning.
Lærer E. Birkelund til Dalby, Fyn.
Lærerinde fru Tove Birkelund til Dalby, Fyn.
Talelærer Kn. Frøkjær til Stubbekøbing.
Viceskoleinspektør E. Svenningsen til Særslev, Fyn.
Lærerinde fru Lis Svenningsen til Særslev, Fyn.

Ansættelse:
1/8 1964: Vikar Verner Pedersen, Rønne, timelærer.

Frk. Anne Marie Laursen, Klemensker, lærerinde.
Førstelærer H. Yde, Poulsker, overlærer.
Fru Merethe Hunneche, Lyngby, lærerinde.
Børge Sørensen, Skårup, aspirant.
Kurt Andersen, Skårup, aspirant.
Emil Christensen, Fjelstrup, lærer.
Fru Gudrun Jørsing, Roskilde, lærerinde.
Cand. psych. John Grode, Lyngby, skolepsykolog.
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Ifølge ovenstående nåede i løbet af skoleåret 1963/64 to af skolevæsenets vel
tjente medarbejdere den alder, da man har lov at trække sig tilbage, overlærer 
frk. M. Pihl, Østre Skole, og overlærer H. Madsen, Aavangsskolen. Om dem begge 
gælder det, at deres hovedvirke som lærere kom til at ligge ved Rønne kommu
nale skolevæsen.

Overlærer frk. Marie Pihl blev ansat som timelærerinde d. 1/8 1931, som fast 
lærerinde d. 1/3 1932, som overlærer d. 1/2 1953 og blev fra denne stilling 
pensioneret fra 1/8 1964. Frk. Pihis arbejde har været præget af både interesse 
og dygtighed og en energi og et initiativ, der ikke har kunnet undgå at virke smit
tende på såvel elever som kolleger. Foruden i almindelige skolefag på alle hoved
skolens klassetrin varetog hun gennem mange år på bedste måde en væsentlig 
del af undervisningen i håndarbejde i de ældste klasser, herunder eksamensskolens 
klasser. En ganske særlig indsats kom frk. Marie Pihl til at yde i undervisningen 
i 8. og 9- klasse, hvor hun blev en af skolens støtter i gennemførelsen af 1958- 
loven. Selv om frk. Pihl ikke mangler interesser uden for skolen, der kunne blive 
mål for hendes virketrang i den tid, der ved afskeden blev tilovers, indvilligede 
hun dog i under lærermangelen i det nye skoleår at fortsætte med et mindre ugent
ligt timetal.

Overlærer Madsen knyttedes til Rønne kommunale skolevæsen som timelærer 
d. 1/6 1929. Han opnåede fast ansættelse d. 1/7 1930 og udnævntes til overlærer 
d. 1/4 1946. Efter ansøgning modtog han afsked med pension pr. 1/12 1963, 
men fulgte skolens opfordring til at fortsætte med sine timer skoleåret ud. Efter 
godt 26 års virke ved Østre og Vestre Skole blev overlærer Madsen en af dem, 
der d. 1/11 1955 var med til at starte undervisningen på Aavangsskolen, hvor 
han således kom til at virke de sidste 9 år af sin tjenestetid. Overlærer Madsen 
var en meget interesseret og samvittighedsfuld lærer, der nærede stor omhu for 
sine elevers vé og vel. Hans timer faldt i hovedskolens almindelige undervisnings
fag, hvor ikke mindst hans udmærkede fortælleevne kom til udfoldelse.

Med tak for mange års værdifuld indsats ved skolevæsenet og for godt kollega- 
skab »kipper vi med flaget« og ønsker begge ovennævnte mange gode år endnu.

Kursus.
Årskursus i dansk: Hr. Gustav Christensen.
Feriekursus og andre kortere kursus:

Frk. Isa Petersen: 4 mdr.s kursus i undervisning af svagtbegavede 
(Danmarks Lærerhøjskole).

Hr. V. Tonsberg: Tysk (Østrig).
Frk. E. Birkebæk: Gymnastik (Sønderborg).
Hr. T. Vesløv: 14 dages studierejse (Sverige).

Instruktionskursus, arrangeret af lærerkredsen:
30/10 1963: Andrew H. Chroon: Instruktion i brugen af regnestok.
23/1 1964: Fagkonsulent Gelting Petersen, København: Instruktion i matematik 

og regning.
3/3 1964: Kommunelærer Kjeld Meiding, Frederiksberg: Anvendelse af film 

i engelskundervisningen.
Vikarer.

I vakante stillinger og sygevikariater har følgende virket som vikarer: 
Helårsvikarer:

Fru G. Rosenmeier.
Frk. E. Johansen.
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Fru Grete Larsen.
Hr. Mogens Svendsen.
Hr. Carsten Hansen.
Hr. Bent Andersen.
Fru E. Jacobsen (24 timer).
Frk. E. Thorsen (31 timer).
Fru S. Eliasen (241/ time)
Fru N. Backhausen (17 timer).
Frk. E. Olsen (151/ time).
Fir. Sv. Aa. Pedersen (161/ time).
Fru J. Andersen (14 timer).
Fru M. Jensen (13lå time).
Fru Aase Lis Nielsen (10 timer).

Halvårsvikarer (seminarieelever) :
12/8 63-15/1 64: Flemming Pedersen (Emdrupborg).

Birger Pedersen (Emdrupborg).
Ulla Sandberg Jensen (Emdrupborg).
Lene Dahl (Emdrupborg).
Sven Rosby (Emdrupborg).
Allan Carlsen (Hellerup).
Kirsten Ditlevsen (Hellerup).
Henning Juellund Andersen (N. Zahle).
Jens Christensen (Blågård).
Inger Mossing (Blågård).
Conny Poulsen (Hjørring).

16/1-30/664: Aksel Johnsen (Jelling).
Grethe Bach Nielsen (Jelling).
Karen Brønsro (Holbæk).
Kirsten Schmidt (Haderslev).
Martin Paulsen (Haderslev).
Finn Isaksen (Marselisborg).
Karen Kristensen (Marselisborg).
Johanne Olesen (Århus).
Inge Jurs (Frederiksberg).
Birgit Langvad (Frederiksberg).
Jørgen Vangsøe Hansen (Skårup).

Nonnering; af lærerstillinger.
Der er fra l.aug. 1964 oprettet en ny lærerindestilling. Normeringen omfatter 
derefter følgende stillinger ved skolevæsenet:

2 skoleinspektører, heraf 1 stadsskoleinspektør
3 viceinspektører
1 konsulent for specialundervisning (skolepsykolog)
1 talelærer (konsulent)

29 lærere
29 lærerinder

3 timelærere
2 timelærerinder
2 faste vikarer.
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Fortegnelse over lærerpersonalet Í. august 1964.

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

Født
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Skoleinspektør:
N. M. Petersen ........... 1899 1920 1/10 21 1/1 56 1/1 56 Aa.

Viceskoleinspektører:
P. Jensen....................... 1904 1925 1/7 29 1/2 47 1/4 55 ø.
Hakon Christensen ....

Skolepsykolog: 
John Grode .................

1909

1919

1930

1942

1/4 33 1/8

1/8

53

64

1/4

1/8

55

62

ø.

