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Skolevæsenets tilsyn, ledelse m. v.
Skolekommissionen.

Valgt af byrådet:
Bogholder Kai Larsen, formand.
Blomsterhandler Kn. W. Johansen.
Bogholder fru J. Weyhe.
Valgt af forældrene:
Forretningsbestyrer J. Juel Jensen (Østre Skole).
Manufakturhandler Ove Nielsen (Aavangsskolen).
Skoleudvalget.

Bogholder Kai Larsen, formand.
Blomsterhandler Kn. W. Johansen.
Bogholder fru J. Weyhe.
Maskinarbejder Ib Hansen.
Fru E. Glarbo.
Ungdomsskoleudvalget.

Valgt af byrådet:
Valgt af fælleslærerrådet:
Valgt af Dansk Arbejdsgiverforening:
Valgt af Dansk Arbejdsmands- og
Specialarbejderforbund:

Blomsterhandler Kn. W. Johansen.
Fru E. Glarbo.
Inspektør Emil Christensen.
Direktør H. Staffensen.

Fagforeningsformand Hans Otto Jensen.

Skoleledere:
Østre Skole: Stadsskoleinspektør H. Benthin.
Træffetid hver skoledag kl. 11-12, telf. 344.
Aavangsskolen: Skoleinspektør Sv. Rassing.
Træffetid hver skoledag kl. 11-12, telf. 1961.

Skolepsykologisk kontor, Østre Skole:
Kontortid 11-12, telf. 1769.
Skolepsykolog Jørn Kretzschmar træffes: tirsdag, fredag og lørdag.
Tale-høreundervisning:
Tale-hørekonsulent Poul M. Møller, telf. Aakirkeby 666.

Lærerrådenes formænd:
Fælleslærerrådet: Lærerinde fru B. Juel Jensen.
Østre Skoles lærerråd: Lærerinde frk. E. Guldhammer Schmidt.
Aavangsskolens lærerråd: Viceinspektør V. Klyver-Poulsen.
Erhvervsve j ledning :
Erhvervsvejleder P. Bekker Nielsen, Bornholms arbejdsformidlingskontor,
Østervoldgade 4, træffes tirsdag kl. 13-16, torsdag kl. 13-17.30 samt efter aftale.
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Skolelæge:
Skolelæge fru Grethe Neerborg Kjøller.
Træffes normalt: Østre Skole: l.og 3. fredag i måneden kl. 8-9, telf. 393.
Aavangsskolen: 2. og 4. mandag i måneden kl. 8-9, telf. 1961.
Sundhedsplejersker:
Østre Skole: Frk. E. M. Espersen, kl. 8-8.30, telf. priv. 336.
Aavangsskolen: Frk. K. M. Clausen, kl. 8-8.30, telf. priv. 1872.
Skoletandklinik. Østre Skole, telf. 393:
Klinikchef: Fru Birte Holm.
Børnetandlæge fru Helle Pilegaard.
Børnetandlæge Jørgen Pilegaard.
Klinikassistent fru Helene Rasmussen.
Klinikassistent frk. Grethe Larsen.
Klinikassistent frk. Grethe Thorsen.
Klinikassistent frk. Bente Olsen.

Skolesekretærer:
Østre Skole: Fru D. Kålund-Jørgensen (fra 1/11 68: Fru Lis Jensen).
Aavangsskolen: Fru Jytte Andersen.

Skolebetjente:
Østre Skole: O. Aakjær, telf. 231.
Aavangsskolen: Svend Aa. Petersen, telf. 1994.

Oversigt over elevtallet i skolerne i Rønne
1. september 1967

Under
u-pligtig
alder

I
u-pligtig
alder

Over
u-pligtig
alder

Fra andre
kom m uner

Fra Rønne kommune

I alt

I alt

Dr.

Pg.

Dr.

Pg.

Dr.

Pg.

Dr.

Pg.

Kommuneskolerne :
Østre Skole................
Aavangsskolen.........

1
0

0
1

299
308

298
288

116
76

102
84

416
384

400
373

26
74

842
831

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

1

1

607

586

192

186

800

773

100

1673

Statsskolen................
Rønne Privatskole . .
Externatskolen.........

0
2
0

0
0
0

0
65
6

0
62
2

49
24
2

54
20
2

49
91
8

54
82
4

204
84
23

307
257
35

I alt i byens skoler. .
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1

678

650

267

262

948

913

411

2272
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Det kommunale skolevæsen.

Bygningerne.
I begyndelsen af skoleåret 1967/68 fuldførtes ombygningen af Østre Skoles to
gymnastiksale ved Andr. Riis’s Vej, så de kunne tages i brug efter efterårsferien.
De fremtræder nu som nye med udmærkede redskabs-, omklædnings- og baderum.
I det forløbne skoleår er der endvidere ved Østre Skole opført en selvstændig
sløjdbygning, beliggende over for skoletandklinikken. Den indeholder lokaler for
såvel træ- som metalsløjd. Arbejdet iværksattes d. 20/2 1968, og bygningen stod
færdig d. 17/9 s. å.

Den 13/5 1968 forelå fra undervisningsministeriet meddelelse om frigivelse af
kvotaen til 2. etape af den projekterede udvidelse af Østre Skole langs Svanekevej
og Andr. Riis’s Vej. I anledning af visse ændringer i projektet, bl. a. vedrørende de
lokaler, der skal rumme Bornholms Skolecentral, blev planerne underkastet for
nyede overvejelser, hvilket medførte, at arbejdet ikke kom i gang i skoleåret
1967/68.
I løbet af sommerferien 1968 fik lærerværelset på Østre Skole en yderst til
trængt udvidelse, idet et tilstødende klasselokale blev inddraget og lagt til.

På Aavangsskolen er der ingen ændringer foretaget ud over, at et par kælder
lokaler i den sydlige fløj er blevet gjort anvendelige til brug for ungdomsklubben.

Sløjdbygningen ved Østre Skole.
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Eleverne.
Elevernes fordeling i klasserne den 1/9 1967.

Østre Skole

Klassetrin

I ak

Aavangsskolen

Klassetal

Elevtal

Klassetal

Elevtal

Klassetal

Elevtal

1. kl..............................
2. kl..............................
3. kl..............................
4. kl..............................
5. kl..............................
5.-6. læsekl................
6. kl. c.........................
7. kl. c.........................
8. kl. almen linie . .
8. kl. tekn. linie . . .
9. kl. almen linie . .
9. kl. tekn. linie . . .
2.-3. H.........................
4.-5. H.........................
6.-7. H.........................
8.-9. H.........................
1. real .........................
2. real .........................
3. real .........................

4
3
4
3
4

94
77
79
65
94

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

74
92
45
19
44
20
10
11
12
12
24
52
18

3
4
3
4
3
1
4
4
2

72
89
81
91
79
15
91
92
46

2

44

2
2
2

45
48
38

7
7
7
7
7
1
7
8
4
1
4
1
1
1
1
1
3
4
3

166
166
160
156
173
15
165
184
91
19
88
20
10
11
12
12
69
100
56

I alt ....

39

842

36

831

75

1673

Klassekvotient

23,7
23,7
22,9
22,3
24,7
15,0
23,6
23,0
22,8
19,0
22,0
20,0
10,0
11,0
12,0
12,0
23,0
25,0
18,7

Elevernes fordeling på de forskellige skoleafdelinger 1/9 1967.

Klassetrin

Østre Skole

Aavangsskolen

I alt

1.- 7. kl...........................

575

610

1185

8.-9. kl...........................

128

90

218

Realafdelingen............

94

131

225

Hjælpeskolen..............

45

I alt

842

45
831

1673
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Afgang og tilgang i skoleåret.

Elevtal 1/8 1967 .......................................................................... 845 dr.
Afgang i skoleåret.......................................................................... 26 dr.
Tilgang i skoleåret........................................................................ 15 dr.

830 pg.
21 pg.
21 pg.

Elevtal 31/7 1968 .......................................................................... 834 dr.

830 pg.

Afgang 31/7 1968:
Med ophør af skolegang....................... 77 dr.
Til andre skoler...................................... 26 dr.

*) Heraf til Statssk. 1. g.
1. r.

15 dr.
6 dr.

73 pg.
22 pg.*)
103 dr.

95 pg.

81 dr.

98 pg.

812 dr.

833 pg.

9 pg.
3 pg.

Tilgang 1/8 1968:
Nyindskrevet i 1. kl...............................
Fra andre skoler....................................

67 dr.
14 dr.

73 pg.
25 pg.

Elevtal pr. 1/8 1968

Klasse- og elevfordelingen mellem de to skoler pr. 1/8 1968 blev følgende:
Østre Skole ................... 39 klasser: 412 dr. 408 pg. = 820 elever
Aavangsskolen............... 35 klasser: 400 dr. 425 pg. — 825 elever
I alt ...............................

74 klasser: 812 dr. 833 pg. = 1645 elever

Elevernes forsømmelser 1/8 1967—31/7 1968.
Østre 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......................

8486
655
16

10,13 dage
0,78 »
0,02 »

7960
728
15

9,51 dage
0,87 »
0,02 »

I alt ....

9157

10,93 dage

8703

10,40 dage
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Lærerpersonalet.
Ændringer i skoleåret.

Afsked og forflyttelse:
30/9 1967: Overlærer frk. K. M. Knudsen, afsked med pension på grund af
alder.
1/12 1967: Aspirant fru K. Bolhøj, forflyttelse til Østerlars-Gudhjem.
31/7 1968: Overlærer H. Bloch, afsked med pension på grund af alder.
Aspirant Kjeld B. Nielsen, afsked efter ansøgning.
Aspirant Boye Jørgensen, forflyttelse til Ringsted komm, skolevæsen.
Aspirant Johs. Kjeldgaard, forflyttelse til Holme-Tranbjerg skole
væsen.
Lærerinde fru S. Bille, forflyttelse til Svaneke komm, skolevæsen.
Lærer Børge K. Sørensen, forflyttelse til Sorø komm, skolevæsen.
Lærerinde fru V. Sørensen, forflyttelse til Sorø komm, skolevæsen.
Ansættelse:
1/10 1967: Lærer Kjeld B. Nielsen, Holbæk, ansættelse som aspirant.
1/8 1968: Lærer Emil Christensen, Rønne, ansættelse som inspektør for ung
domsundervisningen.
Aspirant fru I. Tonsberg fast ansættelse.
Aspirant frk. E. M. Jespersen fast ansættelse.
Aspirant Poul Egebæk fast ansættelse.
Aspirant Ib Madsen fast ansættelse.
Aspirant fru Bodil Madsen fast ansættelse.
Aspirant Sv. M. Størup, Vordingborg, fast ansættelse.
Lærerinde fru B. Hammer, Knudsker, fast ansættelse.
Lærerinde frk. Charlotte Andersen, Hjørring, ansættelse som aspi
rant.
Lærerinde frk. E. Clausen, Tønder, ansættelse som aspirant.
Lærerinde fru Tove Ravn, Rønne, ansættelse som aspirant.
Lærerinde frk. Ulla Nyberg, Herning, ansættelse som aspirant.
Lærerinde fru B. Møller Jensen, Ranum, ansættelse som aspirant.
Lærerinde fru Anne Jensen, Haslev, ansættelse som aspirant.
Lærer Knud Dalsjø, Glostrup, ansættelse som aspirant.
Lærer Niels Arne Knudsen, Ribe, ansættelse som aspirant.
Lærer Sv. Møller Jensen, Ranum, ansættelse som aspirant.
Lærer Chr. Pedersen, Ribe, ansættelse som aspirant.
Lærer Bent Kristiansen, Tønder, ansættelse som aspirant.

Overlærer frk. K. M. Knudsen.

I alt 45 års tjeneste i den danske folkeskole blev det til for overlærer frk. K. M.
Knudsen, før hun d. 30/9 1967 trak sig tilbage og blev pensionist. Af de 45 år
fik Rønne komm, skolevæsen de 43, idet frk. Knudsen begyndte sit virke her d.
1/9 1924. — Efter at have undervist i 31 år ved Østre og Vestre Skole blev hun
i 1955 en af de lærerkræfter, der var med til at starte undervisningen ved
Aavangsskolen, da 1. etape af denne skole d. 1. november blev taget i brug, og
her sluttede frk. Knudsen. - I de mange år ydede overlærer frk. Knudsen en for
tjenstfuld gerning, både gennem en solid og veltilrettelagt undervisning og den
menneskelige færd, der gjorde hende vellidt af såvel elever og forældre som
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kolleger. Med en tak for de mange arbejdsår ønsker vi pensionisten mange gode
pensionsår.
Overlærer Harald Bloch.

