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HELSINGØR AFTENØG UNGDOMSSKOLE

BERETNING
1962-63

Statens pædagogiske bhHiesamling
...

HELSINGØR AFTENOG UNGDOMSSKOLE
1962-63
ved

CHR. GAARDØ
skoleinspektor
for ungdoms- og aftenskoleundervisningen

Skolerne udsender hermed deres beretning for 1962-63 og
retter samtidig en tak til myndigheder, presse og privatper
soner for interesse for skolerne og deres arbejde i det for

løbne år.

Med venlig hilsen

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.

Aften- og ungdomsskoleundervisningens kontor:
Folkeskolens bygning II, 2. sal, tlf. 21 25 25
Ekspeditionstid: kl. 9-13 (undtagen lørdag)

samt undervisningsdage kl. 17—20.
skoleinspektør for ungdoms- og aftenskoleundervisningen, Chr. Gaardø
afdelingsleder på skolerne i Lundegade og Marienlyst allé, Leif Mortensen

afdelingsleder på skolen ved Gurrevej, Jørgen Montin Sørensen

sekretær, fru Mette Ewald

kontorassistent, fru Lise Andersen
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Helsingør ungdomsnævn

FRA BYRÅDET:

Byrådsmedlem, biografleder Svend B. Larsen (formand),

byrådsmedlem, mask.arb. Erik Thrane.

FRA FÆLLESLÆRERRÅDET:
Lektor Kjeld Gravgaard.

VALGT AF BYRÅDET:
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 Werna 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 J. 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
Aften- og ungdomsskoleundervisningens kontor
Folkeskolens bg. II, tlf. 21 25 25.
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Aftenskolen
står åben for alle, der er fyldt 14 år.
I indskrivningspenge betaler hver elev 10 kr. pr. fag. Dansk-regningskrivning betales dog som eet fag. Pensionister betaler ikke.
Lærebøger samt materialer til de manuelle fag betales af eleverne selv,
medens skolen leverer skrivematerialer o. 1.
Elever, der gennemfører en vinter helt uden forsømmelser modtager
ifølge gammel tradition en 2-krone. Efter 10 år uden forsømmelser til
deles aftenskolens »gyldne 2-krone«.
Undervisningen omfatter bl. a.:

Dansk, dansk for udlændinge, dansk for ordblinde, talerkursus med
mødeteknik, regning, matematik, skrivning, tegning og maling, modellering,
porcelænsmaling, maskinskrivning, bogføring, stenografi, fremmede sprog,
motorlære, havebrug, kjolesyning, dekorationssyning, knipling, vævning,
madlavning, bogbinding, hobby-arbejder, stoftryk, træsløjd, metalsløjd og
gymnastik.

Åftenhøjskoien
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 - dog ikke pensionister.
Undervisningen baseres på almene, samfundsmæssige eller kulturelle
emner, uden fagligt eller praktisk sigte.
Foreninger, firmaer og prívete kredse

på mindst 15 medlemmer kan - inden for lovens rammer - få op
rettet specielle hold ved henvendelse til Aftenskolens kontor. Sidste
tilmeldingsfrist fredag den 13. september.
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Forelæsningsrækker
I vinterens løb arrangeres et antal forelæsningsrækker - blandt andet i
samarbejde med Folkeuniversitetsudvalget på Københavns universitet.
Forelæsningsrækkerne omfatter som regel 4—6 foredrag. I indskrivnings
penge betales 5 kr.

Teknisk forberedelseskursus
står åbent for alle over 14 år. Det fører gennem 2 år elever, der ønsker
at uddanne sig til teknisk assistent, laborant, tekstiltekniker, maskin
tekniker, bygningskonstruktør eller lignende, frem til en prøve, der — til
fredsstillende 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.

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 delf i:

Huslig linie med barnepleje, der omfatter samfunds- og erhvervsorien
tering, madlavning, hjemmets vedligeholdelse, barnepleje, boliglære m. m.
Huslig linie med syning, der omfatter samfund- 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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Der er i Helsingør tradition for, at Aftenskolen udover det rent under
visningsmæssige påtager sig en lang række opgaver, der andre steder er
henlagt til musikforeninger, teaterforeninger og lignende.
Aftenskolen har således i en årrække stået som arrangør af forskellige
koncerter, teaterforestillinger, udstillinger, ekskursioner m. m.

Desuden tilbydes som en service for byens borgere:

Koncertabonnementer
Vinteren igennem afholdes såvel i Hälsingborg som i København koncert
rækker, hvortil abonnementer kan tegnes på Aftenskolens kontor på meget
billige vilkår.

Teaterabonnementer
I samarbejde med ARTE indbyder Aftenskolen til et abonnement om
fattende 3 forestillinger på førende københavnske scener og 1 på Det kgl.
Teater.
Ved velvilje fra Det kgl. Teater kan vi desuden tilbyde vore elever ad
gang til yderligere 3 forestillinger til særlig billige priser.

