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HELSINGØR AFTENOG UNGDOMSSKOLE

BERETNING

Statens pædagogiske Studiesamling

Kobénhavn

HELSINGØR AFTENOG UNGDOMSSKOLE
1961-62
ved
CHR. GAARDØ
skoleinspektør
for ungdoms- og aftenskoleundervisningen

Skolerne udsender hermed deres beretning for 1961-62 og
retter samtidig en tak til myndigheder, presse og privatper

soner for interesse for skolerne og deres arbejde i det for
løbne år.

Etatens pædagogiske Studiesamling
København

Statens pædagogiske Studiesamling

København

Helsingør

AFTEN- OG UNGDOMSSKOLE er oprettet og drives

i henhold til lov om ungdomsskoler og aftenskoler m. v. ved tilskud fra
stat og kommune. Ungdomsnævnet og ungdomskoleudvalget udgør skoler

nes bestyrelser.

Undervisningen foregår på Folkeskolen, Gymnasiet og Centralbiblioteket
m. m. på ugens 5 første hverdage.

Kontor: Folkeskolens bg. II, 2. sal, tlf. 21 25 25.

Ekspeditionstid: kl. 9-13 (undtagen lørdag)
samt undervisningsdage kl. 17-20.
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Helsingør ungdomsnævn

FRA BYRÅDET:

Byrådsmedlem, grovsmed Svend B. Larsen (formand),
byrådsmedlem, mask.arb. Erik Thrane.

FRA FÆLLESLÆRERRÅDET:
Lektor Kjeld Gravgaard.

Kedelsmed Svend E. Kring Frederiksen,
efter indstilling af Helsingør Sports-Union,

viceskoleinspektør Sven Jørgen Johannessen,
efter indstilling af byens spejderkorps, Frivilligt Drengeforbund,
K. F. U. K. og K. F. U. M. m. fl.,

bogholder Holger Rasmussen,
efter indstilling af Arbejdernes Fællesorganisation,

fru Verna Andersen,
efter indstilling af Helsingør Husmoderforbund,

overlærer Einer Gether Sørensen,
efter indstilling af Arbejdernes Oplysningsforbund.
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Ungdomsskoleudvalget

Svend B. Larsen (formand)
Svend E. Kring Frederiksen

Einer Gether Sørensen
installatør /. L. Dalsborg-]ensen
valgt af Dansk Arbejdsgiverforenings Helsingør afdeling,

fagforeningsformand Peter Petersen
valgt af Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbunds Helsingør afdeling.

Sekretær for nævnet

skoleinspektør Chr. Gaardø.

Sekretariat
Aftenskolens kontor
Folkeskolens bg. II, tlf. 21 25 25.
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Aftenskolen
står åben for helsingoranere, der er fyldt 14 år.
I indskrivningspenge betaler hver elev 10 kr. pr. fag. Dansk-regningskrivning betales dog som eet fag.
Lærebøger samt materialer til de manuelle fag betales af eleverne selv,
medens skolen leverer skrivematerialer o. 1.
Undervisningen omfatter bl. a.:
Dansk

Undervisningens mål er at lære eleverne et fejlfrit dansk gennem skrift
lige øvelser efter de nye retskrivningsregler.
I tilknytning til undervisningen aflægges besøg på Centralbiblioteket.
Dansk for udlændinge

I små hold, der - så vidt muligt - baseres på deltagernes modersmål,
søger man at lære deltagerne at udtrykke sig på dansk.
Dansk for ordblinde

I små hold - gennem individuel undervisning - gives en »hjælp til selv
hjælp« til alle, der har læsevanskeligheder.
Talerkursus med mødeteknik

»Når jeg nu tager ordet -«. Gennem praktiske øvelser lærer deltagerne
at optræde på en talerstol, tilrettelægge møder, dagsordener. Dirigentens
arbejde, afstemningsteknik m. v.
Regning

Undervisningen tager sigte på at opøve elevernes færdighed på de om
råder, det praktiske liv frembyder.
Egentlig klasseundervisning anvendes kun ved fremstilling og forklaring;
i øvrigt arbejder eleverne selvstændigt eller i grupper.
Matematik

Der benyttes klasse-, gruppe- eller individuel undervisning efter elever
nes behov og standpunkt.
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Skrivning

Formålet med undervisningen er at opøve en let læselig og relativ hurtig
skrift, det vil sige en praktisk håndskrift ud fra det grundlag, man finder i
elevens skrift, som den foreligger ved undervisningens begyndelse.
Tegning og maling

Undervisningens formål er at imødekomme hver elevs særlige interesser
og mulige anlæg for faget.
Modellering

Gennem »leg med 1er« søger man at frigøre den i mange mennesker
boende skabertrang. De bedste modeller brændes.
Porcelænsmaling

Undervisningen er individuel og omfatter såvel teori som praksis. Der
anvendes både ældre og nyere teknik.
Maskinskrivning

Der undervises i 10-finger systemet (blindskrift).
Undervisningen er individuel, dog afbrudt af klasseundervisning, hvor
læreren finder det formålstjenligt.
Bogføring