Med afslutningen af skoleåret 1967/68 lagde overlærer H. Bloch op og sluttede
dermed 9 års lærervirksomhed ved Rønne komm, skolevæsen. Overlærer Bloch
havde beklædt forskellige lærerstillinger i Jylland, før han via et kortere virke som
førstelærer i Gudhjem d. 1/8 1959 blev ansat ved skolevæsenet her, knyttet til
Østre Skole. Selv om hr. Bloch er fagligt alsidig, blev det dog særlig på to områder,
han her kom til at yde sin indsats, nemlig metalsløj dundervisningen og undervis
ningen i hjælpeskolen, og på begge felter havde han særlige forudsætninger. Som
erfaren metalsløjdmand blev han den, der startede og udviklede undervisningen i
dette fag ved skolevæsenet, og i hjælpeskolen vandt han sig mange venner gennem
den hjælpsomhed og fortrolighed, eleverne i denne skoleafdeling mødte hos ham. Vi siger tak for indsatsen og godt kollegaskab og ønsker held og lykke med gen
nemførelsen af alt det, der er henlagt til en virksom pensionisttilværelse!
Videreuddannelse.

Følgende lærere og lærerinder har deltaget i kortere kursus:
Frk. E. Guldh. Schmidt: Kursus B for skolebibliotekarer (DLH)
Hr. Poul Hviid: Grundkursus A i undervisn. af læseretarderede( Bornh.’s Årskursus)
Maskinskrivning (Odense, DLH)
Frk. Aksa Jensen: Husgerning (Århus, DLH)
Fru E. Marchman: Dansk (Århus, DLH)
Religion (Århus, Religionslæ. foreningen)
Fru B. Juel Jensen: Økonomi (Bygholm, Sparekasserne)
Hr. T. Bjørn: Dramatik, rytmik, musik (Brøderup Ungdomsskole)
Frk. E. Birkebæk: Gymnastik og idræt (Viborg)
Fru E. Ilsøe: Kursus B for skolebibliotekarer (DLH)
Fru G. Christensen: Svensk (Hindsgavl, foreningen Norden)
Hr. Gustav Christensen: Svensk (Hindsgavl, foreningen Norden)
Hr. P. Egebæk: Orientering (Århus, DLH)
Frk. E. M. Jespersen: Fransk (La Rochelle, Institut d’Etudes Françaises)
Atletik (Ollerup)
Engelsk stilskrivningskursus (DLH)
Fru I. Tonsberg: Regning (Ålborg, DLH)
Engelsk stilskrivningskursus (DLH)
Hr. V. Tonsberg: Tysk sprog, fonetik, litteratur, kunst og metodik (Lübeck og
Stuttgart)
Fru Gr. Larsen: Husgerning (Århus)
Herudover har der i skoleåret været adgang til deltagelse i nedennævnte kurser,
arrangeret af Bornholms Lærerkreds:
16/11 1967: Lærerdag på Nexø Kommuneskole.
Nov. 1967-april 1968: Grundkursus A (undervisn. af læseretarderede) (Bornh.'s
Årskursus)
8/12 1967: Gunnar Jacobsen, afdelingsleder på Danmarks Lærerhøjskole:
Skolebiblioteket i undervisningen.
22. og 29/2 1968: Professor Kjeld Winding: Hvordan vi arbejder med historiske
kilder.
20/3 1968: Kursus i sundhedslære.
5/4 1968: Skoleinspektør H. Lehm: Studieteknik.
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23/4 1968: Cand. psyk. Jesper Florander: Pædagogisk skolestart.
26/4 1968: Karen Inge Halkier: Instruktion i atletik.
27.-28/4 1968: Weekend-kursus i dansk sprog og litteratur tilrettelagt af
Danmarks Lærerhøjskole, ledet af professor P. Lindegård Hjorth
29/4 1968: Fagkonsulent Kurt Frandsen: Aktuelle problemer omkring elevernes
erhvervsvalg.
30/4 1968: Lærer Søren Hansen: Børnevenlige skolegårde.
15/5 1968: Peter Gilkær: Formningskursus (farvers sammensætning, harmoni
og opbygning).
22/5 1968: Ole Christensen: Formningskursus (Drænrør som grundlag for fri
skulpturel skaben).
Vikarer.

I ledige stillinger og under sygdom har følgende været vikarer i fuldt eller del
vist skema.
Fru G. Rosenmeier, frk. E. Johansen, frk. E. Thorsen, fru Grete Larsen, fru
E. Jacobsen, frk. B. Koefoed, frk. E. Olsen, fru S. Filholm, fru Joan Andersen,
fru M. Jensen, hr. Sv. Aa. Petersen, hr. C. Ilsøe, fru K. M. Ipsen, hr. provst
Viggo Nielsen, hr. Thomas Rosenmeier og frk. Wita Nielsen.
Herudover har nogle lærerstuderende været halvårsvikarer.
Normering af lærerstillinger.

Fra begyndelsen af skoleåret 1968/69 er der normeret en stilling som inspektør
for ungdomsundervisningen; endvidere oprettedes yderligere 2 faste lærerstillin
ger, hvorefter normeringen pr. 1/8 1968 er:
2 skoleinspektører, heraf 1 som stadsskoleinspektør.
4 viceinspektører.
1 inspektør for ungdomsundervisningen.
1 konsulent for specialundervisningen (skolepsykolog).
1 pædagogisk leder af hjælpeskolen.
1 tale-høre-konsulent.
63 faste lærere og lærerinder.
3 timelærere.
3 timelærerinder.
2 faste vikarer.
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Fortegnelse over lærerpersonalet 1. august 1968.

Født

Dim.

"Oty ty.
O cl
c«
o Cc
S
á 3 g

ty
_ c
« uw .5«
’S C «

1_ty
«o
cz><y
Da
H

o
O
CO

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

1903

1925

1/1

47

1/10 51

1/4

Skoleinspektør:
Sv. Rassing...................

1912

1933

1/11 66

1/11 66

1/11 52

Viceskoleinspektører:
P. Jensen .....................
Hakon Christensen ....
V. Klyver-Poulsen........
G. Christensen.............

1904
1909
1921
1917

1925
1930
1942
1952

1/7
1/4
1/11
1/6

29
33
42
52

1/2
1/8
1/8
1/10

47
53
65
64

1/4
1/4
1/8
1/10

55
55
59
64

0.
0.

Inspektør for
ungdomsti ndervisningen :
E. Christensen .............

1933

1960

1/8

64

1/8

68

1/8

68

Aa.

Skolepsykolog:
J. Kretzschmar .............

1921

1945

1/8

68

1/8

68

1/4

58

Pæd. leder af hjælpesk.:
Hanne Nisbeth.............

1925

1961

1/3

67

1/3

67

1/3

67

Tale-hørekonsulent:
P. M. Møller .................

1937

1959

1/12 65

Overlærere:
J. Ulnits.......................
H. Yde..........................
K. Kristensen...............
J. Østergaard Olesen . .
T. Vesløv .....................
A. Skovrind Nielsen . . .
T. Bjørn.......................
Frk. A. Jensen.............
Frk. H. Pihl.................
Fru I. Seiberg...............
Fru C. Hansen ...........
Fru E. Rassing.............
Fru L. Langberg...........
Fru E. Ilsøe.................
Fru G. Christensen ....
Fru A. Jørgensen ....

1908
1922
1914
1927
1928
1923
1927
1907
1914
1911
1903
1908
1922
1924
1915
1923

1933
1944
1946
1951
1951
1952
1953
1935
1938
1936
1932
1931
1943
1948
1938
1944

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

51
64
46
51
55
57
60
37
42
52
54
67
66
51
62
65

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

Lærere:
V. Tonsberg.................
Fl. Berg.........................
E. Ravn..........................

1935
1939
1939

1957
1962
1963

1/8
1/8
1/8

57
62
63

1/12 60
1/1 66
1/8 65

1/12 65

56
64
61
65
65
66
67
53
56
56
58
67
66
62
64
68

49

1/12 65

1/1
1/1
1/4
1/8
1/9
1/6
1/8
1/4
1/1
1/8
1/7
1/7
1/10
1/8
1/9
1/1

56
59
61
65
65
66
67
55
56
56
58
58
60
62
64
68

1/4
1/8
1/8

58
62
63

0.
Aa.

Aa.
Aa.

ø.
Aa.

0.
Aa.

0.
ø.
Aa.
Aa.

0.
0.
ø.
Aa.

ø.
Aa.
Aa.
Aa.
Aa.
Aa.

Aa.

0.
Aa.
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P. Hviid .......................
P Egebæk ...................

Pr. B. Petersen (asp.) . .
Kn. Dalsjø (asp.) ....
N. A. Knudsen (asp.). .
B. Kristiansen (asp.) . .
Chr. Pedersen (asp.) . .
Sv. Møller Jensen (asp.)

Lærerinder:
Fru A. Rasmussen ....
Fru E. Marchman ....
Fru H. Marker...............
Fru B. Juel Jensen ....
Frk. E. Guldh. Schmidt
Frk. E. Birkebæk...........
Fru I. M. Olsen..........
Fru A. Krall ...............
Fru K. Sehested Kvist. .
Fru B. Hammer...........
Fru K. Christensen ....
Fru G. Grosell ...........
Fru I. Tonsberg...........
Frk. E. M. Jespersen . .
Fru B. Madsen ...........
Fru B. Lerche Nielsen. .
(asp.)
Frk. Ch. Andersen (asp.)
Frk. E. Clausen (asp.). .
Fru Tove Ravn (asp.). .
Frk. U. Nyberg (asp.) . .
Fru B. Møller Jensen . .
(asp.)
Fru Anne Jensen (asp.)

1940
1939
1943
1919
1942
1941
1941
1941
1941
1944

1963
1966
1966
1966
1967
1968
1968
1968
1968
1968

1/8 63
1/8 66
1/8 66
1/8 68
1/8 67
1/8 68
1/8 68
1/8 68
1/8 68
1/8 68

1/8 67
1/8 68
1/8 68
1/8 68
1/8 67
1/8 68
1/8 68
1/8 68
1/8 68
1/8 68

1932
1920
1933
1932
1931
1932
1931
1927
1940
1936
1938
1942
1939
1943
1944
1944

1953
1944
1955
1954
1955
1956
1958
1959
1962
1958
1961
1965
1966
1966
1966
1967

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

53
62
60
55
55
56
66
61
67
68
66
65
66
66
66
67

1/6
1/12
1/H
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

55
62
60
57
57
58
66
61
67
68
66
67
68
68
68
67

1945
1945
1940
1945
1945

1968
1968
1967
1968
1968

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

68
68
68
68
68

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

68
68
68
68
68

1946

1968

1/8

68

1/8

68

1/8
1/8

63
66

1/8

66

0.
Aa.

ø.
Aa.
Aa.
Aa.

0.
0.
ø.
ø.
1/6
1/12
1/7
1/8
1/8
1/4
1/7
1/8
1/8
1/8
1/12
1/8
1/8
1/8
1/8

55
55
57
57
57
58
58
59
62
63
63
65
66
66
66

0.
0.
0.
0.
ø.
0.
Aa.

0.
Aa.
Aa.
Aa.

ø.
Aa.
Aa.

0.
0.
0.
Aa.
Aa.

0.
0.
0.
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Virksomheden.
Fra skolernes dagbøger.