Overlærere:
N. H. Ilsøe................... 1905 1926 1/10 49 1/11 52 1/4 55 Aa.
J. Ulnits ....................... 1908 1933 1/8 51 1/1 56 1/1 56 0.
V. Klyver-Poulsen .... 1921 1942 1/11 42 1/8 56 1/8 56 0.
H. Bloch....................... 1901 1923 1/8 59 1/8 59 1/4 58 ø.
H.Yde ......................... 1922 1944 1/8 64 1/8 64 1/1 59 Aa.
K. Kristensen ............... 1914 1946 1/6 46 1/4 61 1/4 61 ø.
Frk. K. M. Knudsen . . 1900 1922 1/9 24 1/8 51 1/4 55 Aa.
Frk. A. Jensen ............. 1907 1935 1/4 37 1/8 53 1/4 55 0.
Frk. H. Pihl................. 1914 1938 1/1 42 1/1 56 1/1 56 0.
Fru I. Mikkelsen........... 1911 1936 1/4 52 1/8 56 1/8 56 0.
Fru C. Hansen............. 1903 1932 1/1 54 1/7 58 1/7 58 ø.
Frk. C. Knudsen........... 1898 1929 1/8 58 1/8 58 1/8 58 Aa.
Fru I. Ulnits ............... 1921 1944 11/8 52 1/4 61 1/4 61 Aa.
Fru E. Ilsøe................... 1924 1948 1/8 51 1/8 62 1/8 62 Aa.
Fru G. Christensen .... 1915 1938 1/8 62 1/9 64 1/9 64 Aa.

Lærere:
J. Østergaard Olesen . . 1927 1951 1/8 51 1/8 54 1/8 50 0.
T. Vesløv..................... 1928 1951 1/4 55 1/4 55 1/9 50 Aa.
G. Christensen............. 1917 1952 1/6 52 1/6 54 1/6 51 Aa.
A. Skovrind Nielsen .. 1923 1952 1/8 57 1/8 57 1/6 51 Aa.
T. Bjørn ....................... 1927 1953 1/8 60 1/8 60 1/8 52 ø.
K. H. Hansen ............... 1923 1955 1/8 59 1/8 59 1/8 54 Aa.
P. Norup..................... 1935 1957 1/8 57 1/12 60 1/4 58 ø.
V. Tonsberg................. 1935 1957 1/8 57 1/12 60 1/4 58 Aa.
E. Christensen..............  
Fl. Berg (asp.) ............. 
E. Ravn Nielsen (asp.) . 
B. Sørensen (asp.) . . . . 
K. Andersen (asp.) . . . .

1933
1939
1939
1941
1941

1960
1962
1963
1964
1964

1/8 
1/8 
1/8 
1/8 
1/8

64
62
63
64
64

1/8 
1/8 
1/8
1/8 
1/8

64
62
63
64
64

1/7 60 ø. 
ø.
Aa. 
Aa. 
Aa.
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Lærerinder:
Fru A. Rasmussen .... 1932 1953 1/7 62 1/7 62 1/6 55 ø.
Fru E. Marchman .... 1920 1944 1/12 62 1/12 62 1/12 55 0.
Fru H. Marker ............. .1933 1955 1/11 60 1/11 60 1/7 57 0.
Fru B.Juel Jensen .... 1932 1954 1/8 55 1/8 57 1/8 57 0.
Frk. E. G. Schmidt .... 1931 1955 1/8 55 1/8 57 1/8 57 0.
Frk. E. Birkebæk........... 1932 1956 1/8 56 1/8 58 1/4 58 0.
Fru G. Jørsing............. 1934 1957 1/8 64 1/8 64 1/4 58 0.
Fru M. Hunneche......... 1935 1958 1/8 64 1/8 64 1/8 58 Aa.
Fru A. Krall-Jensen . . . 1927 1959 1/8 61 1/8 61 1/8 59 0.
Frk. A. M. Laursen .... 1938 1961 1/8 64 1/8 64 1/8 61 Aa.

Timelærere:
V. Pedersen................... 1930 1956 1/2 63 1/8 64 Aa.
P.Hviid ....................... 1940 1963 1/8 63 1/8 63 ø.

Skolebetjente.
Otto Aakjær, f. 1909, ansat .... 1/12 1948 (Østre Skole).
Sv. Aa. Pedersen, f. 1921, ansat 1/11 1955 (Aavangsskolen).
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Virksomheden.
U ndervlsningsplan.

Skoleåret har omfattet 234 undervisningsdage. På grund af fortsat lærermangel er 
der også i det forløbne år med undervisningsministeriets godkendelse foretaget en 
mindre reduktion i elevernes ugentlige timetal. Fag og timetal på de forskellige 
klassetrin er efter den reducerede plan følgende:

1 .-7. skoleår.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7a 7b
Fag dr. pg. dr. pg. dr. pg. dr. pg. dr. pg. dr. pg. dr- pg. dr. pg-
Dansk og skrivning............ 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 7 7 5 5 5 5
Regning og matematik .... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
Kristendomsundervisning. ■ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Historie.................. .. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Geografi ............................... 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
Biologi................................. 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 l 1
Legemsøvelser ..................... 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sang.......................... .......... 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Formning ............... 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1
Håndgerning ....................... 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1
Naturlære ....................... . 2 2 2 2 2 2
Sløjd ..................   . 2 0 2 0 3 0 3 0
Husgerning. . ..................... 0 2 0 3 0 3
Engelsk................................. 5 5 3 3 3 3
Tysk ..................................... 4 4
Valgfri fag ‘........ 4 4

I alt........ ........................ . 18 18 20 20 24 24 25 25 30 30 32 33 32 33 32 33

De 4 valgfri timer i 7a-linie omfatter:
1) For drenge: 4 timer tysk eller 2 timer litteratur -j- 2 timer metalsløjd.
2) For piger: 4 timer tysk eller 2 timer litteratur -|- 2 timer håndarbejde.

På samme klassetrin er matematik valgfrit fag med 1 ugentlig time. Elever, der 
deltager deri, får kun 4 timers regneundervisning.

Valg af valgfri fag bør ske efter samråd med klassens lærere.

8.-9. klasse.

Fag
8. 9.

dr. pg.dr. pg-

Dansk og skrivning ........................................ 7 7 5 5
Regning og matematik.................................... 6 6 5 5
Kristendomsundervisning ................................ 1 1 1 1
Orientering........................................................ 7 7 6 6
Legemsøvelser................................................... 2 2 2 2
Valgfri timer..................................................... 10 10 12 12

I alt 33 33 31 31

Orientering omfatter: Historie, asmfundslære, familiekundskab, geografi, bio
logi og erhvervsorientering.
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Af valgfri fag er der tilbud om følgende (ugentligt timetal angivet):
f3. kl. 9- kl.