Undervisningen tilsigter at give eleverne indblik i bogføringens vigtigste
principper.
Dette søges opnået ved gennemgang af opgaver i såvel enkelt som
dobbelt bogføring.
Stenografi

Undervisningens formål er at gøre eleverne fortrolige med den korrekte
stenografiske skrift.
Det tilstræbes at give eleverne et så alsidigt forkortelsesforråd som mu
ligt fremfor en opøvelse af større hastighed ved stenografering af ensidigt
stof. Der må påregnes en del hjemmearbejde.
Fremmede sprog

Undervisningen er 4-årig i sprogene engelsk, tysk og fransk. Udover
denne grundlæggende undervisning kan oprettes videregående kursus. End
videre undervises i spansk, italiensk og esperanto.
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Det er undervisningens mål at føre eleverne fra det rene begynderstand
punkt til et sådant stadium, at de er i stand til på egen hånd at læse litte
ratur på fremmede sprog, at føre samtaler med indfødte om dagligdags
emner samt give dem nogen færdighed i at udtrykke sig skriftligt.
Hovedvægten lægges på praktisk tilegnelse af udtale, gloser og daglig
livets udtryksformer.
Motorlære

Formålet er at give private ejere af motorkøretøjer indsigt i et motor
køretøjs opbygning og vedligeholdelse med særligt henblik på sikrere
funktionering og længere levetid.
Havebrug

Gennem foredrag og demonstration med lysbilleder og film behandles
emner som jord og gødning, køkkenurter, frugt og blomster, beskæring,
redskaber, sygdomme og havens anlæg.
Kjolesyning

Undervisningen er 4-årig, dens formål er at give eleverne et indgående
kendskab til syning af såvel dame- som børnegarderobe.
Undervisningen gives dels som teoretisk og praktisk klasseundervisning,
dels som individuel undervisning.
Dekorationssyning

Undervisningen er 2-årig. Dens formål er at give eleverne kendskab til
de fra gammel tid anvendte syninger.
Den omfatter historisk orientering, udarbejdelse af arbejdstegninger samt
indøvelse af teknikken i hulsøm, sammentrækssyning, dragværk, hvidsøm,
almuesyning m. m.
Knipling

Undervisningen er 2-årig. Dens formål er at give eleverne kendskab til
knipleteknikken og dens anvendelse. Undervisningen omfatter: historisk
orientering, udarbejdelse af arbejdstegninger samt arbejder med den ind
øvede teknik.
1. år: tønderske, svenske og russiske kniplinger. Ved videregående under
visning: belgiske, franske, engelske og italienske kniplinger.
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Vævning

Undervisningen er 2-årig og omfatter vævningens teori og praktik. Til
undervisningen benyttes rammevæve samt et par 4-skafts slagvæve.
Madlavning

Undervisningen følger den af Undervisningsministeriets husholdnings
inspektør anbefalede plan for fremadskridende 3-årige kursus.
Herudover kan oprettes videregående kursus og specialkursus (syltning,
henkogning, bagning, diætmad o. lign.).
Bogbinding

Undervisningen er 2-årig. Formålet er at give eleverne et sådant kend
skab til faget, at de med enkle midler er i stand til at indbinde deres
egne bøger.
Hobby-arbejder

Forskellige former for husflid, læder- og skindarbejder, peddigrørsfletning, bastarbejder m. m.
Stoftryk

Efter en grundig gennemgang i teori og praksis vil eleverne kunne frem
stille smukke brugsting.
Træsløjd

Der lægges i undervisningen vægt på oplæring i værktøjets rette brug.
Undervisningen er individuel.
Metalsløjd

Samtidig med at eleverne af materialer som messing, kobber og nysølv
kombineret med træ, ben og glas lærer at fremstille forskellige smykker og
brugsgenstande, søger man at bibringe dem en bedre formsans.
Gymnastik

Motionsgymnastik med musikledsagelse for damer.
Indmeldelse til gymnastik modtages kun i forbindelse med indmeldelse
til andre fag.
Foreninger, firmaer og private kredse

på mindst 15 medlemmer kan — inden for lovens rammer - få oprettet
specielle hold ved henvendelse til Aftenskolens kontor. Sidste tilmeldings
frist fredag den 14. september.
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Teknisk forberedelseskursus
står åbent for alle over 14 år. Det fører gennem 2 år elever, der ønsker
at uddanne sig til teknisk assistent, industrilaborant, tekstiltekniker, ma
skintekniker eller lignende, frem til en prøve, der - tilfredsstillende bestået
- giver adgang til den egentlige teknikeruddannelse.
Undervisningen omfatter:
dansk, skriftlig og mundtlig, regning og matematik, skriftlig og mundt
lig, naturlære og engelsk.
Indmeldelse i august - indmeldelsespenge 50 kr.

Aftenhøjskolen
I denne afdeling, som står åben for elever over 18 år, gives en under
visning præget af højskolens særlige arbejdsform: Foredrag, samtale og
studiekredsarbejde.
Indskrivningspenge: 10 kr. pr. fag.
Undervisningen baseres på almene, samfundsmæssige eller kulturelle
emner, uden fagligt eller praktisk sigte.