Østre Skole:
1967:
11/8 Undervisningen genoptages.
14/9 Skoleskovtur for 1.—3. kl. til Almindingen, for 4.-5. kl. til Hammeren.
26/9—29/9 Mejeriugens udstilling på Dams Hotel besøges af piger i 7.-9. kl.
21/11 Med en fest for forældrene afslutter 6 B sammen med klasselærerinden, frk
H. Pihl, en indsamling til Unicef. Resultatet blev 520 kr.
27/11 Forældremøde for 9 AB (fru A. Krall og fru H. Marker). Erhvervsvejleder
Bekker Nielsen orienterede om erhvervsvalget, skoleinspektøren om stats
kontrolleret prøve samt om ev. 10. kl.
Fagkonsulent H. Moustgaard overværer undervisningen i dansk i real
afdelingen.
Klasseforældremøde for 1 A (frk. B. Lerche og fru Jacobsen) Gennemgang
af dansk- og regnebøger i 1. kl.
30/11-1/12 Konsultationsaftener for forældre i 4 C (hr. K. B. Nielsen og fru
Krall).
30/11 Fru S. Bille afholder forældremøde for 2.-3. H.
Forældremøde for 1 C (Boye Jørgensen og Tine Krag).
5/12 Konsultation for forældre i 6 A (hr. Boye Jørgensen).
1/12-6/12 Færdselsuge.
7/12-9/12 Forældredage.
13/12 Fru B. Juel Jensen og hr. Ib Madsen afholder konsultationsaften for for
ældre i 8. kl., teknisk linie.
16/12 7 A afholder klassefest sammen med klasselærerinden, frk. Birkebæk.
18/12 Konsultation for 8 B ved hr. Poul Hviid og klassens øvrige lærere.
22/12 Afslutning før jul. Efter et par timer i klassen sluttedes der i kirken med
tale af pastor Nicolaisen og sang og musik af skolekor og skoleorkester.

1968:
16/1—18/1 Indskrivning til 1. klasse.
24/1 Klasseforældremøde for 9. teknisk ved frk. E. Guldhammer Schmidt og
klassens øvrige lærere. Der blev orienteret om den forestående tekniske for
beredelseseksamen fra 9. og om ev. oprettelse af 10. teknisk i 68/69. Er
hvervsvejleder Bekker Nielsen redegjorde for mellemteknikeruddannelsen.
29/1 3. real på »dansk-tur« til København med fru E. Marchman, bl. a. med
besøg i Rahbeks hus og Det kgl. Teater.
1/2 Orienteringsmøde for forældrene i 7. kl. vedr. den fortsatte undervisning
i 8.-10. el. realafdelingen.
13/2 og 14/2 Skolefest i idrætshallen fælles for de to skoler. Der var sang- og
musikunderholdning efterfulgt af opførelsen af »Aladdin«, indstuderet af
hr. Ulnits, med kulisser af hr. T. Bjørn og hr. K. Kristensen og under
musikalsk ledsagelse af skoleorkestret. Begge aftener sluttede med dans.
14/3 Konsultation for 4.-5. H (fru G. Grosell og hr. Hakon Christensen).
20/3 Klasseforældremøde for 3 B (fru S. Bille og hr. Hakon Christensen).
21/3 Klasseforældremøde for 8B (hr. Poul Hviid).
26/3 Hr. Ulnits afholder møde for forældrene i 2. real a i anledning af fore
stående rejse med klassen til Tyskland.
25/3 og 27/3 Fru Juel Jensen og hr. Ib Madsen afholder forældrekonsultation
for 8. tekn.
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Konsultationsaften for 5 D (hr. Østergaard Olesen og frk. Nielsen).
Konsultationsaften for 3 A (fru Jacobsen og frk. Toftager).
Fru H. Nisbeth og hr. H. Bloch afholder møde for forældrenene i 6., 7.,
8. og 9. H. Hr. Bekker Nielsen orienterede om erhvervsmuligheder.
Vietnam-indsamlingen slutter med kr. 2.342,18.
8/4 Konsultationsaften for forældre i 4B (frk. Aksa Jensen og frk. Nielsen).
Klasseforældremøde for 6 C (fru A. Rasmussen og hr. K. B. Nielsen):
Gennemgang af dansk- og regneundervisningen i 6. kl.
19/4 3. real besøger Poul Høm-udstillingen i Madseløkke i Allinge.
23/4 og 24/4 Konsultation for 5 A (fru E. Marchman og frk. Jørgensen).
24/4 Konsultation for 1 B (hr. Henning Knudsen og fru S. Bille).
29/4 Klasseforældremøde for 1. real — sang- og musikaften — ved hr. T. Bjørn.
30/4 Forældremøde for 4 A (fru A. Krall).
30/4 og 2/5 Frk. Jørgensen og frk. Nielsen holder konsultation for 1 D.
2/5 Fru S. Bille afholder møde for forældre, elever og lærere i 2., 3. H.
22/5 Konsultationsaften for 3 D (hr. Poul Hviid og hr. Knudsen).
19/6 Afslutning for afgangsklasserne. Efter beretning om skoleårets forløb blev
der talt af forældrevalgt medlem af skolekommissionen, hr. forretningsbe
styrer J. Juel Jensen. Skoleorkestret og skolekoret medvirkede under ledelse
af henholdsvis hr. T. Bjørn og hr. K. Kristensen
20/6-21/6 Forældreaftener for 1.-7. kl. og i forbindelse hermed udstilling af
elevarbejder i sløjd, formning og håndarbejde.
22/6 Oprykning.
4/4

Avangsskolen:

1967:
11/8
29/8

Skolen begynder efter sommerferien.
Hr. boghandler Søren Andersen, Hasle, holder foredrag for de ældste elever
om dagens betydning i besættelsestidens historie.
4/9 Skoleudflugt til Brændesgårdshaven (1. og 2. klasserne) og til Almindingen
(3., 4. og 5. klasserne) med afslutning i Brændesgårdshaven.
14/9 6 C på heldagstur til Hammeren (fru K. Christensen).
2/10 Forældremøde i Illa (hr. Klyver-Poulsen).
5/10 Forældremøde i I a og b (fru A. Jørgensen og hr. G. Christensen).
9/10-14/10 9 A og B i erhvervspraktik.
9/10 Forældremøde i III b (hr. Yde).
10/10 Illa rejser under ledelse af hr. Vesløv og frue på studie- og skolerejse til
Tyskland. Efterårsferien indgår i arrangementet .
25/10 Ekstrabladet arrangør af fodboldkamp mellem udvalgte hold fra Slotsmarks
skolen, Holbæk, og Åvangsskolen. Resultatet 0-1.
1/11 I samme dagblads turnering spiller Åvangsskolen mod Sønderjyliandsskolen, Frederiksberg. Resultat 0-1.
20/11 Forældremøde i 8 A (hr. Tonsberg).
21/11 Forældremøde i 2 D (fru Langberg).
22/11 Forældremøde i læseklassen (fru Langberg).
30/11 og 1/12 Forældrekonsultation i la (hr. G. Christensen).
4/12 Forældremøde i Illa (hr. Vesløv).
7/12-9/12 Forældredage.
7/12 Forældrekonsultation i 8 A (hr. Tonsberg).
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14/12 Forældremøde i 9 A og B (hr. Sørensen og hr. E. Christensen).
22/12 Juleafslutning.

1968:
8/1 Skolen begynder efter juleferien.
15/1—20/1 II a og b i erhvervspraktik.
18/1 Forældrekonsultation i 7 b (hr. Egebæk).
30/1 Forældrekonsultation i 7 C (frk. Jespersen).
12/2-17/2 8 A og B i erhvervspraktik.
13/2 Skolefest i idrætshallen for de mindre elever,
14/2 Skolefest i idrætshallen for de større elever, begge aftener fælles med Østre
skole. Der opførtes »Aladdin«, instrueret af hr. Ulnits og hr. K. Kristensen.
20/2 Forældremødet for 7. klassernes forældre.
24/2 1. og 2. klasserne slår »katten af tønden«.
7/3 Forældrekonsultation i 4 A (fru Tonsberg).
4/3—9/3 9 A og B i erhvervspraktik.
13/3 Forældrekonsultation i 4B (fru Ilsøe, frk. Berntsen).
18/3 og 19/3 Forældrekonsultation i 6B (hr. Hansen).
20/3 9B på 1 dags tur til København under ledelse af hr. E. Christensen.
25/3 Forældrekonsultation i læseklassen (fru Langberg).
1/4 Forældremøde i 3B (fru Rassing).
2/4 6 C afholder udsalg til fordel for Vietnam-hjælpen.
24/4 Skovfoged K. Nielsen, Almindingen, fortæller for II a og b om »Skovens
historie«.
25/4 Forældremøde i 8 A og B (hr. Tonsberg og hr. Klyver-Poulsen).
Forældrekonsultation i 6C (fru K. Christensen).
Forældrekonsultation i 6 D (hr. Petersen).
30/4-6/5 8 A og B på lejrskole med station i Viborg. Ledere: hr Tonsberg, hr.
Egebæk og hr. Petersen).
1/5-6/5 la og b på lejrskole med station i Åhus, Sverige. Ledere: fru A.Jør
gensen, fru Rassing og hr. G. Christensen).
18/5 Socialforskningsinstituttet foranstalter interviews med elever og klasselæ
rere i 7D som et led i en landsomfattende undersøgelse.
20/5 Skolelægens foredrag for 7. klasserne om sexualhygiejne og -etik.
21/5 Forældremøde i la og b (fru A. Jørgensen og hr. G. Christensen).
10/6 6B på 1 dags tur til Christians/ (hr. Hansen).
19/6 Afslutning for afgangsklasserne. Som repræsentant for myndighederne talte
bogholder fru Weyhe.
22/6 Oprykning i de nye klasser.
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Specialundervisning m. v.

Også i skoleåret 1967/68 måtte man ved skolevæsenet bære savnet af en kon
sulent for specialundervisningen; men det kan ved dets slutning med glæde
noteres, at den ledige stilling fra 1/8 1968 er besat med skolepsykolog Jørn
Kretzschmar, Svendborg.
Til støtte for lærerne i vurderingen af elever, hvis standpunkt gav anledning
til særlige overvejelser med henblik på deltagelse i specialundervisning samt med
hensyn til oprykning ved skoleårets slutning, har viceinspektør Hakon Christensen
foretaget prøver af i alt 30 elever fra 1.-3. kl. Resultatet med hensyn til disse
elevers videre skolegang blev:
Normal oprykning i næste klasse....................... 21
Oversidning ........................................................... 2
Overflytning til hjælpeskolen ............................ 6
Overflytning til externatskolen ..........................
1
Hjælpeskolen (rapport v. pæd. leder fru H. Nisbeth):
Antallet af klasser har været uændret fra sidste år: 3.H (10), 4.-5.H (12),
6.-7.H (12) og 8.-9-H(12), i alt 4 klasser med 46 elever. Under lærermangelen
har vi været begunstiget i hjælpeskolen i det forløbne år derigennem, at alle
hovedfag og næsten alle andre fag har været varetaget af faste lærere. Med und
tagelse af den pæd. leder har hjælpeskolens lærere også timer i andre klasser.
Der lægges i hjælpeklasserne megen vægt på at give hver enkelt elev det
materiale, som han eller hun kan have størst mulig udbytte af at arbejde med,
hvorfor vi mest bruger individuel undervisning; men da vi anser det for meget
vigtigt også at lære eleverne at arbejde sammen med andre, driver vi tillige
klasseundervisning, så tit det er muligt. Med hensyn til hjemmearbejde søger vi
at sidestille dem med deres jævnaldrende kammerater, alt i forhold til, hvad de
kan magte. 8.-9- kl. foretog i dette skoleår i alt 21 virksomhedsbesøg, herunder
bl. a. i gasværk, vandværk, Falck-station og flere erhvervsvirksomheder. Desuden
var denne klasse i erhvervspraktik i 2 uger og 1 uge på lejrskole i Haunsø ved
Sejrøbugten.
Der har været afholdt nogle forældremøder, og en del hjem er blevet besøgt af
lærerne. Vi lægger megen vægt på den nære forældrekontakt og opfordrer for
ældrene til at komme på skolen så tit, der indbydes, og også ellers, hvis der el
behov for det. De er altid velkommen.
Læseklasse
På Aavangsskolen videreførtes en læseklasse på 5.-6. klassetrin med et elevtal
på 15 drenge.

Læsehold:
Til ekstraundervisning i dansk har der ved hver skole været afsat 20 ugentlige
timer. Undervisningen er så vidt muligt givet enten i forlængelse af den normale
undervisningstid, altså som ekstratimer, eller i klassens dansktimer. Holdundervis
ningen omfattede elever på 2.-7. trin, og den fordelte sig således på skolerne:
Østre Skole ........... 16 dr. 17 pg. = 33 elever
Aavangsskolen ........ 22 dr. 10 pg. = 32 elever
I alt ......................... 38 dr. 27 pg. = 65 elever.
På Østre Skole fulgte 15 elever, på Aavangsskolen 25 undervisningen hele året.
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Tale-høre-undervisning 1967/68 (Rapport v. tale-høre-konsulent Poul M. Møller):
Arbejdsområdet har i 1967/68 foruden Rønne omfattet kommuneskolerne i
Knudsker, Allinge, Nexø og Hasle.
Elever med behov for tale-høre-pædagogisk undervisning eller observation:
Primær lidelse

All.
Nexø Hasle
I alt
Å.Sk. 0. Sk. Kn.
dr. pg. dr. pg. dr. pg. dr. pg. dr. pg. dr. pg. dr. pg.