Formning ......................... ............. 2 2
Håndgerning ................... ............. 0 3 0 4
Husgerning....................... ............. 0 4 0 4
Sløjd (træ)....................... ............. 3 0 3 0
Sløjd (metal).................... ............. 2 0 2 0
Naturlære ....................... ............. 2 2 2 2
Engelsk.............................. ............. 3 3 3 3
Tysk .................................. ............. 4 4 3 3
Matematik ....................... ............. 3 3 4 4
Maskinskrivning ............. ............. 3 3 2 2
Bogføring......................... 2 2

Forudsætning for oprettelse af hold i de forskellige fag er, at der melder sig ca. 
10 elever. Hvis det ikke er tilfældet, overflyttes eleverne efter sekundære ønsker 
på andre hold. I det forløbne skoleår var der oprettet hold i alle ovennævnte fag 
med undtagelse af formning i 8. klasse samt naturlære og metalsløjd i 9. klasse.

Realafdelingen.

Fag
1. real 2. real 3. real

dr. Pg- dr. pg- dr. Pg-

Dansk og skrivning........................................... 5 5 6 6 5 5
Religion ............................................................ 1 1 1 1 1 1
Engelsk .............................................................. 4 4 3 3 5 5
Tysk .................................................................. 4 4 4 4 3 3
Fransk*) ............................................................ 4 4
Regning og matematik.................................... 6 6 6 6 5 5
Historie.............................................................. 2 2 2 2 3 3
Geografi ............................................................ 2 2 2 2 2 2
Biologi .............................................................. 1 1 2 2 2 2
Naturlære ......................................................... 2 2 3 3 2 2
Formning ......................................................... 1 1 1 1
Sang ..................................................... 1 1 1 1
Legemsøvelser.................................................... 2 2 3 3 2 2
Håndarbejde ..................................................... 0 2
Sløjd ..................................................................
Latin*) ..............................................................
Maskinskrivning*) ...........................................

2 0
4 4

3 3

I alt 33 33 34 34 33 33

*) Valgfrit.

Elever i 2. real, der vælger latin, fritages for en time i hvert af følgende fag: 
Skrivning, religion, formning og sang.

Det bemærkes, at det er en forudsætning for optagelse i gymnasiets nysproglige 
afdeling, at latinprøven fra 2. real er bestået.

I 3. real vælges mellem fransk og maskinskrivning.
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Hjælpeskolen.

Fag
1. 2. 3.

dr. Pg- dr. Pg- dr. pg-

Dansk og skrivning ......................................... 8 8 10 10 9 9
Regning ............................................................ 5 5 5 5 6 6
Kristendomsundervisning ................................ 1 1 2 2 2 2
Orienteringsfag ................................................. 1 1 2 2 3 3
Sang .................................................................. 1 1 1 1 1 1
Formning ......................................................... 2 0 1 1 2 2
Legemsøvelser................................................... 2 2 2 2 2 2
Håndgerning . .................................................. 0 2 0 3 0 2
Sløjd: Træsløjd................................................. 3 0 3 0

Metalsløjd ............................................. 2 0
Husgerning........................................................ 0 3

I alt 20 20 26 26 30 30

Fra skolernes dagbøger:
Østre Skole:
1963:
12/8 Undervisningen genoptages efter sommerferien.
21/8-27/8 8ABC på lejrskole i Ribe under ledelse af overlærer frk. M. Pibl, over

lærer frk. Aksa Jensen og lærerne Vesløv og Østergaard Olesen.
28/8 Skoleskovtur for 1.-3. klasse til Almindingen.
11/10 De større elever besøger Santal- og Sudanmissionens udstilling fra Indien 

og Afrika i »Emaus«.
22/10 Kriminaloverbetjent Clemmen Christensen, Gentofte, besøger skolen og 

fortæller de ældre elever om ungdomskriminalitet. Om aftenen taler kri- 
minaloverbetjenten om samme emne ved et møde for forældre til elever i 
8. og 9- samt realafdelingen.

4/12-5/12 Forældredage på Østre og Vestre Skole.
10/12 Forældremøde for 9. klasserne: Redegørelse for den statskontrollerede prøve. 
21/12 Afslutning for de større elever i kirken ved pastor Kædbøl.

1964:
14/1 Besøg af nordisk rejselektor Asbjørn Rummelhoff, Norge, der for de større 

elever fortalte om Kon-Tiki-ekspeditionen.
23/1 Møde for skolemyndigheder og lærere, arrangeret af amtsskolekonsulenten, 

med foredrag af fagkonsulent Gelting Petersen om indretning af natur
lærelokale.

28/1 Klasseforældremøde for 8A: hr. Vesløv og fru Marker.
29/1 Klasseforældremøde for 5F: frk. Birkebæk og hr. Norup.
3/2 Klasseforældremøde for 5E: frk. Isa Petersen og fru Marchman.
5/2—6/2 Skolefest på »Industrien«. Et blokfløjteensemble under ledelse af lærer 

Bjørn og skolekoret ledet af overlærer K. Kristensen indledede underhold
ningen, der fortsattes med Ilia’s opførelse af Halvor Askløv: »Tornerose«, 
eventyrkomedie i 5 akter, instrueret af overlærer Klyver-Poulsen. Dekora
tør var lærer Bjørn, og kulissemester overlærer K. Kristensen. Festen slut
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tede begge aftener med dans. Deltagere var elever fra 4. kl. og opefter, 
medens 1., 2. og 3. kl. var gratister ved generalprøven.

12/2 Klasseforældremøde for 5C: fru Marker og hr. Ilsøe.
13/2 Klasseforældremøde for 5B: fru G. Christensen og fru Marker.
17/2 Klasseforældremøde for 5D: fru Norup og hr. Paulsen.
19/2 Samlet forældremøde for 7. og 8. klasse. Redegørelse for undervisnings

muligheder i 8. og 9. kl. samt realafdelingen.
20/2 Klasseforældremøde for 5A: fru C. Hansen og frk. Johansen.
13/3 Illa arrangerer sammen med overlærer Ulnits og fru Rasmussen rejseaften 

for forældre som forberedelse til forestående påskerejse til Rhinen: Film, 
lotteri, kaffebord m. v.

14/5 Ilb afholder sammen med klasselæreren, hr. Norup, lignende aften med 
henblik på Tysklandsrejse i sommerferien.

22/6 Afslutning for afgangsklasserne i pigernes gymnastiksal. Der blev talt af 
skolekommissionens formand, bogholder Kaj Larsen, og skolens leder. 
Eksamens- og afgangsbeviser samt flidspræmier uddeltes.

23/6 Oprykning i de øvrige klasser.

Aavangsskolen:
1963:
29/8-6/9: 40 elever fra 8. klasse var på lejrskole til Als, hvorfra der foretoges 

ture til Flensborg og Tønder. Ledere: hr. Svenningsen, fru I. Ulnits og 
hr. V. Tonsberg.

10/9 Skovtur til Almindingen med 191 børn fra 1., 2. og 3. klasserne.
26/9 Idrætsdag.
21/11 Skolefest i »Industrien«. I. real opførte »Ånden i flasken« eller »Solem og 

den danske pige«. Instruktion havde fru L. Svenningsen.
21/12 Juleafslutning. Klasserne fra 7. og opefter havde afslutning i kirken; 

resten af klasserne havde afslutning i klasserne.
13/1 »Nordens« rejselektor, lærer Asbjørn Rummelhoff, Frederiksstad, fortalte 

særdeles godt for realklasserne og 8. klasse om Kon-Tiki-ekspeditionen.
13/1-14/1 Forældredage.
15/1—17/1 Indskrivning af børn til 1. kl.
12/2 Forældremøde 5A: fru Birkelund og fru Ilsøe.
13/2 Forældremøde 5B: fru Eliasen og hr. Tonsberg.
25/2 Orienterende møde for 7.-8. og realafdelingen.
22/6 Afslutning på skoleåret, hvor medlem af skolekommissionen, hr. gartner 

Kn. Willy Johansen, talte til de børn, der forlod skolen. Det var første hold 
realister her fra skolen.