Ungdomsskolen
står åben for alle unge mellem 14 og 18 år.
Formålet med undervisningen er at give eleverne et større kendskab til
eget og andres arbejde, således at de har mulighed for at finde og udfylde
deres plads i helheden.
I denne skole er undervisning og materialer gratis, og der betales ikke
indskrivningspenge.
Undervisningen er delt i:

Huslig linie, der omfatter samfunds- og erhversorientering, madlavning,
hjemmets vedligeholdelse, barnepleje, boliglære m. m.
Huslig linie med syning, der omfatter samfunds- og erhvervsorientering,
madlavning, kjolesyning, tekstillære m. m.
Mekanisk linie, der omfatter samfunds- og erhvervsorientering, geometri
og projektionstegning, værkstedsundervisning (metalsløjd).
Industrilinie, der omfatter samfunds- og erhvervsorientering, arbejds
pladsens problemer, værkstedsundervisning (træsløjd).
Handelslinie, der omfatter handelsregning, regnskabsføring, handelskor
respondance og maskinskrivning.
Træningskursus til teknisk forberedelseskursus, der omfatter dansk, regning/matematik, fysik/kemi.
Seniorklasse (for piger og drenge, som har gået 2 år eller mere i Ung
domsskolen), der omfatter samfundslære (den moderne familie), husgerning
(hybelkursus).
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Lidt statistik
I aften- og aftenhøjskolen har der i 1961-62 været afholdt 170 kursus
(158 i 1960-61) med et samlet timetal på 8615*/2 time (8332) med ialt
3388 deltagere (3102). Da en del elever deltager i mere end et kursus, er
antallet af indmeldte personer noget mindre end antallet af deltagere, nem
lig 3166 (2885).
Aftenskolen:
dansk ......................
dansk f. udi...............
dansk for ordbi.........
regning
..................
matematik ..............
maskinskrivning . . .
bogføring ..................
engelsk ......................
tysk ........................
fransk ....................
italiensk ................
spansk ....................
esperanto ................
historie
................
samfundslære ........
samariterkursus
fysik
....................
motorlære
............
havebrug ................
tegning
................
maling ....................
formning ................
bogbinding ............
hobbyarbejder ........
stoftryk ................
kunstsløjd
............
modellering ............
sløjd ........................
porcelænsmaling . . .
syning ....................
tilskæring
............
dekorativ syning . . .
vævning ................
knipling ................
gymnastik for damer
madlavning ............

kursus

5
1
2
5
4
7
1
23
14
6
3
2
1
1
9
2
3
3
2
1
1
1
3
2
3
1
1
4
6
20
2
4
6
2
4
3
158

timer

deltagere

260
40
76
316
299
312
40
966
564
240
128
80
20
40
302
80
261
120
60
40
50
271/.
204
90
170
60
60
276
408
1356
132
252
372
144
138
210
8193V2

100
16
17
92
76
155
19
425
263
114
55
38
13
14
167
37
62
54
39
16
17
17
65
28
56
17
23
100
124
374
34
79
89
40
123
54
3012
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Affen højskolen :
litteratur ......................
filosofi ..........................
psykoanalyse ..............
mentalhygiejne ..........
kristendomskundskab . .
dagliglivets jura ..........
musikforståelse ..........
kunstforståelse
..........
filmforståelse ..............

kursus

timer deltagere

2
1
1
1
1
1
1
1
1
10

88
40
40
40
38
40
40
40
40
406

60
25
26
18
32
40
24
21
22
268

1
1

8
8

48
60

Forelæsningsrækker:
Atomenergi ..................
Hjerne og Bevidsthed

Kollektivt tilmeldte hold
Som bekendt yder Aftenskolen byens foreninger og sammenslutninger en
udstrakt service, idet den - uden udgift for foreningen - opretter studie
kredse for medlemmerne inden for aftenskolelovens rammer.

Følgende hold har i 1961/62 været tilmeldt Aftenskolen kollektivt:
Arbejdernes oplysningsudvalg

Det danske Spejderkorps og
Frivilligt Drengeforbund ..............
Eksperimenterende Danske
Radioamatører (Hels. afd.) ............
15 unge gartnere omkring Helsingør
Helsingør arb. Samariterforening . .
Restaurationspers. Idrætsforening . .
Set. Vincent Søstrene ......................

1
1
1
9

kursus
kursus
kursus
kursus

i
i
i
i

dansk
kulturhistorie
regning
samfundslære

1 kursus i samariterkundskab

1
1
1
1
1
1
1

kursus
kursus
kursus
kursus
kursus
kursus
kursus

i
i
i
i
i
i
i

fysik
havebrug
samariterkundskab
engelsk
fransk
tysk
syning
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Teknisk forberedelseskursus

Til Teknisk forberedelseseksamen i maj-juni 1962 ved Helsingør Aften
skole indstilledes 11 elever, hvoraf 10 bestod, mens en må tage et enkelt
fag om.
To af dimittenderne fik udmærkelse - een med ug i gennemsnit.