Sprogvanskeligheder

2

2

4

2

0

0

2

1

2

0

4

0

19

Udtalevanskeligheder

1

0

3

0

2

0

0

0

0

1

3

0

10

Stemmelidelser

2

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

5

Stammen

0

0

4

1

3

0

2

0

0

1

0

1

12

Hørelidelser

1

3

3

3

0

0

0

0

2

0

4

1

17

Underviste

4

2

9

6

6

0

3

2

4

1

6

2

45

I talepædagogiske kredse landet over har man diskuteret behovet for at gennem
føre en screening m. h. t. talesproget i 1. eller 2. klasse. På den baggrund foretog
jeg en sådan screening i anden klasserne ved de skoler, der sorterer under mig.
Der blev undersøgt 262 børn fordelt i 12 klasser. Der blev i samråd med kalsselærerne udtaget »mistænkelige« til nøjere undersøgelse. Resultatet blev, at 7 drenge
og 2 piger blev udtaget til taleundervisning. Der var udelukkende tale om lettere
tilfælde. Diskussionen m. h. t. en sådan screening er ikke afsluttet, da forskellige
forhold gør sig gældende de forskellige steder, men konklusionen af min under
søgelse er, at jo bedre kommunikationen er mellem den enkelte lærer og skole
psykologisk kontor, og jo færre vikarer der arbejder i de små klasser, jo mindre
behov er der for en sådan undersøgelse. Det er jo derfor tvivlsomt, om den bliver
gentaget her. Det er mit indtryk, at denne interne kommunikation forløber stadig
lettere, og det er af stor værdi for arbejdet, ligesom det er langt mere tilfreds
stillende for de parter, der er involveret.
I det forløbne år har der ligesom tidligere år været lejlighed til at diskutere
de hørehandicappede børn med Hørecentralen og de sværere tilfælde af talelidelser
med forstanderen for taleinstituttet, E. Forchammer.
Ministeriets konsulent for taleundervisning, fru I. Nilsson, aflagde ligeledes
besøg i foråret.
Som enhver ved, kan det være meget svært at etablere et godt samarbejde
imellem så mange instanser. Ikke desto mindre kan min kollega i amtet, Torsten
Sørensen, og jeg gang på gang imponere vore fagfæller ovre, når vi fortæller
om det gode samarbejde, der er her med skolelæge, sundhedsplejerske, myndig
heder og lærere. — Tak for det!
Skolemodenhedsprøver:
Der anvendtes Sandvéns prøver. De blev afholdt af fru A. Rasmussen, fru
E. Ilsøe og hr. Poul M. Møller og omfattede de nyindskrevne, der ikke var fyldt
7 år pr. 31/7. Deltagelsen i prøverne var frivillig undtagen for de børn, der ikke
var fyldt 6 år senest 31/1. Børn, der var fyldt 7 år 1/8 eller senere, blev prøvet,
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såfremt forældrene fremsatte ønske herom. Efter prøven indkaldtes til møde
med forældrene til de børn, der ikke ansås for skolemodne, eller om hvem der
herskede usikkerhed, hvorefter afgørelsen blev truffet. Resultatet af skolemoden
hedsprøven blev følgende:
Østre Skole
Aavangsskolen
I alt
Indbudt til prøven..........
6 dr. 15 pg.
17 dr. 16 pg.
23 dr. 31 pg.
Mødt til prøven............... 6 dr. 14 pg.
17 dr. 16 pg.
23 dr. 30 pg.
Drøftelse med forældre . . 2 dr.
2 pg.
2 dr.
3 pg.
4 dr.
5 pg.
Skolegang udskudt.......... . 2 dr.
2 pg.
2 dr.
1 pg.
4 dr.
3 pg.
Erhvervspraktik.

Udsendelsen i erhvervspraktik i undervisningstiden har omfattet samtlige 8. og
9. klasser samt 2. real, ialt 15 klasser med 155 drenge og 173 piger, hvortil kom
mer 2 elever fra 3. real på frivillig basis, så den samlede udsendelse blev på 330
elever. Udsendelsesperioden var en uge, med undtagelse af 9- kl., almen linie, der
udsendtes 2X1 uge og 8.-9- H, hvis første periode var 1 uge og den anden 2
uger. Der blev herved i alt tale om 428 ophold eller placeringer, der fordelte sig
således på de forskellige erhvervsområder:

Auto- og traktormekaniker . .
Bager......................................
Bank og sparekasse...............
Barnepleje, børnehave..........
Bibliotekar.............................
Blikkenslager.........................
Bogbinder..............................
Bogtrykker..............................
Butiksfaget:
Manufaktur...............................
Kolonial.....................................
Sko..........................................
Isenkram ................................
Diverse brancher...................
Dekoratør..................................
Dyrlæge..................................
Elektriker...............................
Falck-redder..............................
Fotograf.................................
Frisør......................................
Keramiker..............................
Klinikassistent.......................
Kok............................................

Dr. Pg.
21
6
4
4
48
1
3
4
1
1
4
6 18
5 15
7
2
2
1 17
7 2
2
18
4
2
6
7
3 18
6
5

Dr. Pg.
Husligt arbejde.....................
5
Konstabel...........................
5
Kontor............................... 12
32
Laborant.............................
3
4
Handel en gros.................
5
Landbrug, skovbrug,gartneri
4 2
Lærer..................................
1
5
Maler..................................
6
Maskinarbejder, smed m. m.. 15
Murer.................................
2
Radio-, elektro- ogfinmekan.
13
Smørrebrødselev ...................
4
Sygepleje................................
15
Sømand..............................
2
Messedreng.......................
6
Kahytsjomfru .........................
5
Tandlæge...........................
1
Teknisk, tegner, arkitekt, ing.
12 3
Tjener ....................................
1
Tømrer, snedker................
6
Urmager.............................
2
Økonoma................................
3
Diverse..............................
2
2
192 236

Antallet af elever er fra sidste år steget fra 274 til 330 og af placeringer fra 372
til 428. Da en tilsvarende stigning synes at være sket over øen som helhed, må vi
nok indstille os på, at det kan blive nødvendigt at lade udsendelsen i erhvervsprak
tik udgå i 8. kl. for at kunne klare placeringerne på 9. og 10. trin uden at trække
for store veksler på den velvilje, der vises fra erhvervenes side i løsningen af den

18
opgave. Det kan vel også siges, at jo almindeligere det bliver, at eleverne fortsæt
ter i 9. og efterhånden også i 10. kl., jo mindre motiveret er udsendelsen på 8. trin.
I den forbindelse kan der også peges på den mulighed at lade virksomhedsbesøgene
klassevis træde stærkere ind i erhvervsorienteringen i 8. kl.
Fra skolens side er vi de mange »læresteder« taknemmelig for venlig og forstå
ende modtagelse af eleverne, men tillige for, at de bestræber sig for så vidt muligt
at give praktikanterne et sandt billede af erhvervene derved, at de også får lov til
at deltage i de forskellige fags mindre lystbetonede arbejdsområder.
Fremskaffelsen af de mange »pladser« og formidlingen af dem er som i tidligere
år sket gennem arbejdsanvisnings- og erhvervsvejledningskontorerne, og vi bringer
erhvervsvejleder Bekker Nielsen vor bedste tak for fortrinlig varetagelse af denne
opgave og samtidig for beredvillig medvirken i det øvrige erhvervsorienterende
arbejde, hvad enten det har drejet sig om besøg i de enkelte klasser eller deltagelse
i forældremøder med erhvervsvalget som emne.
Erhvervsvejledningskontoret har været åbent for individuel vejledning tirsdag og
torsdag kl. 14-17 samt fredag kl. 19-20, og besøget har været stigende for såvel
skolesøgende som unge, der er gået ud af skolen. I det nye år vil kontoret sammen
med amtsarbejdsformidlingskontoret blive flyttet til Østervoldgade 4, hvor det vil
være åbent tirsdag kl. 13-16 og torsdag kl. 13—17.30.
Gymnastik, idræt og svømning.

Efter indbydelse fra hovedstaden i anledning af dens 800-års købstadjubilæum
deltog et drengehold fra Aavangsskolen og et pigehold fra Østre Skole på hver fire
under ledelse af henholdsvis hr. Ilsøe og frk. Birkebæk i tidsrummet 21/8-2/9
1967 i Hafniaden. Såvel opholdet i provinsen (Ollerup og Sønderborg gymnastik
højskole) som de afsluttende konkurrencer og festarrangementer i København
blev for deltagerne en stor oplevelse.
Inden for skoleidrætten nåede et pigehold (8.-10. trin) under ledelse af frk.
Birkebæk frem til deltagelse i landskonkurrencen i Sønderborg d. 24/9-25/9 67.
Et hold drenge under hr. Ilsøes træning opnåede en 2. plads i gruppe I (til og med
7. trin) i folkeskolens atletikstævne for Bornholm.
I folkeskolens gymnastikturnering marts-april 1968 deltog Aavangsskolens
drenge i både gruppe I og II, ligeledes med hr. Ilsøe som lærer. Efter flere over
bevisende sejre sluttede deltagerne i gruppe II (8—10. trin) med at vinde lands
finalen og dermed den første aktie i en vandrepokal, udsat af Dansk Gymnastik
lærerforening. Vi kipper med flaget for såvel drengene som lederen!
Skoleholdene fra begge skoler deltog i såvel den bornholmske pokalfodbold
turnering som i Ekstra Bladets skoleturnering. Mens Østre Skoles mandskab i begge
turneringer ret tidligt »bukkede under«, nåede Aavangsskolens drenge til kvart
finalen i Ekstra Bladets turnering.
Det traditionelle skoleidrætsstævne på Rønne Stadion for 6.-10. trin i Klemens
ker Centralskole, Aavangsskolen og Østre Skole afholdtes d. 26/9 1967. Konkur
rencerne i de forskellige discipliner: spring, løb, kast og boldspil afvikledes med
udmærkede resultater og i god sportslig ånd. Åbningstalen blev holdt af skole
inspektør Skovgaard, Klemensker, og lærer Rasmussen fra samme skole var stævne
leder, bistået af en stor stab af lærere og lærerinder.
I øvrigt skal det bemærkes, at der alt efter de muligheder, som de vekslende
årstider har budt, er arbejdet ihærdigt både inden- og udendørs med de forskellige
grene inden for legemsøvelserne, og der er aflagt følgende prøver:
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Skolegymnastikmærke:
Bronze . . .......... 40
Sølv .... ..........
32
Guld . . . ..........
8
I alt 80

dr.
dr.
dr.
dr.

126
12
1
139

pg.
pg.
pg.
pg.

Svømning:
Svømmeprøve . . . 140 dr.
Frisvømmerprøve. 71 dr.
Livredderprøve . . 18 dr.
200 m distancepr. 246 dr.
I alt 475 dr.

Skoleidræt:
Bronze ............... 72
Sølv..................... 67
Guld ................... 48
Sølv m. emalje . . 23
Guldfakkel .........
0
I alt 210

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

59
57
33
io
1
160

90
25
5
94
214

pg.
pgpgpg.
pg.

pg.
pgpg.
pgPgpg.

Lejrskole og skolerejser.