Specialundervisningen.

Intelligensprøver:
Til støtte ved afgørelser angående det videre skoleforløb for elever, der på ét 

eller flere områder hæmmes af vanskeligheder, er der efter anmodning af klasse
læreren prøvet 31 elever fra 2.-6. klassetrin. I det nye skoleår fortsatte de således:

Oprykket i næste klasse......................................................... 15
Oversiddere ............................................................................ 6
Overflyttet i hjælpeskolen..................................................... 7
Til iagttagelseshjem................................................................ 1
Udskrevet til andre skoler..................................................... 2
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I så vid udstrækning som muligt henvistes elever i de to første grupper til 
undervisning på læsehold.

Endvidere er der foretaget testning af 7 elever i ældste klasse i hjælpeskolen, 
af hvilke 4 blev udskrevet som ikke undervisningspligtige ved skoleårets afslut
ning, medens 3 fortsatte i denne afdeling.

Hjælpeskolen:
Hjælpeskolens samlede elevtal har 1963/64 været 25 dr. og 16 pg., i alt 41 

elever, fordelt i 3 klasser, idet IH. er elever på 2. og 3. trin, 2H. på 4. og 5. trin 
og 3H. på 6. og 7. trin.

Selv om undervisningen i højere grad end i de øvrige klasser drives individuelt, 
må målet være, så snart det er muligt, at få hjælpeskolen udbygget med en klasse 
pr. årgang fra 2. til 7. trin og ovenpå 8. klasse. Dertil mangler vi lokaler, og 
også af den grund er det meget påkrævet at komme i gang med det planlagte 
skolebyggeri på Østre Skole, der også skal rumme klasselokaler til hjælpeskolen.

Læsehold:
For elever med særlige vanskeligheder i dansk har der som sædvanlig været 

etableret en specialundervisning på læsehold med 4—6 elever i 2 à 3 ugentlige 
timer pr. hold. Denne undervisning, der fortrinsvis gives som ekstratimer i tilslut
ning til elevernes normale plan, varetoges på Østre Skole af overlærer Klyver- 
Poulsen, på Aavangsskolen af talelærer Kn. Frøkjær. Deltagerne var væsentlig 
fra 3., 4. og 5. klasse, og antallet var:

Østre Skole......................................................... 11 dr. 6 pg.
Aavangsskolen ................................................... 12 dr. 6 pg.

I alt 23 dr. 12 pg.

Taleundervisningen:
Taleundervisningen besørges af en lærer, der er ansat i en ved det kommunale 

skolevæsen i Rønne normeret stilling som talelærer, men hvis virke omfatter un
dervisning af talehæmmede elever i samtlige bornholmske købstadskoler ifølge 
indgået overenskomst med disse. Fra den oversigt over taleundervisningen 1963- 
64, som talelærer Kn. Frøkjær ved sin fratræden pr. 31/7 1964 afgav, bringes 
følgende uddrag, gældende for kommuneskolerne i Rønne:

Klasselærerne henviste til taleundervisning 22 dr. og 6 pg., i alt 28 elever; 
heraf afvistes 2 dr. og 1 pg., idet undervisningen ikke blev anset for nødvendig, 
eller dansklæreren eller forældrene kunne klare problemet med enkelte trænings
øvelser. Med de øvrige blev resultatet følgende:

Færdige i løbet af året .................................... 8 dr. 1 pg.
Fortsætter i næste skoleår ................................ 4 dr. 3 pg.
Undervisning udsat .......................................... 6 dr. 1 pg.
Udskrevet af skolen.......................................... 1 dr. 0 pg.
Opgivet............................................................... 1 dr. 0 pg.

I alt 20 dr. 5 pg.

Udsættelse skyldtes træthed af artikulationen eller almindelig umodenhed 
m. h. t. aflytning af, hvilken udtale der er »rigtig« hos dem selv og talelæreren. 
De hyppigste talevanskeligheder var: Simple udtalefejl, læspen og stammen. De 
fleste elever har fået 2 ugentlige lektioner, hvis længde varierer fra 15 til 30 
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min., alt efter børnenes udholdenhed, der igen afhænger af alder og talevanske
lighedens art. Nogle af børnene er blevet undervist enkeltvis, de fleste på tomands- 
og nogle på tremandshold.

To af de underviste børn var ikke skolesøgende, da undervisningen iværksattes, 
idet deres talevanskeligheder blev konstateret allerede ved skolemodenhedsprøven. 
Der er ingen tvivl om, at det vil være en fordel at få taleundervisningen startet, 
så snart børnene er modne dertil, også selv om dette tidspunkt indtræffer før 
skolegangens begyndelse.

Skolemodenhedsprøver.

Når forældrene ved indskrivningen til 1. klasse i januar møder med børnene, 
står nogle af og til lidt tvivlende overfor, hvorvidt de skal lade dem indskrive 
eller vente endnu et år; det gælder selvfølgelig i særlig grad de unge børn, d. v. s., 
dem, der først fylder 7 år i skoleårets første halvdel, altså inden 1/2 følgende 
kalenderår.

For at fremskaffe et grundlag, hvorpå vi i nogen grad kan vejlede forældrene, 
har skolerne i 1963 og 1964 afholdt skolemodenhedsprøve (Uppsalaprøven). 
Prøven, der har en leglignende form, er frivillig; den varer ca. % time og omfat
ter selvfølgelig ikke almindelige skolekundskaber. Børnene ledsages af mødrene. 
Forældrene er frit stillet med hensyn til, om de vil følge det råd, som skolen på 
grundlag af prøveresultatet kan give.

I 1963 prøvedes kun de såkaldte »unge« børn, medens indbydelsen til prøven i 
1964 udsendtes til alle de indskrevne børns forældre. Resultatet blev følgende:

Der udsendtes indbydelse til....................... 87 dr. 79 pg.
Til prøven mødte.......................................... 86 dr. 79 pg.
Efter prøven indkaldtes til nærmere drøftelse 

forældrene til 15 dr. 9 pg.
Blandt disse børn besluttedes udskydelse af 

skolegang 1 år for 6 dr. 4 pg.

Erhvervsvejledning.

Den teoretiske erhvervsorientering i klassen er for 8. og 9. klassernes ved
kommende fulgt op, dels ved virksomhedsbesøg klassevis, dels ved udsendelse af 
eleverne enkeltvis i erhvervspraktik en uge ad gangen, således som praksis i det 
sidste par år er blevet. 8. klasserne udsendtes 24/2-29/2 1964 og 9. klasserne 
4/11-9/11 1963 samt 17/2-22/2 1964.