Foruden Helsingør var Tikøb kommune repræsenteret blandt eksaminan
derne, der var: Maskinlærling Jan Andersen, mekanikerlærling Erik Brøg
ger, kommuneassistent Henning Erik Høybye, maskinlærling Bent Skindersø Jensen, medhjælper Ole Holten Lutzhøft, kleinsmed Leif Nederby,
elektrikerlærling Sv. Aa. Nielsen, maskinlærling Ebbe Ditlev Skandov,
elektriker Per Fanggaard, specialarbejder Bendt Wohlgemuth.

Deres lærere var: Kommunelærer S. Bering Jacobsen, dansk - overlærer
E. Stenild Jensen, regning og matematik — kriminalassistent Aksel Peter
sen, engelsk - skoleinspektør E. Gøbel Poulsen, fysik og kemi.
Som censorer ved eksamen medvirkede: Skoleinspektør Poul Dresting i
regning og matematik, skoleinspektør S. Chr. Hansen i fysik og kemi,
lektor, cand. mag. Rikard Hornby i engelsk, kommunelærer Aa. Ovesen
i dansk.

Forelæsningsrækker

I samarbejde med Folkeuniversitetsudvalget gennemførte vi for første
gang 2 forelæsningsrækker.

Før jul »Atomenergien - dens forudsætninger og udnyttelse« med føl
gende forelæsere: Magister Carl F. Wandel, civilingeniør Povl Lebeck 0/gaard, Mag. scient. Vagn Mejdahl.
Efter jul »Hjerne og bevidsthed« med følgende forelæsere:
Professor, overlæge, dr. med. Villars Lunn, læge Arne Mosfeldt Laursen,
dr. med. Erik Jacobsen.

Forelæsningsrækkerne vakte stor interesse, og der er ingen tvivl om, at
man herved har givet det folkeoplysende arbejde i Helsingør en værdifuld
udbygning.
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Dagbogen

Udenlandsk besøg

Skolen har i den forløbne sæson været besøgt af en del gæster, deriblandt
flere udenlandske, som ønskede at studere frivillig voksenoplysning i
Danmark. Vi nævner:
S. Padma Nådig, research assistant, Mysore, Indien,
Ami Assaf, deputy minister of education and culture, Israel,
Jacob Sarid, deputy director general, Ministry of education, Israel,
Dinos Theodossopoulos, adult educator, Grækenland.

Koncert på Marienlyst

Som en festlig indledning til sæsonen indbød vi onsdag den 13. septem
ber til en koncert på Marienlyst med »Nordvåstre Skånes Orkesterförening«s fint spillende symfoniorkester under Felix Cruces dygtige le
delse.
Koncerten var lagt an som en instruktiv præsentation af orkestret, hvis
koncerter i Hälsingborg så mange af vore elever abonnerer på.
Det var en stor oplevelse, som blev overværet af alt for få, og det kan
hverken være regnens eller datoens skyld.

Godda'-gilde

Lørdag den 7. oktober afholdt Aften- og Ungdomsskolens lærerforening
det traditionelle »Godda’gilde« på skolen ved Gurrevej.
Aftenens hædersgæst var borgmester Erhardt Jacobsen, Gladsaxe.
Pressen skrev: Midt i en konfirmationstid blev foreningen af Aften- og
Ungdomsskolelærere i Helsingør’s 15 års jubilæum fejret ved en fest på
skolen ved Gurrevej lørdag aften. Yderligere inspireret af en frise, der i
små glimt morsomt viste »barnet« foreningens udvikling fra dåbs- til
konfirmationsdagen, fandt begge hovedtalerne det helt naturligt at give
deres taler formen: »Tale til konfirmanden«.

15
Teateraften

Mandag den 23. oktober opførtes i Marienlysts teatersal Guilherme
Figueiredo’s »De er sure - sagde ræven«.
Pressen: Det er stort teater. Artes forestilling »De er sure, sagde
ræven«, der i aftes havde Danmarks-premiere i Helsingør, er bevægende
kunst........... En brasiliansk komedie er en virkelig nyhed. Når det drejer
sig om en så god ting som Guilherme Figueiredos »De er sure, sagde
ræven«, er det betydeligt mere .... Der var set hen til denne premiere med
større forventninger end vanligt er foran en første-opførelse - men Artes
skuespillere formåede at bringe nerve ind i den brasilianske dramatikers
værk........ Det var en stor præstation skuespillerne ydede, hvad den
fyldte sal også honorerede med varmt bifald. Det er rart til en forandring
at se, der er nogen, som ikke er bange for at binde an med andet end
operetter og syngespil. Man må håbe, at det ikke er sidste gang, Aften
skolen får lov til at vise et sådant stykke for helsingoranerne.

Studietur

Søndag den 29. oktober deltog lærere fra Aften- og Ungdomsskolen sam
men med medlemmer af ungdomsnævnet i en studietur til Trongårdsskolen
i Lyngby.
Viceborgmester O. Harkjær bød velkommen, og professor, dr. phil. Ha
kon Stangerup talte.
Derefter fordelte deltagerne sig på 10 forskellige faggrupper.
Dagen sluttede med underholdning af skuespilleren Peter Kitter.