Siden oprettelsen af 8. klasse ved skolevæsenet i 1933/34 har lejrskole været et
fast indslag på dette klassetrin. Man indledte på Set. Jørgensgård i Gudhjem, men
flyttede senere til Frennemark ved Svaneke, hvor man i en årrække lejede sig ind
i københavnske læreres feriekoloni. - Fra 1956 og fremefter har lejrskolerne været
afholdt »ovre« (Sjælland, Fyn og Jylland).
Den begunstigelse, som et lejrskoleophold er for en klasse, havde med enkelte
undtagelser hidtil kun været givet i 8. klasse. Ved velvilje fra skolemyndighedernes
side blev det muliggjort i det forløbne skoleår også at tilbyde eleverne i 1. real
et sådant ophold, således at alle elever på 8. trin får den oplevelse, det er ar til
bringe en uge sammen med kammerater og lærere i lejrskole.
I 1967/68 har der været afholdt følgende lejrskoler:
23/8-29/8 67: 8T og 1. real, Østre Skole, i Svendborg (fru B. Juel Jensen, hr.
T. Bjørn og fru H. Marker).
31/8- 6/9 67: 8AB, Østre Skole, i Rudbøl (frk. Guldhammer Schmidt, hr. P.
Hviid og hr. Johs. Kjeldgaard).
30/4- 6/5 68: 8AB, Aavangsskolen, i Vibrog (hr. Tonsberg, hr. Egebæk og hr.
Pr. Petersen).
1/5— 6/5 68: 1. real ab, Aavangsskolen, i Åhus, Sverige (fru A. Jørgensen, fru
Rassing og hr. G. Christensen).
11/5-18/5 68: 8.-9H, Østre Skole, i Havnsølejren v. Føllenslev (fru H. Nisbeth
og fru I. Nielsen).
Lejrskoleopholdene er ikke ferier - som det måske undertiden ved en overfladisk
vurdering kan komme til udtryk - hverken for eleverne eller lærerne. Der er fol
en veltilrettelagt lejrskole et ret stramt arbejdsprogram på basis af de muligheder,
som det valgte sted byder for studium af bl. a. dets historie, natur og erhvervsliv,
og ofte er stofmængden, der indsamles, så omfattende, at en del af det må gem
mes i foreløbige rapporter til udførligere behandling, når klassen er vendt hjem.
Medens lejrskolen er undervisning og foregår i undervisningstiden, henlægges
de almindelige skolerejser af mere turistmæssig karakter, som lærere undertiden
foretager med deres klasser, til skoleferierne, idet der dog gerne »bevilges« et par
dage i tilslutning til ferien. Af sådanne er der foretaget følgende:
10/10-21/10 68: 3. real a, Aavangsskolen til Wermelskirchen i Tyskland under
ledelse af hr. og fru Vesløv.
7/4 -15/4 68: 2. real a, Østre Skole på Rhinrejse sammen med hr. Ulnits og
fru B. Juel Jensen.
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Sang og musik.

I dette skoleår fortsattes arbejdet med den sang- og musikundervisning uden for
skoletiden, der startedes i 1966/67, dels i sangkor, dels i instrumentalgrupper. Ko
rene er blevet ledet af hr. K. Kristensen (Østre Skole) og hr. Yde og fru Rassing
(Aavangsskolen), og deres størrelse har ligget på omkring 40. Antallet af instru
menter er forøget med 2 violiner, 1 tenorfløjte og en grydepauke, således at antal
let af elever inden for instrumentalgrupperne i alt har været: 12 violinspillere
med hr. Ernst Galthen som lærer, 2 cellister, som er undervist af hr. Fl. Berg,
samt 30 blokfløjespillere, fordelt mellem hr. T. Bjørn, fru H. Nisbeth og fru
B. Lerche. - I betragtning af at »ensemblerne« endnu er på begynderstadiet, har
deres optræden alene været begrænset til skolerne, hvor kor og »orkester« hver for
sig og i samarbejde ved fællesopgaver underholdt ved festlige lejligheder: Skole
fest, juleafslutning og skoleårsafslutning. - Vi håber på fortsat tilgang af inter
esserede og egnede elever og på stabilitet hos dem, der er optaget i kor eller en
instrumentalgruppe, så der med øget dygtighed bliver mulighed for at tage større
opgaver op.
Teater- og- filmforestillinger.

Landsskolescenen har i 1967/68, hvad teater angår, ligesom forrige år helt svigtet
Bornholm, hvorimod skolebioen i Rådhusteatret, har haft følgende forestillinger:
Yngste hold (5.-7. kl.):
»Odysseus« — »De tre Musketerer« - »Tin-tin på skattejagt« — »5 uger i ballon«.
Mellemste hold (8.-9., 1.-2. real):
»Odysseus« - »En Cadillac af guld« - »Sidste chance« — »Tom Jones«.
Ældste hold (3. real, 10. kl.):
»Ravnekvarteret« - »En Cadillac af guld« — »Åndeløs« - »Tom Jones«.
Abonnementsprisen var 8,25 kr. for 4 forestillinger, antallet af deltagere på begge
skoler tilsammen:
Yngste hold......................... 311
Mellemste hold ................... 152
Ældste hold........................
24
I alt........... 487

For 8-12-årige har Børnenes Filmklub — ligeledes i Rådhusteatret - med held
fortsat sit arbejde for at skaffe egnede film. Der har været 5 forestillinger til en
abonnementspris af 6 kr., og antallet af medlemmer var 600. Klubbens formand
er skoleleder A. Juul og kasserer fru arkitekt Berg.
Skibsadoptionen (Østre Skole).

Efter en lidt stille tid kom der atter gang i forbindelsen mellem skib og skole. Den
slags afhænger i høj grad af, om der er mænd blandt mandskabet, der tager sig af
sagen, og netop i dette skoleår synes »Kristine Mærsk« at have været godt forsynet.
Efter et par gode breve, som satte liv i svarene, modtog 7 D et spændende bånd,
der gav et levende indtryk fra det store tankskib - lige fra alarmsystemet, hvis
sirener indledte båndet, til skibshundens gøen, der afsluttede det. Andre indslag
var f. eks. maskinmesterens udførlige redegørelse for maskinen, og en glimrende
beretning om dagligt liv på skibet af en de få kvinder i besætningen bragte os
virkelig »om bord«, så at vi næsten glemte, vi sad i klassen. To drenge i 7 D redi
gerede med stor opfindsomhed et månedligt blad til besætningen.
G. Rosenmeier.
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Elevråd (Østre Skole).

Elevrådet startede arbejdet ved i august måned at vælge medlemmer og bestyrelse,
samt nedsætte forskellige udvalg. Formand blev Torben Lund Hansen III.
Fra starten af gjorde man sig klart, at det var væsentligt, at alle deltagende
klasser blev draget med ind i arbejdet, hvorfor man ændrede vedtægterne, så man
i stedet for et A- og et B-råd (store og små elever) fik samlet et råd, hvori klasse
repræsentanterne fra 3. kl. og epefter havde sæde. Dette viste sig ved arbejdet
året igennem at være en god ændring, da de små og de store elever supplerede
hinanden på en udmærket måde.
Som sædvanlig har elevrådet holdt to skoleballer: et før jul for eleverne fra
7. klasse og opefter og et efter jul for eleverne i 3.-6. kl.
Blandt andre opgaver har elevrådet udgivet avisen »Plamst«, som blev redigeret
af seks elever fra Hab og 9T. Avisen havde i forhold til året før fået en »ansigts
løftning«, og der udfoldedes stor energi fra redaktionens side for at samle stof
til de tre numre, der udkom.
Endvidere fortsatte frimærkeklubben, som samlede en god flok frimærkeinter
esserede elever hveranden tirsdag aften.
Som noget nyt arrangerede elevrådet foredrags- og diskussionsaftener, således i
februar en diskussionsaften med emnet »Vietnam«, hvortil man havde inviteret
repræsentanter fra de forskellige politiske ungdomsforeninger som indledere, og
i marts et foredrag med lysbilleder med titlen: »Et ophold i en kibbutz« ved fru
Rosa Andersen, Tejn. Det var et par gode arrangementer, som samlede en del
elever.
Elevrådets vigtigste arbejde er at varetage elevernes interesser i det daglige ar
bejde på skolen. Dette har elevrådet heller ikke glemt, selv om det har arbejdet på
mange felter, og ved de månedlige møder har debatten i høj grad været præget af,
at elevrådet er interesseret i at gøre sig gældende på skolen. Efter elevrådets ind
stilling har man i skolegården fået tegnet hinkeruder til de små, afgangsklasserne
har fået lov til at opholde sig i deres klasser i frikvarteret, opstilling i skolegården
før timen er afskaffet o.s.v. Desuden har elevrådet haft skolens samlede ordens
reglement til drøftelse, og elevrådet varetog denne opgave på en saglig måde.
Alt taget i betragtning har elevrådet i år, takket være en del elevers indsats,
arbejdet virkelig godt på en måde, som har fået betydning for eleverne også i
dagligdagen på skolen.
Else Guldhammer Schmidt.
KJasseråd (Aavangsskolen).

Medens elevrådstanken for tiden fører en dvaleagtig tilstand på Aavangsskolen, har
de enkelte klasser til gengæld aktive klasseråd. ,
De interne og nære problemer i deres egen klasse optager eleverne stærkt, og det
er sikkert rigtigt, at et aktivt og velorganiseret klasserådsarbejde i alle klasser må
finde sted, før rammerne kan udvides til at omfatte et egentligt elevråd, der samler
alle elever i skolen.
De enkelte klasser vælger selv deres repræsentanter (3-5 elever), der fungerer
som formand, sekretær og kasserer, og klasserådenes arbejdsopgaver spænder over
vidt forskellige felter. Møder afholdes ugentligt eller efter behov, og forslag frem
kommer dels mundtligt, dels gennem en postkasse, ophængt i klassen. Blandt vig
tige opgaver, klasserådene har påtaget sig, kan nævnes: kontrol med, at eleverne
følger skolens ordensregler, forslag til at gøre klasselokalet hyggeligt med billeder,
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planter og blomster - og pasning af disse, udvælgelse og bearbejdelse af aktuelt
stof fra dagspressen til ophængning i klassen, klasseavis, klassefester o. s. v.
Der er næppe nogen tvivl om, at klasserådsarbejdet udvikler og modner eleverne
og baner vejen for et kommende elevråd.
Lærere på Aavangsskolen.
Skoleopsparing' og økonomi.

Skoleopsparingen androg i 1967/68 på Aavangsskolen kr. 4.450, på Østre Skole kr.
5.600, i alt kr. 10.050 (sidste år kr. 13.100). Som sædvanlig er mærkerne fortrins
vis solgt til elever i de yngre klasser. Deraf kan man dog ikke slutte, at de større
elever ikke sparer op, idet man kan gå ud fra, at de indsætter de penge, de ønsker
at spare op, direkte i sparekassen.
For at styrke forbindelsen mellem sparekassen og skolerne havde hr. sparekasse
bestyrer Kai Rasmussen, Bornholms Spare- og Lånekasses afdeling i Tejn, i januar
en »oplysningsaften« for lærerne, der afholdtes på Østre Skole. Her gav hr. Ras
mussen bl. a. orientering om, hvilke hjælpemidler sparekassen kan stille til rådig
hed for skolerne i form af regnskabshæfter, regnepenge, foredrag med films m. m.,
ligesom lærerne fik lejlighed til at diskutere form og indhold af de timer i økonomi,
som sparekassen i lighed med tidligere år har tilbudt at give de større elever i
orienteringstimerne. Disse timer, som lærerne er yderst tilfredse med, vil blive
givet af hr. Kai Rasmussen eller af sparekassens skolekonsulent, hr. Svend Ander
sen, Neksø.
Pædagogiske timer.

Under en drøftelse i fælleslærerådet om eventuel indførelse af planlægningsdage
ved skoleårets begyndelse, således som det i dag praktiseres ved mange skoler, blev
den tanke udkastet, at man i stedet for annullerede undervisningen i to timer 4-5
gange i løbet af skoleåret og anvendte disse til at drøfte de faglige og pædagogi
ske emner, der særlig »brændte på«, enten i grupper eller plenum, eller under
begge former, hvis emnet egnede sig dertil. Planen vandt almindelig tilslutning,
og den er med skolekommissionens godkendelse blevet praktiseret som en forsøgs
mæssig ordning, idet hver skole har arbejdet for sig.
Lærerrådsformændene har indkaldt forslag om emner, der ønskedes behandlet,
og har derefter under hensyn til tilslutningen til fremkomne forslag planlagt de
pædagogiske timer, 5 gange, spredt over hele skoleåret og på forskellige ugedage.
Lærerne har haft mødepligt. Som eksempler på emner, der har været behandlet,
kan nævnes: »Dramatisering i yngre klasser«, »Elevrådsarbejdet«, »Biologi i ho
vedskolen«, »Regnestokkens anvendelse«, »Dansk i 3.-4. kl.«, Fysik i realafdelin
gen«. - De pædagogiske timer fortsættes i næste skoleår i samme omfang.
Skolebiblioteker.