Realafdelingen har hidtil »stået i skyggen« med hensyn til den praktiske side 
af erhvervsvejledningen. For 3. real blev der i efterårsferien etableret en udsen
delse på frivillig basis, altså for dem, der ville »ofre« ferien for at opleve en uge 
»i det praktiske liv«; 13 af 22 elever meldte sig. Efter en drøftelse i fælleslærer
rådet er man gået ind for fremtidig at udsende realafdelingens elever en uge i 
2. real og fortsat at tilbyde en uge på frivillig basis i efterårsferien i 3. real.

Fremskaffelsen og formidlingen af de mange »lærepladser«, der efterhånden 
er brug for, er som hidtil sket gennem arbejdsanvisningskontoret, hvor erhvervs
vejleder Bekker Nielsen har trukket det tunge læs og søgt i så vid udstrækning 
som muligt at tage hensyn til de mange elevønsker. Skolerne takker for god 
tjeneste og udmærket samarbejde. En anden tak skal rettes til de mange virksom
heder, fordi de modtager vore elever med så stor forståelse og giver dem mulig
heden for først og fremmest at opleve, hvordan der er på en arbejdsplads, og 
hvilke krav der stilles ude i livet. Skolen venter ikke, at erhvervsvalget skal ske 
i den uge, og elevens anbringelse i erhvervspraktik har fra skolens side ikke noget 
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sigte på ansættelse i den virksomhed eller mod det at blive »skrevet op« til eventuel 
senere antagelse i læreplads. Vi er klar over, at en uge er et kort tidsrum at være 
ude i; men dels er der grænser for, hvor meget vi kan bebyrde virksomhederne, 
dels er der opgaver på skolen, der også skal varetages.

Idræt og svømning.

For at forlænge en ellers i almindelighed kort svømmesæson blev der i som
merferien 1964 tilbudt eleverne gratis svømmeundervisning på søbadeanstalten fra 
29/6-25/7. Undervisningen lededes af seminarieeleverne Aksel Johnsen og Birgit 
Langvad. Der meldte sig i alt 103 drenge og 100 piger. Eleverne undervistes i 
hold à 8-10 i 2 à 3 ugentlige timer. Selv om enkelte dage med pålandsvind og 
deraf følgende urenheder i vandet gik tabt, fik dog mange svømningens grundele
menter lært; en del fuldførte svømmeprøver eller kom så godt i gang, at de senere, 
da svømningen fortsattes efter ferien, kunne gøre dem færdige. Forsøget med at 
arrangere denne ekstraundervisning faldt så heldigt ud, at det kan anbefales at 
fortsætte dermed, eventuelt med en forlængelse af tidsrummet til 5 uger.

I de 2 ugentlige timer, som legemsøvelser under den reducerede plan må nøjes 
med, er der desuden i forsommer og efterår arbejdet ihærdigt med idræt.

Følgende prøver er aflagt i 1963/64:
Skoleidrætsprøver: Svømmeprøver:
Bronze................... 37 dr. 42 pg. Svømmerprøve ... 31 dr. 36 pg.
Sølv....................... 41 dr. 23 pg. Frisvømmerprøve . 22 dr. 6 pg.
Guld ..................... 26 dr. 16 pg. Livredderprøve ... 4 dr. 4 pg.
Sølv med emalje . . 8 dr. 7 pg.
Guld med emalje . . 0 dr. 5 pg.

I alt 112 dr. 93 pg. I alt 57 dr. 46 pg.
Skoleidrætsdagen på Rønne Stadion blev afholdt den 26. september 1963. Der 

var deltagelse af elever fra kommuneskolerne i Allinge-Sandvig, Hasle og Kle
mensker samt fra Åvangsskolen og Østre Skole i Rønne. Under skoleinspektør 
N. M. Petersens velkomst- og åbningstale fejede en let byge ildevarslende hen 
over den opmarcherede skoleungdom. Heldigvis viste det sig dog senere, at vejr
guderne var os gunstigt stemt, og stævnet afvikledes på bedste måde i solskinsvejr. 
Semifinalen i de bornholmske skolers fodboldturnering blev vundet af Klemensker 
over Hasle med 3-0. Senere besejrede Klemensker vinderen af østkredsen, Øster- 
marie, og blev således vinder af turneringen 1963.

Skoleopsparing.

Der er i skoleåret 1963/64 på skolerne solgt sparemærker for følgende beløb: 
Østre -J- Vestre Skole................. kr. 4.100 (4.600)
Aavangsskolen .......................................... kr. 3.100 (2.600)

I alt kr. 7.200 (7.200)
Ovenstående giver ikke et helt nøjagtigt billede af elevernes opsparing, idet 

beløb på 10 kr. og derover indgår direkte i Sparekassen og således er uden for 
skolens kontrol. Status-quo-stillingen i forhold ril 1962/63 (beløbet i parentes) må 
- også under hensyn til de stigende konjunkturer — siges at være beskeden. Spare
kassen har på forskellige måder søgt at interessere eleverne for opsparingen. Mon 
ikke flere tilskyndelser fra såvel klasselærernes som forældrenes side kunne bringe 
fremgang! Med hensyn til spareordningen henvises til redegørelsen under »Oplys
ninger til hjemmene«.
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Teater- og filmsforestillinger.

Gennem Landsskolescenen har det som tidligere været muligt at tilbyde eleverne 
teaterforestillinger og film af god kvalitet til en overkommelig billetpris. Vice- 
inspektør Hakon Christensen og overlærer Klyver-Poulsen har fortsat taget sig af 
billetsalg til henholdsvis teater og film.

Landsskolescenen har haft to teaterforestillinger på Rønne Theater:
9/11 1963: »Anne Franks dagbog«.
1/4 1964: »Den røde Pimpernel«.

Billetprisen var uændret 4 kr. pr. forestilling.
I Landsskolescenens Bio er der ill. sæson i Rådhusteatret blevet vist følgende 

film:
18/11 og 19/11 1963: »Den sidste chance«.
16/12 og 17/12 1963: »En junglesaga«.
13/1 og 14/1 1964: »Kaptajn Buffalo«.
10/2 og 11/2 1964: »Verdens største show«.

Abonnementsprisen for alle 4 forestillinger var 5 kr. Antallet af deltagere var det 
hidtil største:

Østre Skole 439 elever
Aavangsskolen 180 elever

I alt 619 elever
Forrige år var antallet 562.

Også i det forløbne skoleår har Børnenes Filmsklub sørget for fremskaffelse 
og forevisning af film, der henvender sig dels til skolens 4 yngste trin, dels til 
børn under undervisningspligtig alder. Til en uændret abonnementspris af 4 kr. 
er der i begge afdelinger vist 5 forestillinger, og medlemstallet var 865. Films
klubben er ledet af en bestyrelse bestående af skoleleder A. Juul og overlærer 
Klyver-Poulsen (skolen), biografdirektør fru Mikkelsen (Rådhusteatret), fru arki
tekt Berg og fru arkitekt Holm Jensen (Dansk Kvindesamfund), urmager Nielsen, 
kunstmaler Hauch-Fausbøll og fru Nørregaard (forældrene).

Skibsadoptionen.