Musikaften i ord og toner

Torsdag den 16. november afholdtes på Marienlyst en musikaften med
Wandy Tworek og Herluf Aurvig.
Pressen: Uropførelse af tolvtonemusik.... Trods konkurrence fra TV
m. V. havde Helsingør Aftenskole samlet pænt besøg til sin koncert på
Marienlyst i aftes, og som sædvanlig fik tilhørerne »noget med hjem«........
Med Wandy Tworek som en ypperlig kommentator fremførtes værker af
forskellige komponister, ikke mindst fra baroktiden - »det er dem, som
folk og navnlig de unge bedst kan lide«, sagde Tworek........ Koncertens
tyngdepunkt og det som havde skabt en særlig interesse, var dog Jan Maegaards »Oktomeri«, specielt skrevet for og tilegnet de to kunstnere. Dette
værk fik sin uropførelse i aftes........ Der måtte som sædvanlig adskillige
ekstranumre til, før publikum slap de to kunstnere.
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Julekoncert

Søndag den 17. december afholdtes den traditionelle julekoncert i Set.
Vincent kirke under medvirken af sangerinden Nina Gerling, koncert
mester Felix Cruce og organist og kantor B. Husson.
Pressen: Stor og sjælden aften. Der var solskinsstemning på begge sider
af den katolske Set. Vincent Kirkes pompøse mure i aftes. For det ud
vendige sørgede Falck, der lod kraftige facadelysspredere kaste deres strå
ler gennem de brogede mosaikruder, og den indvendige stemning var af
overvældende musikalsk art........ Aftenskolens elever fyldte den gamle
kirkes smukke indre ved den traditionelle julekoncert. Der var fuld enig
hed om, at aftenen hørte til de store og sjældne....... For de
mange mennesker, der fyldte Set. Vincentskirkens skibe, blev aftenen tak
ket være den stemningsfulde, kendte og yndede musik, de dygtige kunst
neres følsomme spil og hele atmosfæren i kirkerummet under de lysende
glasmalerier en ualmindelig fin optakt til den kommende højtid.

Juleafslutninger

Sidste uge før jul afholdtes som sædvanlig efter undervisningens slutning
små improviserede afslutninger på mange hold. Sprogholdene samledes til
»English Christmas«, »Deutsche Weihnachten«, »Noël Français«, »Natale
italiano« og »Pasqua Espanola«.

»Tekniker«—¡ul

Torsdag den 21. december samledes elever og lærere fra teknisk for
beredelseskursus til den sidste af skolens mange juleafslutninger, der helt
var præget af den kammeratlige ånd og tone inden for denne specielle
gren af arbejdet.

Lærermøde

Fredag den 26. januar holdt »Foreningen af Aften- og Ungdomsskole
lærere i Helsingør« generalforsamling. Efter den sædvanlige dagsorden
drøftede man — i moderne mødeteknisk form - et af aftenskolens største
problemer, frafaldet, der dog synes mindre i Helsingør end andre steder.
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Teateraften og fastelavnsfest

Lørdag den 3. marts holdt vi fastelavnsfest på Marienlyst. ARTE op
førte »Du kan ikke tage det med dig«, og en lang række medvirkende i
det efterfølgende U-lands-show bidrog til, at det lykkedes pigegarden at
sælge Hammerskjöld-medaljer for 5000 kr., der gik til U-landsindsamlingen.

Pressen: Fin optakt til U-landshjælpen.... Aftenskolens kombinerede
fastelavns- og U-lands-fest lørdag aften på Marienlyst indledtes med
ARTE’s opførelse af lystspillet »Du kan ikke tage det med dig«, og det
stykke kan man ikke andet end glæde sig over at gense. Efter denne gode
optakt fortsatte aftenen med dans i restauranten, hvor der var gjort en
bunke ud af fastelavnsudsmykningen. Ind imellem dansene var der forskel
lig underholdning — pigegarden spillede, og to indere og en koreaner sang
deres smukke fremmedartede sange. Så kom en lille afdeling med magister
Henny Harald Hansen fra Nationalmuseet, der fremviste forskellige
mands- og kvindedragter fra muhammedanske samfund. Derefter slog man
katten af tønden........ Aftenskolens kombination af fastelavnsfest og vel
gørenhedsarrangement blev usædvanligt vellykket, og man opnåede det,
der var hensigten: at få lagt bunden for den forestående aktion - og alle
rede en uge før den officielle U-lands-kampagne begynder.

Heldagstur til København

Søndag den 18. marts løb Aftenskolens traditionelle heldags-ekskursion
af stablen. Mens man tidligere har beskæftiget sig med teater, radio og
fjernsyn, var det i år filmen som kunstart, der var emnet. Turen havde
samlet 200 deltagere, der om formiddagen havde lejlighed til at studere
optagelsesteknikken i Palladiums moderne filmstudier og om eftermiddagen
fik forklaret og demonstreret fremførelsesteknikken ved vore dages mange
forskellige filmsystemer. Om aftenen oplevede man fra teatrets bedste
pladser verdens hidtil største film »Ben Hur«.