I skoleåret 1967/68 påbegyndtes ved begge kommuneskoler opbygningen af skole
biblioteker efter de normer, der er fastsat i lov af 27/5 1964 om folkebiblioteker
med tilhørende bekendtgørelse af 21/5 1965 om skolebibliotekers indretning og
virksomhed. Ifølge en i 1966 vedtagen tilføjelse i skoleplanen omfatter hver af
skolebibliotekerne: lærerbibliotek, håndbogssamling, udlånsbibliotek og klassesæt
samling. Herefter nedsættes det rådgivende skolebiblioteksudvalg, bestående af
11 medlemmer, med skolekommissionens formand, bogholder Kai Larsen, som for
mand, samt bogudvalget, hvis medlemmer blev overbibliotekar Larsen, børne
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bibliotekar fru Larsen og de to skolebibliotekarer: overlærer fru E. Ilsøe for
Aavangsskolen og lærerinde frk. E. Guldhammer Schmidt for Østre Skole.
Der regnes med en 4-årig opbygning, således at de i undervisningsministeriets
vejledning af 2/9 1966 nævnte mindstemål skulle nås i skoleåret 1970/71. — Skole
bibliotekerne er indrettet i midlertidige lokaler, på Østre Skole i en nyopført træ
pavillon, på Aavangsskolen i et tidligere håndarbejdslokale. De vil senere ved til
og ombygning af skolerne blive afløst af nye, der kan give plads til alle de
faciliteter, som hører med til et skolebibliotek.
Under opbygningen af skolebibliotekerne er der i første omgang lagt særlig
vægt på fremskaffelse af håndbøger og klassesætsamlinger. Samtlige klasser på
4.-10. trin er af skolebibliotekarerne i årets løb i nogle timer blevet orienteret i
benyttelsen af biblioteket. Individuelle udlån til eleverne er endnu ikke iværksat.
Betjeningen med skønlitteratur er foreløbig fortsat sket ved at stille sæt af frilæsningsbøger til rådighed i klasserne, fortrinsvis i 1.-3. og 8.-9- kl. En mindre hånd
bogssamling søges placeret i hver klasse; foreløbig har man nået 6.-10. trin.
Det hjælpemiddel, man her har fået, giver i høj grad skolen mulighed for at
imødekomme de krav om differentieret undervisning, som også den blå betænk
ning peger på. Igennem håndbøger, faglige og skønlitterære bøger samt tidsskrif
ter får eleverne mulighed for at finde svar på de spørgsmål, der dukker op i den
daglige undervisning, og interesse for at søge oplysninger på områder, som lære
bøgerne kun antyder. Allerede fra de små klasser søger man at styrke læselysten
gennem bøger, der foruden at give dem større læsefærdighed også udvider deres
horisont.
På grundlag af den efterspørgsel efter bøger, som etableringen af skolebibliote
kerne har fremkaldt, kan det fastslås, at der er et stort behov for videre udbygning
af dem.

Skolebiblioteket på Østre Skole.
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Skolebiblioteket på Aavangsskolen.

Eksaminer og prøver.

Foruden realeksamen og statskontrolleret prøve fra 9. kl., almen linie, afholdtes for
første gang teknisk forberedelseseksamen. - Der indstilledes til samtlige prøver på
Østre Skole 82 elever, på Aavangsskolen 80, i alt 162 elever, der alle gennemførte.
De fordelte sig således:
Realeksamen................................................... 56
Statskontrolleret prøve fra 9. kl.................... 86
Teknisk forberedelseseksamen..................... 20
Østre Skole:

Realeksamen:
1. Bruun-Schmidt, Torben (isenkr.)
2. Espersen, Flemm. Carsten (chauff.)
3. Hansen, Stig Vesth (klaverstemmer)
4. Hansen, Torben Lund (vognmand)
5. Jacobsen, Lis Letly (lægesekr., fru)
6. Jensen, Benny Stoltz (murerm.)
7. Jørgensen, Marianne (slagteriarb.)
8. Kjær, Marianne (frisørm.)
9. Mortensen, Jane Marie (købm.)
10. Nielsen, Flemming Stoltz (fuldm.)

11. Nielsen, Kirsten (arbejdsleder)
12. Pedersen, Mogens Rehfeld (fotograf)
13. Poulsen, Jane Engelund (blikkenslagerm)
14. Rasmussen, Annelise (materiale
forvalter)
15. Ravnebjerg, Käthe (autoforh.)
16. Rønne-Nielsen, Per (fru)
17. Stenby, Richard Riis (bankdir.)
18. Transø, Poul-Erik (revisor)
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Statskontrolleret prøve fra 9. kl.:
9. A.
1. Borg, Helle Vibeke (malerm.)
2. Hansen, Anni Sonne (vodbinder)
.3 . Hansen, Pia Bente (mejerist,
Vestermarie)
4. Henriksen, Finn Egon (afskibnings
chef)
5. Jensen, Karsten Kofoed (stenhugger
mester)
6. Kofoed, Ann-Mari (portør)
7. Kofoed, Birgitte Birch (murerarbmd.)
8. Kofoed, Kirsten Birgitte (arbmd.,
Knudsker)
9. Kure, Hans Erik (pensionist)

9. B.
1. Andersen, Finn Ole (arbmd.,
Knudsker)
2. Andersen, Kirsten Ploug (frisørm.)
3. Andersen, Tommi (bagerm.)
4. Blom, Keld (bagersv.)
5. Gomasen, Vivi (pensionist)
6. Grønbech, Mogens Nielsen
(keramiker)
7. Gudbergsen, Randi Rønne (fru,
Knudsker)
8. Hansen, Peter Berner (formand,
Knudsker)
9. Holm, Waino Elleby (metode
tekniker)
10. Haagensen, Lene (seniorsergent,
Knudsker)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

Leidecker, Søren (gravemester)
Lund, Kenn Birger (købmand)
Markussen, Bente (fru)
Mortensen, Linda Berg (bestyrer,
Aakirkeby)
Nielsen, Jette (lagerformand)
Nielsen, Lise Lotte Kirk (major)
Nielsen, Poul-Erik (slagteriarb.)
Nilsson, Johnny (gravemester)
Olsen, Laila Irene (maskinarb.)
Olsen, Thorkil (kasserer)
Olsson, Vivi Margrethe Bech
(lagerarb., Knudsker)
Skov, Hanne Louise (maskinsnedker,
Knudsker)
Skram, Helene (konstruktør,
Knudsker)

11. Jensen, Karen-Inger Skovgaard
(keramiker)
12. Jensen, Lisbeth Hannibal (vogn
mand)
13. Jeppsen, Hans Aage (købmand,
Knudsker)
14. Johansen, Anette (tømrersv.)
15. Kofoed, Karen (pølseforhdl.)
16. Kofoed, Niels Borgen (assistent)
17. Larsen, Jane Bohn (chauffør)
18. Nielsen, Anne-Mari Stoltz (klarerer)
19. Nielsen, Conni Berchvig (fru,
Knudsker)
20. Nielsen, Helga Marie (murersv.)
21. Olsen, Birte Erene (lagerforv.)
22. Rasmussen, Kaj Bornøe (vognmand)

Teknisk Forberedelseseksamen:
11.
1. Andersen, Claus Michael (tømrersv.) 12.
2. Clausen, Steen (skomagerm.)
13.
3. Dahl, Anna Vibeke (hønseriejer)
14.
4. Frederiksen, Kirsten (rutebilchaffør)
5. Grønnegaard, Bjarne (arbmd.)
15.
6. Hansen, Flemming (elektriker)
16.
7. Haakansson, Claus (lagerforv.)
17.
8. Jensen, Bjørn Gregers (fagforenings 18.
formand)
19.
20.
9. Jespersen, Leif Kofoed (brand
forsikringsform., Nylars)
10. Johansen, Hanne Brehm (arbmd.)

Johansen, Wanda (vognmand)
Lund, Merete (major, Knudsker)
Lundt, Eigil (arbmd.)
Mortensen, Anders Lilleskov
(keramiker)
Olsen, Hans Arne Kure (smedesv.)
Pedersen, Erik Munch (chauffør)
Pedersen, Lis (tømrer)
Pedersen, Tove Grønbech (skolebtj.)
Suhr, Tove (tlf.mester, Knudsker)
Thorsen, Inge Holm (brolægger)
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Aavangsskolen:
Real a:
11. Kyhn, Anders (gartner)
1. Bomann, Finn (murer)
2. Carlsen, Lene S. (avlsbr., Knudsker) 12. Müller, Johannes (fabrikant)
13. Nexø, Svend Chr. (fru, Nyker)
3. Dam, Lene (maskinm.)
14. Nielsen, Flemming G. (manuf.hdl.)
4. Drost, Hans Christian (elektr.)
15. Olesen, Flemming (kørelærer,
5. Hansen, Birgit (skrædder)
Nyker)
6. Hansen, Johnni (chauffør)
7. Jensen, Per H. (prm.ltn.,Knudsker) 16. Poulsen, Jørn Ole (fru)
8. Kofod, Lisbeth (gdr., Vestermarie) 17. Skovgård, Jens (vinduespolerer)
9. Kofoed, Kate (kasernearb., Vester 18. Sode, Niels Chr. (fru, Knudsker)
19. Thomsen, Harding (arbmd.)
marie)
20. Winberg, Birgitte (bager, Nyker)
10. Kure, Verner Th. (gdr.,Nyker)
Real b:
1. Bendtsen, Søren P. (fru)
2. Carstensen, Lilian (fru, Nyker)
3. Hald, Niels Å. (formand)
4. Høi, Britta (skibsfører)
5. Hågensen, Thorkild (stenhugger)
6. Jensen, Holger (fisker)
7. Jensen, Lisbeth (snedker)
8. Karlshøj-Nielsen, Holger (maskin
arbejder)
9- Kjøller, Peter (keramiker)

Kofoed, Erik B. (inspektør)
Kofoed, Jytte B. (inspektør)
Lauff, Gerd D. (ovl.)
Mogensen, Birgitte (kaptajn)
Pedersen, Elsebeth (telefonopr.)
Pickel, Anni (maskinchef)
Rønne-Jensen, Ole (salgschef,
Nyker)
17. Skiøld, Jan E. (mekaniker)
18. Woldum, Kjeld (forhandler)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Statskontrolleret prøve fra 9- kl.
9A:
1. Beier, Knud E. (prm.lnt., Knudsk.)
2. Christiansen, Sv. E. (murer, Knudsk.)
3. Elleby, Jytte (snedker)
4. Galthén, Inge (musiker)
5. Hagelskjær, Hanne (fru)
6. Hansen, Arne (overfenrik, Knudsk.)
7. Jensen, Lone (arbejdsmand)
8. Klausen, Vivi (chauffør, Knudsk.)
9. Kofoed, Merete (arb.md., Knudsk.)
10. Lindgren, Karen M. (fru)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Madsen, Jytte (maler)
Mortensen, John (arb.md., Knudsk.)
Møller, Gine (overfenrik, Knudsk.)
Nielsen, Bent (slagteriarb.)
Pedersen, Birgitte (gdr., Knudsk.)
Pedersen, Lone (fru)
Pedersen, Tove D. (avlsbr., Knudsk.)
Rasmussen, Gudmund (lagerarb.)
Riis, Marianne P. (murer)
Rømer, Helle (specialarbejder)
Schou, Vibeke (arbejdsmand)

9 B:
1. Alber, Anne (grosserer, Knudsk.)
2. Andersen, Kirsten (frisørmester)
3. Christensen, Jan (sekretær)
4. Dik, Ilse (gdr., Nyker)
5. Jensen, Susanne D. (korrespondent)
6. Jespersen, Elna (chauffør, Knudsk.)
7. Jespersen, Gitte (chauffør)
8. Kofoed, Mogens P. (hovmester)
9. Kofod, Birgit (slagtermester)
10. Kofod, Else Marie (gdr., V.Marie)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Larsen, Åse (købmand, Knudsk.)
Mogensen, Inge (fru, Knudsker)
Munch, Kenny (arbejdsmand)
Nielsen, Vibeke (kasserer)
Pedersen, Janne (matros, Knudsker)
Rasmussen, Conni (arbejdsmand)
Rasmussen, Kirsten (matros)
Skov, Susie (forhandler)
Sonne, Mona-Lis (arbejdsmand)
Thomsen, Ole (arbejdsmand)
Åkermann, Anette (formand)
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Deltagelse i valgfri fag i 9. kl., almen linie.