Det årlige besøg af en foredragsholder fra »Dansk skibsadoption« fandt sted 
den 27. august 1963. Denne gang var det kaptajn Løber, der ud fra egne erfarin
ger fortalte om emnet: »Under Ø.K.’s flag over havene«; foredraget var ledsaget 
af en smuk farvefilm og overværedes af eleverne i 7.-9. kl. samt 1.-3. real.

Langt hen i skoleåret, nærmere betegnet i marts 1964, modtog vi fra skibsadop
tionen meddelelse om, at rederiet A. P. Møller havde solgt M/T »Olivia Mærsk«, 
og at adoptionsforholdet til Østre Skole derfor måtte ophøre, men at man ville 
bestræbe sig for at skaffe os et andet skib. Vi siger tak for mange års »familie
skab« med »Olivia Mærsk«, ønsker hende god sejlads under nyt flag og håber så, 
at vi ikke skal være »barnløse« alt for længe.

Fribilletter og skolerejser.

Efter begæring af hjemmene udstedtes på kommuneskolerne følgende antal bil
letter til ferierejser i sommerferien 1964 (tallene for 1963 i parentes):

Østre + Vestre Skole............................................ 654 (644)
Aavangsskolen ....................................................... 314 (285)

I alt 968 (929)
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Det må bemærkes, at hver elev kun kan modtage fribillet til én ferierejse og 
således ikke både kan opnå almindelig fribillet og derefter frirejse med en ung
domsorganisation. Hjemmenes opmærksomhed henledes på, at fribilletter, som ele
verne er blevet forhindret i at benytte, skal tilbageleveres til skolen umiddelbart 
efter feriens ophør, idet skolen over for trafikselskaberne hæfter for det udleverede 
antal billetformularer.

Af klasserejser til udlandet er der i skoleåret foretaget 2, der begge gik til 
Rhinen og Harzen:

22/3-31/3 1964: 3. real under ledelse af hr. Ulnits og fru A. Rasmussen.
24/6-3/7 1964: 2. real b, der blev ledsaget af hr. Norup og frk. Guldhammer 

Schmidt.

Realeksamen og statskontrolleret prøve fra 9. klasse.

På Aavangsskolen afholdtes i maj—juni for første gang realeksamen. På begge 
kommuneskoler indstilledes i alt til realeksamen 41 og til statskontrolleret prøve 
fra 9. klasse 38 elever, der alle gennemførte.

Østre Skole:
Statskontrolleret prøve fra 9. kl.:

9 A.
1. Andersen, Torben Ulrich (overpak- 

mester A.)
2. Christensen, Sanne Rita Meinertz 

(amtstuefuldm. C.)
3. Hansen, Henrik Weber (keram. H.)
4. Hansen, Jørn (lagereksp. H.)
5. Hansen, Per Lundager (maskinar

bejder H.)
6. Henriksen, Vera Irene Christine 

(arbm. H., Nylars)
7. Holm, Ivan (arbm. H., Knudsker)
8. Jørgensen, Mogens Palle (gasværks

arbejder J.)

9 B.
1. Andersen, Niels-Ole Frimann (fag

lærer A.)
2. Eilenberg, Ivar (avlsbruger B., 

Åkirkeby)
3. Hansen, Bendte Elin Myhre

(pedel H.)
4. Holm, Jette Lisbeth (arbm. H., 

Knudsker)
5. Larsen, Lars Richard (plejer L., 

Åkirkeby)
6. Nicolaisen, Inge (sognepræst N.)
7. Nielsen, Alf Dan Josef (fru N., 

Åkirkeby)
8. Nielsen, Flemming Jørgen (over-

9. Kofoed, Birthe (bogholder K.)
10. Larsen, Flemming (smedem. L.)
11. Larsen, Jette Britt (fru L.)
12. Larsen, Poul (blomsterhdl. L.)
13. Munch, Helle (arbm. M.)
14. Olsen, Birthe Lene (arbm. O.)
15. Olsen, Hans Lill (fru O.)
16. Olsen, Ole (arbm. O.)
17. Pedersen, Torben Jørn (keramiker P.)
18. Rømer, Lilly Margrethe (avlsbruger

R., Nylars)
19. Seier, Niels (fru S.)
20. Ussing, Kaj Anders (kok U.)

fenrik N.)
9. Nielsen, Georg Vibe (gårdejer N., 

Nylars)
10. Nielsen, Leif (slagtersv. N.)
11. Olsen, Bent Erik (lagerforv. O.)
12 Pedersen, Bente( arbm. P.)
13. Petersen, Frits Johan Briand, (forret

ningsfører B. P.)
14. Schmidt, Erik (chauffør S., Gudhjem)
15. Schönwandt, Erik (skibsfører S.)
16. Sjøstrøm, Peter (frisørm. S.)
17. Skov, Erik (malerm. S.)
18. Skovmose, Linda Elisabeth Reese 

giarm. S.)
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Realeksamen:
1. Andersen, Ann-Dorit (pølsemager A.)
2. Andersen, Britmari (kontorist A.)
3. Andersen, Lisbeth Anne-Maria 

(chauffør A.)
4. Eriksson, Aina (motorforhdl. E.)
5. Foss, Erling (bogholder F.)
6. Grønnegaard, Jan (arbm. G.)
7. Hansen, Ole Munch (ingeniør H.)
8. Hansen, Tove Solberg (arbm. H.)
9. Haagensen, Flemming René (havne

arbejder H.)
10. Jensen, Hanne Marie Smidt 

(tømrer J.)
11. Jensen, Jennie Margrethe (skibsf. J.)

12. Jensen, Sven-Erik Wallentin 
(form. J.)

13. Johansen, Søren Kristian (elektro
mekaniker J.)

14. Jørgensen, Lone Birgitte (fru J.)
15. Karlsen, Birgit (arbm. K.)
16. Lau, Jens (cigarhdl. L.)
17. Lundgren, Hanne Lis Munch (arb. L)
18. Olsen, Merethe Kaas (mekaniker O.)
19. Pedersen, Leif Grønnegaard (for

pagter P.)
20. Rosenmeier, Thomas (lektor R.)
21. Svendsen, Søren (fiskehdl. S.)
22. Aakjær, Flemming (skolebetj. Aa.)

Aavangsskolen:
Realeksamen:

1. Clausen, Finn (konstr. C., Knudsker)
2. Fannikke, Lene Fischer (købmand F.)
3. Hansen, Karen Kofoed (renseri

ejer H.)
4. Häckert, Jytte Margrethe (fhv. post

bud H.)
5. Ipsen, Ole Vang (maskinmester L, 

Knudsker)
6. Jensen, Jørn Ole (kontorass. J.)
7. Kjøller, Bente (inspektør K.)
8. Kofoed, Jørn Mikael (afd. bank

fuldmægtig K.)

9. Lau, Niels Christian (snedker L.)
10. Mortensen, Inger (murersv. M.)
11. Nielsen, Ani Møller (motorforhdl. N.)
12. Nielsen, Jette (forretningsf. N.)
13. Olesen, Noomi (kørelærer O.)
14. Pedersen, Bjarne (direktør P.)
15. Pedersen, Carsten Viktor (vognm. P.)
16. Petersen, Kirsten (arbm. P.)
17. Ploug, Roar (forstander P.)
18. Stenby, Thorkil Riis (bankdir. S.)
19. Aagesen, Anette Juul (inkassator Aa.)