»Tak for i år aften«

Lørdag den 26. maj var Aften- og Ungdomsskolens lærere indbudt til
en »tak for i år aften«. Man samledes i Feriebyens restaurant, hvor ung
domsnævnet var vært ved et stykke smørrebrød og en kop kaffe.
Fru Storgaard, der havde været ansat ved Aftenskolen i 25 år, fik af
skolen overakt en skål i kongeligt porcelæn og af kollegerne smukke blom
ster.

18
Skoleinspektør Gaardø, der ligeledes sluttede sin 25. sæson ved Aften
skolen, havde ønsket at vente, til han om to år kan fejre 25 års jubilæum
som forstander, men blev hyldet af »årvågne« kolleger med vin og blom
ster.
Fruerne Margrethe Hanson og Agnes Rasmussen, som begge havde gen
nemført 10 år uden forsømmelser fik overrakt »den gyldne tokrone«. Alle
tre damer var på sæsonens sidste skoledag blevet hyldet med smukke blom
ster.
Aftenen sluttede med et inspirerende foredrag af undervisningsinspektør
David Petersen.

»Tekniker«-afslutning

Onsdag den 20. juni samledes dimittenderne fra den nylig overståede
tekniske forberedelseseksamen med pårørende til en sammenkomst, hvori
deltog kammerater fra 1. års holdet, lærere, nævnsmedlemmer og enkelte
indbudte.
Skoleinspektør Gaardø talte til dimittenderne og overrakte deres ek
samensbeviser. Overlærer Gether Sørensen gav som repræsentant for ung
domsnævnet udtryk for tilfredshed med arbejdet, og skoleinspektør Th.
Mejnholt bragte en tak fra Tikøb ungdomsnævn.
Forstander Kallenberg, Teknisk Skole, fremhævede betydningen af ikke
at glemme det menneskelige for det tekniske, og overingeniør H. Bülow
bød de nye dimittender velkomne i erhvervslivet.
Festen sluttede med hyggeligt samvær, hvorunder både lærere og elever
havde ordet, ligesom der blev sunget en til lejligheden forfattet sang.

»Den gyldne tokrone«

Endnu to »gyldne tokroner« blev - foruden de tidligere nævnte - ud
delt i år. Det var lykkedes 2 elever at gennemføre 10 år uden forsømmel
ser, nemlig fru Fanny Carlsson og hr. dekoratør Niels Christiansen.
Den gyldne tokrone er hermed tildelt følgende lærere: Fru Ruth Storgaard, hr. A. B. Cambell, hr. V. A. Sander, hr. Poul Goos, fru Eva Rohde,
fru Grethe Seifert, fru Margrethe Hanson og fru Agnes Rasmussen - og
eleverne: Fru Gerda Cambell, fru Karla Ipsen, hr. Gottfred Pedersen,
fru Thyra Nielsen, fru Edel Skov, fru Fanny Carlsson og hr. Niels Chri
stiansen. Lærerne fører altså 8-7.
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Musik teater, og film
Som et led i vort kulturelle arbejde - udover det egentlig pædagogiske tilbød vi igen i år byens borgere et teaterabonnement omfattende tre fore
stillinger på førende københavnske scener og een på Det kgl. Teater.
Ca. 100 abonnenter så i sæsonens løb »Slottet i Sverige« og »Den der
1er sidst« på Det ny Teater, »Skriget« på Det kgl. Teater og »Oscar« på
Folketeatret.
I lighed med de københavnske læreanstalter kunne vi tilbyde vore elever
billetter til Det kgl. Teater til stærkt reduceret pris. Tilbudet blev meget
påskønnet og ialt fordeltes ca. 150 billetter.
I samarbejde med Nordvästre Skånes Orkesterforening tilbød vi også
i år helsingoranerne et koncertabonnement til otte koncerter i koncert
huset i Hålsingborg. Ca. 50 musikinteresserede modtog tilbudet og over
værede 8 koncerter med følgende dirigenter og solister: Sten Frykberg/
pianisten Sylvi Lin - Sten-Åke Axelson/pianisten Fou Ts’ong - Rolf Agop/
violinisten Vladimir Alumäe - John Frandsen/cellisten Alexander Witten
berg - Sten Frykberg/violinisten Endre Wolf - Carl August Vogt/Alf
Lindblom, fløjte, Lennart Estensson, obo, Ingemar Forsén, klarinet, Georg
Vollbrecht, pauker - Ole Schmidt/pianisten Käbi Lareti - Carl Garaguly/
Stig Björk, kontrabas.
Aftenskolens filmklub viste på lørdag eftermiddage i Kosmorama føl
gende spillefilm af en sådan kvalitet, at de fortjente at ses igen:
Den spændende danske »Taxa K 1640 efterlyses« - »Manden med den
gyldne arm« med Frank Sinatra - »Don Quijote« — »Himmelhunden« —
den spanske »Velkommen Mr. Marshall« - den prisbelønnede amerikanske
»12 vrede mænd« - den russiske farvefilm »Othello« og til sidst lystspillet
»Syv brude til syv brødre«.