Klasserne fordelte sig med 2 på hver skole. Der var 27 drenge og 59 piger, i alt
86 elever.
Fag

Antal hold

Antal elever

Til prøve i faget

4
2
1
1
4
4
2
3
1
1

72
26
10
7
64
66
23
35
13
11

66
21
7
7
58
56
20
28
12
8

Engelsk ........................... ............
Tysk ............................... ...........
Matematik ...................................
Naturlære ....................... ...........
Maskinskrivning.........................
Regnskabsføring.........................
Husgerning..................... ............
Håndarbejde ...............................
Træsløjd ......................... ..........
Metalsløjd ....................... ..........

Den gennemsnitlige holdstørrelse var på omkring 14 elever. I træ- og metalsløjd
kunne der kun etableres hold ved samarbejde mellem skolerne. I øvrigt viser til
slutningen nogenlunde samme placering af fagene i elevernes gunst som i 1966/67
med engelsk, maskinskrivning og regnskabsføring som de mest foretrukne fag. Af
oversigten ses endvidere, at kun et fåtal af eleverne undlader at aflægge prøve i de
valgfri fag.
Årsprøve og oprykning.

Årsprøven:
Efter at man ved afslutningen af skoleåret 1966/67 havde annulleret den skriftlige
årsprøve for 3.-4- klassernes vedkommende, tog man i det forløbne skoleår skridtet
fuldt ud, idet man efter indstilling af fælleslærerrådet og med skolekommissionens
godkendelse fra og med slutningen af 1967/68 helt afskaf fede den skriftlige års
prøve for hovedskolens vedkommende. - Præsentationen af de mundtlige fag i
1.-7. klasse skete under den samme form som sidste år, d.v.s., at der afholdtes 2
forældreaftener à 3 lektioner, hvor der var lejlighed til at overvære et par timer,
som de nu kunne forme sig ved afslutningen af et skoleår, og samtidig til at bese
udstillingen af elevarbejder.
På 8. og 9. trin afholdtes såvel den skriftlige som den mundtlige årsprøve i
sædvanligt omfang. De mundtlige enkeltmandsprøver omfattede i 2. real 4 fag
latin), i 1. real og 8. kl. 3 fag.
Oprykningen:
a) Fra 7. kl. til 8. kl. eller 1. real:
Samlede elevtal i7. klasse: 99
Heraf:
Ophør af skolegang...........
5
Til 8. klasse.......................
54
Til 1. realklasse................. 40

b) Fra 8. kl. til 9. kl. eller 1. real:
Samlede elevtal i8. klasse: 57
Heraf:
Ophør af skolegang..........
15
Til 9. klasse....................... 41
Til 1. realklasse.................
1

dr. 89

pg. = 188 elever

dr. 3
dr. 47
dr. 39

pg. =
8 elever (4,3 %)
pg. = 101 elever (53,7 %)
pg. = 79 elever (42 %)

dr.

52 pg. = 109 elever

dr.
dr.
dr.

5 pg. =
42 pg. =
5 pg. =

20 elever (18,3 %)
83 elever (76,1 %)
6 elever (5,6 %)
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c) Fra 9. til 10. kl.:
Samlede elevtal i 9. klasse:
Heraf:
Ophør af skolegang...........
Til 10. klasse ...................

38 dr. 69 pg. = 107 elever
26 dr. 45 pg. =
12 dr. 24 pg. =

71 elever (66,4%)
36 elever (33,6 %)

I ovenstående tal er under fortsat skolegang medregnet enkelte elever, der fortsatte
på anden skole.
Legater og flidspræmier.

a) Ungdommens uddannelsesfond:
Antallet af ansøgere fra 8.-9- kl. og realafdelingen udgjorde i alt 110. Af disse
blev 36 imødekommet, idet deruddeltes 31 portioner à 900 kr., 3 à 600 kr.
og 2 à 450 kr., i alt kr. 30.600.

b) Skoledirektør H. L. Willemoes Hansens legater, 2 X 200 kr., indsat på spare
kassebog, tilfaldt efter tur Avangsskolen og tildeltes:
Helle Rømer, 9 A
Kjeld Woldum, 3. real b.
c) Grosserer Andr. Riis’s legater:

Østre Skole:

Aavangsskolen:
Almindelig flidspræmie.
(Sparekassebog med 50 kr.)
Anne Højgaard Jørgensen, 7 A
Anne Andersen, 7 A
Anni Kofoed Hansen, 7 B
Jørgen Ole Gommesen, 7 B
Johnny Pedersen, 7 C
Anne Lisbeth Kofoed, 7 C
Wagner Buchtrup Nielsen, 7 D
Tommy Olsen, 7 D
Flidspræmie i sløjd.
(En pudshøvl)
Helmund Mortensen, 7 A
Freddy Skov, 7 B
Claus Juhlin, 7 B
Mogens Dahl, 7 D
Ole Pedersen, 1. real
Jesper Kjellberg, 1. real a
Leif Andersen, 7 C
Per Hansen, 1. real b

Flidspræmie i håndarbejde.
(»Sting og mønstre«)
Ingrid Munk Madsen, 7 A
Anette Henriksen, 7 A
Kirsten Rasmussen, 7 B
Jytte Svendsen, 7 B
Sonja Jensen, 7 D
Margit Jørgensen, 7 C
Dorte Hansen, 1. real
Jette Blom, 7 D
Flidspræmie i husgerning.
( » Køkkenbogen « )
Elsebeth Nielsen, 7 A
Anitta Hansen, 7 A
Hanne Bech Møller, 7 B
Elisabeth Drost, 7 B
Lisbeth Dahl, 7 C
Karen Margrethe Larsen, 7 C
Benja Kraul-Jensen, 7 D
Marianne Grützmeier, 7 D

d) Foreningen »Norden«s boggave: Stockholms Slott och dess Konstskatter:
Jane Engelund Poulsen, 3. real
Flemming Nielsen, 3. real a
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Skolebespisning.

Mælk og vitaminpiller blev tilbudt eleverne på samtlige klassetrin og modtaget af
så godt som alle. Portionen bestod af 2 dl sødmælk og 1 ACD-vitaminpille.
Bespisningsperioden: 1/11 67-30/3 68 = 112 skoledage.
Forbruget var: 164.177 fl. sødmælk à 28 øre................................ 1er. 45.969,56
160.000 vitaminpiller ............................................ kr. 1.179,20
kr. 47.148,76
4- tilskud................................................................. kr. 11.429,68
kr. 35.719,08
Skolelægevirksomheden.

Samtlige elever i kommuneskolerne i Rønne har været til den årlige helbredskon
trol. Desuden har 115 elever været til yderligere kontrol hos skolelægen, og 182
elever er blevet henvist til egen læge.
Vaccination mod tuberkulose, som jo varetages af tuberkulosestationen, er vel
gennemført. Kun 4 af samtlige elever har ikke ønsket at tage imod tuberkulose
stationens tilbud om vaccination.
18 elever var ikke færdigvaccineret mod stivkrampe og difteri, og 18 ikke polio
vaccineret færdig efter indsprøjtningsmetoden, som jo senere blev suppleret med
polio-sukkervaccinationen. For de ganske få elever, som ikke har fået deres 3
gange poliovaccine på sukker, er der jo nu mulighed for at få det indhentet ved
henvendelse til egen læge inden 15. marts, således som det har været annonceret
i dagspressen.
Nærsynethed er fundet hos 179 elever eller godt 10 procent, langsynethed og
eventuelt bygningsfejl hos 113 elever (knap 7 procent).
Hørenedsættelse af typen som ved forkølelsessygdomme er fundet hos 145 elever,
nemlig 94 drenge og 51 piger, eller henholdsvis 11 procent og 6 procent. Desuden
findes 36 elever med hørenedsættelse på grund af lidelse i hørenerven.
Overvægt er fundet hos 108 elever, lettere undervægt hos 41 elever, hvoraf kun
enkelte i øvrigt har frembudt tegn på sygdom.
Holdningsfejl er registreret hos 99 elever. Der kan måske være grund til at
fremhæve, at det ofte er de personer, der sidder og slapper af med lændepartiet
skudt bagud, der er mest udsat for at få smerter i ryggen. Disse personer vil, som
det også blev vist i en fjernsynsudsendelse i efteråret 1968: »Av min ryg!«, gøre
sig selv en tjeneste ved ind imellem af føre lænden frem, altså sidde lidt svajryg
gede - og så i øvrigt dyrke øvelser, der styrker rygmusklerne alment.
Platfodethed er fundet hos 71 elever.
Fodsvamp er fundet hos 13 elever, og fodvorter hos 62. Det sidste er et lidt
sort kapitel, idet det for en del drejede sig om ophobning af ubehandlede fodvorter
blandt drenge i et par af de mellemste klasser i Østre Skole, og det var gennem
gående fodvorter, der ikke var til at tage fejl af.
Det er sundhedsplejerskernes og min opgave på så mange felter som muligt at
give hjælp til selvhjælp. Vi starter med at fortælle børnene i 2. klasse, hvordan
fodvorter ser ud, hvor de plejer at sidde, og at de smitter, så hvis man har en fod
vorte, må man altså ikke gå på bare ben for ikke at smitte kammeraterne og dem
derhjemme. Og vi gentager lektien ved undersøgelsen i de følgende klasser.
Få børnene til at vise hinanden det hensyn, at de jævnligt ser fødderne efter for
at finde fodvorterne, mens de er små. Er man i tvivl, så spørg gymnastiklæreren
(•lærerinden), eller spørg os.
For at prøve at hjælpe i tvivl, følgende: en fodvorte sidder oftest i fodsålen
(fodballe og hæl), i nogle tilfælde på tæernes underside og sideflader. Den starter
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som en cirka knappenålshoved stor »prik«, hvorved tegningen af hudens furer
ligesom brydes. På det tidspunkt er den oftest uhyre let at få væk. Får den lov at
vokse, bliver den ligesom mere svampet at se på, og den bliver ofte øm. Den har
nu sendt sine rødder dybere ind i den normale hud, og det tager længere tid at
få den væk.
DER SIDDER ALDRIG LIGTORNE I EN NORMAL BARNEFODSÅL.
På Aavangsskolen har vi, som annonceret foran, skiftet træffedag til 2. og 4.
mandag i måneden.
Sundhedsplejerskerne og jeg takker skolernes lærerstab for godt samarbejde i
året som gik.
Grethe Kjøller.
Skoletandplejen.

I skoleåret 1967/68 har alle elever fra 1.—7. klasse inch været til behandling på
skoletandklinikken. Vi nåede de fleste 2 gange i løbet af skoleåret, men i alle til
fælde er tidsintervallet mellem de to eftersyn ikke overskredet 7-8 måneder.
Antallet af behandlinger ses af omstående statistik. Heraf fremgår det, at der i
1. klasse har været 173 børn til behandling, og af disse var 5 cariesfri, d.v.s. uden
huller eller plomber i tænderne. Af de extraherede tænder hos 1. klasserne blev
1 blivende og 5 mælketænder fjernet af hensyn til tandstillingen.
Hos de øvrige klasser er 107 blivende tænder og 100 mælketænder fjernet for
at rette på tandstillingen og pladsforholdene.
De månedlige fluorskylninger er fortsat på begge skoler. Undersøgelser fra
andre områder viser, at fluorskylninger nedsætter antallet af huller i tænderne. Det
skal dog tilføjes, at virkningen af fluorskylningen kun kan påregnes, hvis eleverne
selv arbejder med, ved dagligt at sørge for en god mundhygiejne og ved ikke at
skylle, spise eller drikke noget en halv time før og en halv time efter fluorskyl
ningen.
Mundhygiejnen søger vi at forbedre ved at bede eleverne medbringe deres
tandbørste ved hvert besøg her på klinikken. Tandbørstningens effektivitet bliver
så kontrolleret ved hjælp af rødt farvestof. Eleverne får selv lov til at se, hvor
godt (eller dårligt) det er. Reglen er stadig: Grundig tandbørstning mindst 2
gange daglig: om aftenen inden sengetid - og intet at spise bagefter - samt om
morgenen efter morgenmaden.
Her skal det atter understreges, at modtages tilbuddet om skoletandpiejen ikke,
bortfalder alle muligheder for refusion af udgifter til tandbehandling, heller ikke
sygekassen yder tilskud. D.v.s., at hvis eleverne ikke er tilsluttet skoletandplejen,
skal alle udgifter ved børnenes tandbehandling betales of forældrene.
I skoleåret 1967/68 nåede vi at få alle 7. klasserne med. I året 1968/69 er
tandlæge Jørgen Pilegaard ansat ved skoletandklinikken, så derfor omfattes nu
samtlige kommuneskolernes elever af skoletandplejen.
Tandlæge fru Grethe Kramp, Åkirkeby, har i det forløbne år været på klinik
ken 14 timer fordelt over 6-7 lørdage.
Der er taget et eller flere sæt studiemodeller af ca. 140 elever, og de % af
disse er blevet hjulpet, så tandstillingen er blevet mere normal, ved at nogle bli
vende tænder er fjernet.
Der er stadig mangel på reguleringstandlæger, og vi har derfor ikke fået besat
den ledige stilling på klinikken her, og vi har ingen mulighed for at henvise til
privat praktiserende reguleringstandlæge.
En tak til skoleinspektører, lærere, skolelæge og sundhedsplejersker for godt
samarbejde i det forløbne skoleår.
Birte Holm.

