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SKOLEN I
ROSENVÆNGET

MEDDELELSER FOR 1954-55
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsdag d. 16. og fredag d. 17. juni indbydes
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.

Skoleefterretninger.
Fritidshjemmet.
Fritidshjemmet modtager i almindelighed kun børn fra skolen. Det har været
besøgt af ca. 30 børn dagligt. Børnene betaler 4,00 kr. om måneden i 10 måneder.
Der kan i enkelte tilfælde gives friplads.
Børnene får hver dag mælk og rugbrød med marmelade. Ved festlige lejlig
heder (jul, fastelavn og fødselsdage) bydes på særligt traktement og underholdning.
I årets løb er modtaget adskillige gaver bestående af legetøj og beskæftigelses
materialer. Endvidere har alle børnene været inviteret til 6-dagesløb i Forum.
Fritidshjemmet takker for de modtagne gaver og for den interesse, der er vist
arbejdet.

Ungdomsklubben.

Der var stor tilstrømning til ungdomsklubben ved sæsonens begyndelse. I slut
ningen af oktober måned var der således over 60 medlemmer og det er rigeligt i vore
små lokaler.
Dette store medlemstal holdt sig i to måneder, derefter fulgte udmeldelserne
Fdt efter lidt, så medlemstallet i februar dalede til 35, og her har det holdt sig ufor
andret. Disse udmeldelser skyldtes teknisk skole, bortrejse fra byen, aftenarbejde og
manglende interesse.
Trods dette skiftende medlemstal er klublivet vinteren igennem forløbet godt.
Alt er foregået i ro og orden, og der har ikke været gnidninger af nogen art.
Beskæftigelsen har som i de tidligere år været arbejde med træ, læder-plastic,
peddigrør og endvidere syning og strikning. Dog har den manuelle beskæftigelse
været af mindre format end før, hvilket til dels skyldes, at klubben er kommet i be
siddelse af et billard. Denne nyerhvervelse samt bordtennis- og bobspillene er blevet
flittigt benyttet.
Der er blevet lyttet ivrigt til radio og grammofon — medlemmerne medbringer
selv plader.
En gang om måneden er der blevet vist film. Disse har været af underholdende
art, men der er også blevet vist belærende film — f. eks. skolefilm.
Hver klubaften serveres der the og boller. Ved festerne (jul, fastelavn og af
slutning) er traktementet citronvand og lagkage eller boller af bedre kvalitet.
Kontingentet er tre kroner pr. måned — pengene er som sædvanligt gået let ind.
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Skolenævnet bestod i det forløbne år af:
Faglærerinde fru E. M. Funck (formand).
Bankbud Carlo Thomsen.
Snedkermester Gunnar Asgard Jensen.
Husmoder fru Astrid D. Håkonsson.
Hr. Svend Knud Lund.

Skolelæge : fru E. Fog.
Skolesundhedsplejerske: frk. Helen Hvidberg.

Børnenes forældre og værger indbydes til at overvære undervisningen i de
timer, som er angivet på omstående skema.
Samtidig vil børnenes skriftlige arbejder være fremlagt i klasserne, sløjdarbejder
og håndarbejder i gymnastiksalen.
Sommerferien varer fra den 20. juni — første fridag — til den 12. august —
første skoledag.
Den første skoledag er børnene i skole fra kl. 8'10 til kl. 10"’.

Arsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).
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Ammon Andersen.
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