Aftenskolens lærere 1961-62
Sognepræst R. Bjerglund Andersen.
Fagforeningsformand Villy Andreasen.
Svejsemester Bror Andreasson.
Instruktør Evald Aspmann.
Revisor, frk. Else Bastholm-Andersen.
Drejermester Poul Birk.
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Vævelærerinde, fru Nete Bjørnsen.
Værkfører C. F. Brander.
Overbibliotekar E. Bremerstent.
Cand. phil., fru N. Bremerstent.
Mekaniker Martin Buch.
Guldsmed Hugo Carstensen.
Sproglærerinde, fru Giovanna Odorico Christensen.
Politifuldmægtig Svend Clausen.
Lærer Harry Claussen.
Musikpædagog, fru Rosa Dirckinck-Holmfeld.
Beskæftigelsesterapeut, fru Alice Dorst.
Faglærerinde, fru Gurli Edelfors.
Sekretær, fru Mette Ewald.
Korrespondent, fru Anna Grabow Faxholm.
Sproglærer Hagen Fog.
Sproglærerinde, fru Adele Forsberg.
Keramikeren, fru Aase Feilberg Frederiksen.
Forfatteren Poul Goos.
Stud. Art., fru Inge Graeser.
Stud, mag., frk. Karen Margrethe Gravgaard.
Korrespondent, fru Lis Gravgaard.
Politifuldmægtig Ralf Gøbel.
Skoleinspektør Chr. Gaardø.
Korrespondent, fru Else Handesten.
Lærer Verner Handesten.
Maleren C. Winther Hansen.
Kedelsmed Ove Krogh Hansen.
Opmåler Vilhelm Hansen.
Vævelærerinde, fru Margrethe Hanson.
Lærerinde, fru Gertrud Henning.
Dameskrædderinde, fru Kristiane Ipsen.
Lærerinde, frk. Anne-Lise Jacobsen.
Lærer Steffen Bering Jacobsen.
Gymnastiklærerinde, fru Birna Jensen.
Overlærer E. Stenild Jensen.
Kasserer Max Lund Jessen.
Kontorassistent Børge ¡¡eger Hansen.
Fhv. orlogskaptajn A. V. Jørgensen.
Ordblindelærerinde, fru Ingrid Jørgensen.
Major Jens Jørgensen.
Modeltilskærerske, frk. Jette Kirstan.
Amtskonsulent Erik Klubien.
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Ordenssøster Cornelia Anna Koot.
Ingeniør Villy E. Kryger.
Civilingeniør Svend Larsen.
Lærer Joks. Osten Laursen.
Husholdningslærerinde, fru Ruth Lerche.
Modeltilskærerske, fru Else Lindgreen.
Bogbindermester Jens Peter Ludvigsen.
Billedhuggeren Skjold Lund.
Håndarbejdslærerinde, fru Margrethe Lundsgaard.
Overlærer, frk. Bodil Michélsen.
Dameskrædderinde, fru Gudrun Münch.
Tegneren Verner Münch.
Fagforeningsformand K. Anker Nielsen.
Kniplelærerinde, frk. Anna Margrethe Nielsen.
Lærerinde, frk. Lea Nordstrøm.
Talelærerinde, fru Maud Skibsted Nørgaard.
Kaptajn Hans L. Nygaard Olesen.
Overlærer Arnov Pedersen.
Specialarbejder Vilhelm Pedersen.
Anlægsgartner Aage Pedersen.
Kriminalassistent Aksel Petersen.
Bureauindehaver Knud Petersen.
Skoleinspektør Erik Gøbel Poulsen.
Maskinarbejder Georg Poulsen.
Civilingeniør Jørgen Poulsen.
Porcelænsmalerinden, fru Agnes Rasmussen.
Overlærer, E. Langkilde Rasmussen.
Håndgerningslærerinde, fru Eva Rohde.
Maskinmester V. A. Sander.
Lærer Kaj Schmidt.
Dameskrædderinde, fru Grethe Seifert.
Dameskrædderinde, fru Ruth Storgaard.
Vævelærerinde, fru Bodil Svendsen.
Lærerinde, frk. Anne-Lise Sørensen.
Fenrik Anton Sørensen.
Overlærer, E. Gether Sørensen.
Chefinstruktør Ulrik Ulriksen.
Sproglærerinde, fru Betty Wheatley.
Vævelærerinde, fru Barbro Voegtle.
Journalist Alex Willadsen.
Husholdningslærerinde, fru Henny Winther.
Sproglærerinde, fru Birthe Aarslew-Jensen.

22

Ungdomsskolen

Den rolige udvikling, der har præget Ungdomsskolen siden starten i
1956, afløstes i år af en voldsom ekspansion, så elevtallet fordobledes.

Selv om vi i nogen grad var forberedt på denne fremgang, som vi selv
havde lagt op til ved udsendelse af en speciel brochure til de 14-18-årige,
skabte det store problemer med hensyn til lokaler og lærerkræfter.