Andre prøver.
Standpunktsprøver i 5. kl.:

Skolens henvendelse til forældrene til eleverne i 5. klasserne angående ønsker 
med hensyn til undervisningens videreførelse i delte eller udelte 6.-klasser gav ikke 
i nogen af skolernes ialt 8 5--klasser grundlag for afvigelse fra folkeskolelovens pri
mære bestemmelse, hvorefter eleverne ved oprykningen i 6. klasse fordeles på a- og 
b-linie. Standpunktsprøverne i skriftlig dansk og regning i 5. klasse, der er vejle
dende, når eleverne ved oprykningen på grundlag af lærernes almindelige vurdering 
fordeles på de to linier, afholdtes første gang 18. og 19. februar, anden gang 17. og 
18. marts 1964. Af i alt 210 elever indstilledes 124 til a-linien og 86 til b-linien, 
d. V. s. henholdsvis 59,1 pct. og 40,9 pct.

Årsprøven:
Skriftlig årsprøve for 3.-8. kl. og 1. real afholdtes d. 8. og 9. juni, den mundtlige 

prøve, også for 1. og 2. klasse, d. 19-, 20.. og 22. juni. Udstillingen af årsarbejder 
i manuelle fag samt af de skriftlige besvarelser fra årsprøven var åben for foræl
drene lørdag d 13. juni.
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Legater og flidspræmier.

a) Ungdommens uddannelsesfond.
Der indkom ansøgning fra i alt 41 elever i 8.-9. kl. samt realafdelingen, heraf 4 

fra Statsskolen. 32 af disse andragender, heraf 2 fra Statsskolen, blev imødekommet 
med tildeling af legater à 600 kr.

b) Skoledirektør H. L. Willemoes Hansens legat, 2 portioner à 200 kr., der ifølge 
legatets fundats skal gå på skift mellem de to kommuneskoler, tilfaldt i skoleåret 
1963/64 Aavangsskolen og tildeltes:

Randi Kürstein, 8 B.
Niels Chr. Lau, 3.-real.

c) Grosserer Andr. Riis’ legater:

Østre skole: Aavangsskolen:
Almindelig flidspræmie.

(Sparekassebog med 30 kr.).
Johnny Mortensen, 7 A Bent Jensen, 7 A
Bent Stenby, 7 B Susanne Johansen, 7 C
Jesper Munch Andersson, 7 D
Birger Pedersen, 7 E

Birthe Jensen, 7 A 
Lis Hansen, 7 B 
Jytte Rosendal, 7 C 
Lene Andersen, 7 D 
Inger Nielsen, 7 E

Flidspræmie i husgerning.
(»Den unge frues kogebog«),

Karen Inger Lundgreen, 7 A
Jytte Bendtsen, 7 C
Jette Funch Jensen, 7 B

Henning Boss, 7 B 
Carsten Johansen, 7 C 
Birger Jensen, l.real a.

Flidspræmie i sløjd.
(En høvl).

Jesper Lilleskov Mortensen, 7 A
Carsten Larsen, 7 C
Erik Simonsen, 1. real.

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

Annelise Jørgensen, 3. real 
Lillian Pedersen, 7 C

Karin Thaugård, 7 A 
Birgit Dich Nielsen, 7 C 
Jette Petersen, 1. real.

Foreningen »Norden «s bogpræmie.
(Frans A. Bengtsson: Røde Orm).

Lisbeth Andersen, 3. real Ani Møller Nielsen, 3. real.
Ole Olsen 9 A
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Mælk og vitaminpiller.

Skolebespisning i form af en daglig ration à 2 dl sødmælk og en ABCD-vitamin- 
pille pr. elev er fortsat i sædvanligt omfang, d. v. s. fra 1/11 63 til 31/3 64, for 
vitaminpillernes vedkommende i det forløbne år også til elever på 8.-10. trin.

Uddelingen omfattede i alt 168.480 flasker sødmælk à 2 dl. og 180.000 vitamin
piller. Udgifterne beløb sig til henholdsvis kr. 31.168,82 og kr. 1.699,50, i alt kr. 
32.868,32, eller pr. portion 18,50 øre og 0,94 øre.

Skolelægevirksomheden.

Eleverne i Rønne kommunes skoler har været til deres årlige undersøgelse. 205 
elever blev henvist til deres egen læge, og 82 elever har været tilsagt til ekstra 
kontrol hos skolelægen.

Vaccinationerne er jo en slags sygdoms- og livsforsikring, og de er da gennem
gående også i orden. Dog havde 52 elever ikke fået alle fire poliostik og 26 elever 
ikke deres stik mod difteri-stivkrampe. Kun 7 elever havde ikke deltaget i den 
offentlige »sukkervaccination« mod polio i foråret 1963, og der har ikke siden 
været lejlighed til at få denne vaccination.

Tandcaries er fundet hos 1685 elever og er således stadig vort »smertensbarn«. 
Vor kost er jo efterhånden så blød, at den ikke indeholder fastere dele, der kan 
virke som »polérmateriale«. Som jeg skrev i sidste årsberetning, er det vigtigt ved 
måltidets slutning at give noget, der virkelig skal tygges - fast, frisk frugt eller 
lidt rå grønsager - således at de bløde madrester ikke får lov at blive siddende på 
tænderne som en belægning, hvori bakterierne udfolder deres skadelige virke. Kun 
når tænderne er virkelig rene, har vi en chance for at undgå huller i tænderne. 
Undgå derfor mellemmåltider, der indeholder sukkerstoffer som kager, kiks og 
selvfølgelig slik. Spis f. eks. frugt i stedet for.

Nærsynethed er fundet hos 147 elever, langsynethed, bygningsfejl og andre 
synsfejl hos 105 elever.

Hørenedsættelse er fundet hos 97 elever, deraf 52 nyerkendte. Har børnene ten
dens til hørenedsættelse under forkølelse, så forvis Dem om, at hørelsen igen er i 
orden, når forkølelsen er overstået. En grov høreprøve kan man jo let lave ved at 
prøve hvert øre for sig.

Den høreskade, som kan forårsages af deltagelse i nytårsskyderi og andet knal- 
deri, lader sig ofte ikke afsløre ved en sådan grov høreprøve, da det oftest kun er 
bestemte toneområder, der rammes. Hørenedsættelsen vil dog hos en del komme 
til at genere senere hen. Og hos personer, som uforvarende udsættes for et sådant 
uventet knald, vil det ofte medføre tunghørighed, der ikke forsvinder igen.

Smitsomme hudsygdomme er der kun få af. Fodvorter er således fundet hos 47 
elever, og fodsvamp kun hos ganske enkelte.

Holdningsfejl er fundet hos 222 elever. Overdriv ikke opholdet foran fjernsyns
skærmen. Det er heller ikke sundt for øjnene, og hvorfor vænne børnene til at 
være passive tilskuere. Det er oftest sjovere og afgjort sundere for dem at komme 
ud at lege eller røre sig på anden måde.