Behandlingsstatistik 1967/68.
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Rønne—Knudsker kommunale ungdomsskole 1967/68.
Rønne komm, ungdomsskole startede sæsonen mandag den 11. september kl. 19
på Aavangsskolen. - Der var udsendt indbydelse til i alt 1091 unge i alderen 14-18
år. Ved sæsonens begyndelse var der tilmeldt 262 elever (143 piger og 119 drenge).
Før skolen startede, var der truffet aftale mellem ungdomsskoleudvalgene i
Rønne og Knudsker om ungdomsskolesamarbejde. Skolen kaldes derfor RønneKnudsker komm. Ungdomsskole.
Af de 262 tilmeldte elever var:
227 elever fra Rønne kommune
30 elever fra Knudsker kommune
8 elever fra Åkirkeby ungdomsskoledistrikt
1 elev fra Olsker kommune

De 8 elever fra Åkirkeby ungdomsskoledistrikt deltog i Rønne-Knudsker ung
domsskole på grund af manglende tilslutning i Åkirkeby. 1 elev fra Olsker kom
mune afsluttede efter 2 års undervisning ved ungdomsskolen med teknisk forbere
delseseksamen.
Indmeldte elever fordelt efter beskæftigelse pr. 1. februar 1968:
Beskæftigelse

Værksted el. fabrik u. kont...............
Bude ...................................................
Landbrug ............................................
Husligt arbejde..................................
Kontor-handelslærlinge ...................
Lærlinge i håndv. - industri..........
7. klasse ............................................
8. klasse ............................................
9. klasse ............................................
Hjælpeklasse......................................
1. real ................................................
2. real ................................................
3. real ................................................
Gymnasium........................................

Piger

Drenge

I alt

0
0
0
15
18
0
4
23
24
0
13
22
18
4

8
8
1
0
7
19
3
17
13
2
17
16
13
0

8
8
1
15
25
19
7
40
37
2
30
38
31
4

141

124

265

Af nye fag optaget på ungdomsskolens timeplan må nævnes moderne husførelse,
der fik en tilslutning på ikke mindre end 53 unge piger, der ønskede at dygtiggøre
sig på det huslige område.
Undervisningen på dette hold svarer nogenlunde til folkeskolens husgernings
undervisning i 8. og 9. klasse, med afsluttende statskontrolleret prøve efter 2 sæ
soners forløb (2X180 timer).
Der blev startet et hold i dansk særundervisning, men desværre måtte holdet
standses omkring juletid, da det lovpligtige gennemsnit ikke længere kunne
holdes.
Udover de i nedennævnte oversigt værende hold blev der tilbudt undervisning
i kunstorientering, men tilstrækkelig tilslutning kunne ikke opnås.
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El udsnit af klubbens hobbyarbejder på udstillingen.

Undervisningsoversigt:
Maskinskr. begyndere
Maskinskr. viderekomne
Hybelkursus
Kjolesyning
Træsløjd
Matematik 1 til T. F.
Matematik 2 til T. F.
Fysik 1 til T. F.
Fysik 2 til T. F.
Moderne husførelse

4 hold à
1 hold à
3 hold à
3 hold à
2 hold à
1 hold à
1 hold à
1 hold à
1 hold à
3 hold à

Tysk for begyndere
Dansk særundervisning
Ungdomsorientering

1 hold à 72 timer
1 hold à 18 timer
8 hold à 24 timer

48 timer
72 timer
72 timer
72 timer
72 timer
144 timer
144 timer
72 timer
72 timer
180 timer

Filmorientering
2 hold à 24 timer
Bornholm, min ø
2 hold à 24 timer
(week-end undervisning)

Gustav Christensen
Gustav Christensen
Agnete Kofoed Sørensen
Kylle Jensen
Sv. Åge Petersen
Flemming Berg
Ib Madsen
Flemming Berg
Ib Madsen
Grethe Larsen
Agnete K. Sørensen
Karen Clausen
Else Marie Jespersen
Harald Block
Bekker Nielsen
Torben Bjørn
Børge Sørensen
Poul Egebæk

Der blev givet undervisning på 34 hold med et samlet timetal på 2.064.

Den almene ungdomsskoleundervisning sluttede den 5. april med en udstilling
i festsalen på Aavangsskolen. Programmet for udstillingen omfattede blandt andet:
Mannequinopvisning af piger på kjolesyningsholdene.
Smagsprøver og borddækning (Husgerningsholdene).
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Sløjdarbejder og håndgerningsarbejder.
Hobbyarbejder fra klubben.
Farvelysbilleder fra de forskellige holds daglige arbejde.

Lørdag den 6. april kl. 19 var der afslutningsfest for elever i ungdomsskolen. Alle
elever fik udleveret bevis for deltagelse i undervisningen. Der blev uddelt flids
præmier til 14 af de mest ihærdige elever.
I juni måned 1968 afsluttede matematik 2 og fysik 2 med eksamen. Af 8 elever
bestod 7, som derefter modtog bevis for Teknisk Forberedelseseksamen.
7 elever fra holdet i maskinskrivning for viderekomne deltog i den statskontrol
lerede prøve for 9. klasse i maskinskrivning.
Der blev i januar måned foretaget en »gallupundersøgelse« af elevønsker med
hensyn til den kommende sæsons timeplan.
Emil Christensen.

Ungdomsskoleklubben 1967/68.
Den til ungdomsskolen hørende ungdomsklub (§ 43) har været åben for elever
fra ungdomsskolen i 280 timer, fordelt over mandage, onsdage, fredage fra kl.
19-22 samt én lørdag om måneden fra kl. 19-24 med dans i Aavangsskolens
festsal.
Den daglige leder i klubben var fra 1. sept.-l. febr. lærer Børge Sørensen.
Medarbejdere i denne periode var pottemager Willy Kofoed Petersen samt lærer
inde Vivi Anderson.
Fra 1. febr. 1968 overtog Willy Kofoed Petersen den daglige ledelse, og fra
samme dato blev Per Bovin og Birthe K. Petersen medhjælpere i klubben.
Klubben har udover de daglige spille-, hygge-, films- og hobbyaftener afholdt
diskussions- og foredragsaftener med bl. a. pastor Fabricius, kriminalassistent Ol
sen og hr. Finn Folkmann.
Klubbens gennemsnitlige medlemstal i sæson 67-68 var på ca. 150.
Emil Christensen.
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Regnskab for grosserer Andr. Riis’s legater.

1/8 1967-31/7 1968.
a. Kompletteringsfonden.
Indtægter

Kr.

0.

Kassebeholdning 1/8 1967 ....
Legatrenter....................................
Tilskrevne renter.........................

2478
164
97

10
85
86

2740

81

Udgifter

Kr.

0.

1 stk. althorn................................
1063
13
Kassebeholdning 31/7 1968 . . . 1677
68

2740

81

Kr.

0.

b. Legater til flidspræmier.
Indtægter

Kr.

0.

Kassebeholdning 1/8 1967 ....
Legatrenter....................................
Tilskrevne renter.........................

862
256
33

19
70
28

1152

17

Udgifter

Flidspræmier
Kassebeholdning 31/7 1968 . ..

................................
411
43
74
740

1152

17

Dags dato har undertegnede revideret ovenstående regnskaber for grosserer Andr. Riis’ lega
ter. Der er intet fundet at bemærke. Beholdningerne indestar på konti i Bornholms Spare- og
Lånekasse.

Rønne, den 14/12 1968.

P. Jensen.
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Sammendrag af skolevæsenets regnskab 1967/68.

Lærerlønninger, vikarløn, inspektion m. v......................... 2.919.032,72
4- statstilskud....................................................................... 2.448.263,05
Lønninger til skolebetjente................................................. 72.335,13
-|- tilskud til pensionsfond og ATP...................................
18.228,02
Administration (kontorhold m. v.)....................................
De faste ejendomme........................................................... 744.155,88
4- lejeindtægt......................................................................
15.738,50
Inventar og materiel...........................................................
Brændsel, belysning og vandforsyning............................
v
Rengøring ..........................................................................
Skatter og forsikringer.......................................................
Undervisningsmidler .........................................................
Skolebibliotek ...................................................................... 101.370,65
4- tilskud............................................................................
52.446,00
Samlinger, flidspræmier.....................................................
Stipendier til elever i 8.-9. kl. og realafd..........................
30.600,00
4- statstilskud......................................................................
19-768,00
Tilskud til undervisning i andre kommuner...................
Befordring af skoleelever...................................................
6.423,00
4- tilskud fra skolefonden.................................................
1.630,25
Bidrag til skolefonden ..............................................
Skolelæge m. v.......................................................................
Skoletandpleje......................................................................
Skolebespisning (mælk og vitaminpiller).......................
47.148,76
4- statstilskud...................................................................... 11.429,68
Diverse udgifter .................................................................

470.769,67
90.563,15
32.697,03

728.417,38
122.057,99
92.822,92
255.185,88
49.887,14
211.613,69
48.924,65
11.851,03
10.832,00
3.164,47

4.792,75
99.914,65
33.156,23
183.008,92
35.719,08
51.006,18

Fragår:
Skolepenge for udenbys elever..........................................
Indtægter fra legater .........................................................

Ialt.... 2.536.384,81
---------------113.763,80
2.000,00 115.763,80

Udgifter i alt vedr. det kommunale skolevæsen...........

2.420.621,01

Udgift pr. elev: kr. 1.446,87.

På skolevæsenets regnskab opføres desuden flg. udgifter:
Tilskud til Statsskolen .......................................................
Ungdomsskolen (95.795,88 4-60.531,88).......................
Aftenskoler ..........................................................................
Skolebetjentes tilsyn ved aftenskoler................................
Den kommunale ungdomsklub ........................................
Tilskud til ikke-kommunale ungdomsklubber...............
Tilskud til ungdomsforeningers lokaleudgifter ...............
Ungdomsnævnet.................................................................
Tilskud til lærlingeuddannelse..........................................
Tilskud til elever i godkendte efterskoler.......................

41.548,00
35.264,00
29.063,27
7.548,67
11.092,88
10.223,99
21.194,79
1.729,35
69.086,91
9.825,00 236.576,86

Samlede udgifter .... 2.657.197,87

Ferieplan
for Rönne kommunale skolevæsen 1968/69.

1/8 -10/8
14/9
14/10-19/10
18/11
23/12- 6/1
29/1
17/2 -18/2
11/3
28/3
2/4 - 8/4
2/5 - 3/5
15/5
24/5 -27/5
5/6
26/6 -31/7

Skoleårets søndage...........................................................
Sommerferie.................................... ................... ............
Månedslov ..................................................... ..................
Efterårsferie ............................. .............. .............. ..........
Månedslov ............... ........................................................
Juleferie ............................................................................
Månedslov ........................................................................
Fastelavnsferie .................................................................
Kongens fødselsdag .........................................................
Dronningens fødselsdag ................................................
Påskeferie ..........................................................................
Bededagsferie ....................................................................
.Kristi Himmelfartsdag....................................................
Pinseferie .........................................................................
Grundlovsdag....................................................................
Sommerferie .............................................. ......................

52 dage
9 »
1 »
6 »
1 »
13 »
1 »
2 »
1 »
1 »
6 »
2 »
1 »
3 »
1 »
31 »

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

Sommerferie .....................................................................

8 dage

Ved ferier af mere end én dags varighed medregnes begyndelses- og slutdato.