De blev dog løst, og eleverne, der nu fordeler sig omtrent ligeligt på
de to køn, formeredes i 13 klasser, nemlig 1 klasse på handelslinien, 2 klas
ser på den mekaniske linie, 7 på den huslige linie og 3 på den almene li
nie. Hver klasse undervistes 2 aftner à 3 timer om ugen, og undervisningen
omfattede så forskellige fag som handelsregning, handelskorrespondance,
maskinskrivning, madlavning, hjemmets vedligeholdelse, sygepleje, spæd
børnspleje, boliglære, teknisk tegning, teknisk regning, kjolesyning, sam
fundslære, erhvervsorientering, metalsløjd og træsløjd.
Undervisningsformen er meget fri, hvilket ikke må forveksles med »løs«,
men betyder, at vi forsøger at gå nye veje.
Film anvendes jævnligt, og der indgår en del ekskursioner. Som eksemp
ler kan nævnes: Værftet, byrådsmøde, bosætningsfirma, »fri købmand« kædeforretning og NESA. Ældste piger har forsøgsvis selv forestået ind
købene til madlavning.

14 elever deltog i sommer i amtets lejrskole for de ældste elever i Syd
slesvig, og 11 i de yngstes i Hjørring. Hertil kommer et stort antal unge
piger, som afrundede deres uddannelse på den huslige linie med et høj
skoleophold.
Sammenholdet, som har været det bedst mulige, er fremmet gennem de
traditionelle fester: Den stemningsfulde Luciafest, det festlige nytårsbal
og den brogede fastelavnsfest.

Ved den sidste kunne vi glæde os over besøg fra Gilleleje og Hillerød
ungdomsskoler, ligesom vore egne elever har været gæster ved fester begge
disse steder.
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Stærkest har kammeratskabet udfoldet sig i den til skolen knyttede fri
tidsklub, af hvilken ca. 100 elever er medlemmer.
Klubbens gennemsnitlige mødeprocent har ligget på 64 og man har hyg
get sig med foredrag, film, spil og forskellige hobbyarbejder i træ, metal
og stoftryk. Ved de sidste benyttede både drenge og piger lejligheden til at
stifte bekendtskab med de fag, der normalt ligger uden for deres række
vidde.
Alt i alt et fint år for Ungdomsskolen, der lover godt for fremtiden.

Følgende lærere har medvirket:

Husholdningslærerinde, fru Karin Andersen.
Revisor, frk. Else Bastholm-Andersen.
Lærlingeinstruktør Jørgen Christiansen.
Husholdningslærerinde, frk. Signe Christiansen.
Beskæftigelsesterapeut, fru Alice Dorst.
Faglærerinde, fru Gurli Edelfors.
Værkmester Børge Hertz.
Økonomaassistent, frk. Henny Immerkær.
Dameskrædderinde, fru Kristiane Ipsen.
Modeltilskærerske, frk. Jette Kirstan.
Dameskrædderinde, fru Gerda Kjeldstrøm.
Kommunelærer Johs. Osten Laursen.
Overlærer Arnov Pedersen.
Håndgerningslærerinde, fru Eva Rohde.
Kommunelærer Kaj Schmidt.
Snedker Jørgen Montin Sørensen (afdelingsleder).
Skibsbygger Paul Montin Sørensen.
Maskinarbejder Erik Thrane.
Husholdningslærerinde, fru Henny Winther.
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En hastig betragtning af denne statistik kunne, som det fremgår af næst
sidste linie, forlede en til at tro, at alt stod såre godt til, idet kun 9 unge
(1921 -4- 1912) tilsyneladende ingen undervisning fik; selv om man måske
nok ville studse lidt over, at der undervistes flere piger, end der i det hele
taget var.
Man må ikke glemme, at et stort antal unge under uddannelse samtidig
søger de frivillige skoler.
305 af Aftenskolens og 197 af Ungdomsskolens elever fik for eksem
pel undervisning på andre skoler.
En detaljeret gennemgang af de statistiske oplysninger tegner følgende
billede:
Af udenbys underviste elever søgte
9 Ungdomsskolen, 20 Aftenskolen og 1 både Ungdomssk. og Aftensk.
Af Teknisk skoles elever søgte
7 Ungdomsskolen, 16 Aftenskolen og 1 både Ungdomssk. og Aftensk.
Af Handelsskolens elever søgte
5 Ungdomsskolen, 20 Aftenskolen og 1 både Ungdomssk. og Aftensk.
Af Eksamensskolens elever søgte
49 Ungdomsskolen, 151 Aftenskolen og 18 både Ungdomssk. og
Aftensk.
Af eksamensfri skolers elever søgte
62 Ungdomsskolen, 33 Aftenskolen og 19 både Ungdomssk. og Aften
skolen.
Men lad os i glæden over al denne flid og interesse ikke overse statistik
kens nederste række, der klart viser, at 488 eller 25 % af Helsingørs 1418-årige ingen undervisning får.

Det nye semester 1962-63

Indmeldelser modtages den 13. og 14. september
se nærmere i dagspressen.
Tilmelding af kollektive hold må ske inden den
14. september.
Undervisningen begynder
i ungdomsskolen mandag d. 24. sept.
i aftenskolen mandag d. 1. okt.

HARRY ANDERSEN

HELSINGØR