Overhold en fornuftig sengetid, så børnene af sig selv vågner friske og udhvilede 
om morgenen. Og skal de først i skole op ad dagen, bør de have været ude i den 
friske luft før skoletid. En stor del af året er det jo halvmørkt, når de kommer 
hjem fra skole, og altså for sent at komme ud at lege.

Tak til lærerstaben for godt samarbejde i årets løb.
Grethe Kjøller.
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Rønne kommunale ungdomsskole.
(Leder: J. Østergaard Olesen)

Ungdomsskolen begyndte undervisningen den 7. oktober 1963- Der var tilmeldt 
21 piger og 6 drenge. På grundlag af disse tilmeldelser oprettedes en pigeklasse, 
der i vinterens løb fik 139 timers undervisning fordelt på fagene skolekøkken, 
kjolesyning, samfundslære, sundhedslære og barnepleje. Som et led i undervisnin
gen blev der aflagt besøg i BF-Magasinet og i køkkenet på Centralsygehuset.

Som lærere medvirkede husholdningskonsulent fru G. Lawaets Jensen, hånd
gerningslærerinde fru M. Jensen, lærerinde frk. E. Guldhammer Schmidt og sund
hedsplejerske frk. K. M. Clausen.

Ferieplan
for skoleåret 1964—65.

1/8 -10/8 
21/9 

19/10-24/10
23/11

23/12- 5/1 
1/2

1/3 - 2/3 
11/3 
29/3 

14/4 -20/4 
14/5 -15/5

27/5
5/6 - 8/6 

23/6 -31/7

Årets søndage................................................... 52 dage
Sommerferie ..................................................... 8 »
Månedslov ......................................................... 1 »
Efterårsferie ..................................................... 6 »
Månedslov ......................................................... 1 »
Juleferie ........................................................... 12 »
Månedslov......................................................... 1 »
Fastelavnsferie................................................... 2 »
Kongens fødselsdag ........................................ 1 »
Fridag i st. f. dronningens fødselsdag 28/3 • • 1 »
Påskeferie ......................................................... 6 »
Bededagsferie ................................................... 2 »
Kr. Himmelfartsdag........................................ 1 »
Pinseferie ......................................................... 3 »
Sommerferie .................................................... 34 »

I alt 131 dage
1/8 - 9/8 : Sommerferie 7 dage

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 forud begrundet skriftlig anmodning herom, eller man ringer til skolens 
kontor. Det henstilles, at sådanne fritagelser indskrænkes mest muligt.
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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.

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.
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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.

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 spare- 
mærker 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 Laane- 
kasse, 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 bømebogsamlinger.
1/8 1963-31/7 1964.

a. Aavangsskolen.

Indtægter Udgifter

Beholdning 1/8 1963 ...............
Kommunens tilskud.................
Tilskrevne renter......................

495 37
2000 00

43 51

Bogkøb .......................................
Tidsskrifter................................
Indbindinger ............................
Abonnementer..........................
Kontingenter ............................
Beholdning 31/7 1964 ...........

1352
384

35
39
50

677

99
00
50
00
00
39

I 2538 88 2538 88

Ovenstående regnskab er gennemser og sammenholdt med bilagene, kassebeholdningen 
indestar på sparekassebog nr. 7080.

Hans V. Yde.

b. Østre Skole.

Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0.

Beholdning 1/8 1963 ............... 36 14 Bornholms Biblioteksforening. . 3 00
Kommunens tilskud................. 4000 00 Foreningen »Norden«............. 30 00
Tilskrevne renter...................... 47 03 Tidsskriftet »Kirkens Verden« . . 64 00

— »Rundt i Verden« . . 135 00
» » Columbus « ..........280 00

— »Naturens Verden« . 60 00
Andre tidsskrifter...................... 78 50
Bogindkøb ................................ 3160 20
Bogindbinding.......................... 90 05
Beholdning 31/7 1964 ........... 182 42

4083 17 4083 17
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2. Grosserer Andr. Riis’ legater.
1/8 1963-31/7 1964.

a. Kompletteringsfonden.

Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0.

Beholdning 1/8 1963 ............... 1585 69 Beholdning 31/7 1964 ........... 1784 81
Legatrenter ................................ 148 24
Tilskrevne renter...................... 50 88

1784 81 1784 81

b. Legater til flidspræmier.

Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0.

Beholdning 1/8 1963 ...............
Legatrenter ................................
Tilskrevne renter......................

516
227

18

07
32
47

Flidspræmier.............................
Beholdning 31/7 1964 ...........

206
555

50
36

761 86 761 86

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

Rønne, den 19/12 1964. P. Jensen.
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3. Det kommunale skolevæsens regnskab 1963—64.

Lærerlønninger, vikarløn, gårdinspektion m. v. ... kr. 1.745.294,93
4- statens refusion kr. 1.429.178,17 .............................................. kr. 316.456,76

Lønninger til skolebetjente, medhjælp m. v......................................... » 40.049,16
Henlæggelse til pensionsfonden for skolebetjente ......................... » 9-258,88
Skolelæge m. v........................................................................................ » 17.420,31
Skoletandpleje........................................................................................ » 60.484,33
De faste ejendomme ............................................................................ » 339-794,04
Skolehave............................................................................................... » 272,25
Inventar og materiel.............................................................................. » 81.811,29
Brændsel, belysning og vandforsyning.............................................. » 64.648,96
Rengøring.............................................................................................. » 135.335,10
Skatter og forsikringer.......................................................................... » 5.439,73
Kontorholdsudgifter ............................................................................ » 13.080,62
Undervisningsmidler ............................................................................ » 115.688,70
Lærer- og børnebogssamling............................................................... » 6.000,00
Befordring af skoleelever ................................................................... » 3.778,00
Tilskud til andre kommuner efter forsorgslovens § 158, stk. 4 . . » 2.305,60
Skolebespisning (32.868,32 8.956,37).......................................... » 23-911,95
Stipendier (19-200,00 4- 14.400,00)................................................. » 4.800,00
Andel i aim. administrationsudgifter................................................. » 3.500,00
Diverse udgifter.................................................................................... » 30.511,56

kr.1.274.547,24

Fragår:
Skolepenge for udenbys elever..................................... kr. 33.265,49
Statstilskud til 8.-9. klasse, realafdeling m. v............... » 30.534,00
Indtægter fra legater....................................................... » 2.000,00
Andre indtægter............................................................. » 3.088,90 68.888,39

kr.1.205.658,85

Gennemsnitsudgift pr. elev ........................................ kr. 687,38

På skolevæsenets regnskab opføres desuden flg. udgifter:
Ungdomsskoler (kr. 5.294,00 4- kr. 2.571,11) .... kr. 2.722,89
Ungdomsnævn ................................................................. » 1.337,75
Tilskud til aftenskoler ................................................... » 17.698,96
Tilskud til ungdomsklubber ........................................ » 10.392,01
Skolebetjentes tilsyn med aftenskoler m. v............. » 6.298,74
Tilskud til lærlingeuddannelse .................................... » 36.678,18
Tilskud til Statsskolen (jvfr. lov af 10 juni. I960).. » 36.177,09 111.305,62

De samlede udgifter .......................................................................... kr. 1.316.964,47