Filmabonnement
Til Aftenskolen er endvidere knyttet en filmklub, som hveranden lørdag
eftermiddag viser nogle af de senere års bedste spillefilm under mottoet
»Film, der fortjener at ses igen«.

Teaterbus
I sæsonens løb arrangeres lejlighedsvis busture til seværdige forestillinger
i København.
Såvel disse som andre arrangementer meddeles gennem det til skolen
knyttede elevblad AFTENSKOLENYT.
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Lidt statistik
Gennem en forhøjelse af indmeldelsespengene fra 5 til 10 kr. søgte man
i 1962/63 at begrænse overilede indmeldelser med snarligt frafald til følge.
Resultatet var en nedgang i elevtallet fra 3388 ( 1961/62) til 3202.
løvrigt ser tallene således ud:

Aftenskolen :
dansk ....................
dansk f. udi.............
dansk for ordbi.........
regning
................
matematik ............
maskinskrivning . ..
bogføring ................
stenografi ................
engelsk ....................
tysk ........................
fransk ....................
italiensk ................
spansk ....................
esperanto ................
samfundslære ........
samariterkursus
fysik
....................
motorlære
............
havebrug ................
tegning
................
maling ....................
bogbinding ............
hobbyarbejder ........
stoftryk ................
modellering ............
sløjd ........................
porcelænsmaling . . .
syning ....................
tilskæring
............
dekorativ syning . . .
vævning ................
knipling ................
gymnastik for damer
madlavning ............

kursus
6
2
1
5
5
6
1
1
20
11
4
4
2
1
7
2
3
2
2
1
1
3
1
4
1
4
6
16
2
4
5
2
4
3
139

timer deltagere

286
80
46
317
336
258
40
20
840
438
166
172
80
46
216
80
256
80
60
40
57*/2
198
57^/2
190
571/2
264
414
1086
138
249
318
129
127V2
199V2
73421/a

87
28
15
110
113
114
21
20
388
197
81
70
42
19
130
46
75
36
41
27
18
61
18
74
18
100
120
303
37
67
82
34
102
48
2742
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timer deltagere

Aftenhøjskolen :

kursus

litteratur ............
filosofi ................
psykoanalyse
kulturhistorie
dagliglivets jura .
kunstforståelse
filmforståelse

2
2
1
1
1
1
1
9

86
80
40
38
40
40
46
370

50
31
27
19
36
30
18
211

1
1
1
1
1

12
8
8
8
12

36
25
40
52
96

Forelæsningsrækker:
U-landene .......................................................
Det eksistentialistiske drama..........................
Fra egoist til samfundsborger ......................
Fuglenes sang ...................................................
Samfundet og de ældre ...................................

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 1962/63 været tilmeldt Aftenskolen kollektivt:

Arbejdernes Oplysningsforbund..............

Eksperimenterende Danske
Radioamatører (Hels. afd.) ..................
Helsingør arb. sarnariterforening ..........
Helsingør Bogtrykkerlaug ......................

Helsingør Gartnerforbund ......................
Spejderkorpsene og
Frivilligt Drengeforbund ......................
Stoftrykinteresserede ved skolerne . . . .
Set. Vincent Søstrene ...............................

1
7
1
1

kursus i dansk
kursus i samfundslære
kursus i kulturhistorie
forelæsningsrække:
Samfundet og de ældre

1
1
1
1
1

kursus
kursus
kursus
kursus
kursus

i
i
i
i
i

fysik
samariterkundskab
dansk
regning
havebrug

1 kursus i samariterkundskab
1 kursus i stoftryk
1 kursus i syning
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Teknisk forberedelseskursus
Til teknisk forberedelseseksamen i maj-juni 1963 ved Helsingør Aften
skole indstilledes 14 elever, hvoraf 13 bestod, mens en må tage et enkelt
fag om.
En af eksaminanderne opnåede i naturlære den sjældne karakter 13, del
er en undtagelseskarakter, forbeholdt den helt usædvanlige præstation eller
det suveræne standpunkt, hvis forudsætning er hurtig opfattelse og fuld
forståelse af et problem eller et emne, og som viser selvstændig stilling
tagen og overblik over større dele af stoffet og disses indbyrdes sammen
hæng.
Foruden Helsingør var Tikøb kommune repræsenteret blandt eksami
nanderne, der var: Arbejdsmand John Bøge Bendtsen, modelsnedker Bent
Christiansen, bygningssnedker Bent Drewsen, former Frede Enequist,
fabriksarbejder Tage Finn Eriksen, værktøjsmager Bent Henriksen, tømrer
Bent Johansen, maskinlærling Leif Madsen, møbelpolstrer Børge Pedersen,
snedkerlærling Palle Pedersen, landbrugsmedhjælper Erling Petersen, recep
tionsassistent Steen Berntsen, el-lærling Jørgen Christensen.
Deres lærere var: Lærer Harry Claussen, regning og matematik korrespondent, fru Else Handesten, engelsk - lærer Verner Handesten,
dansk - overlærer E. Stenild Jensen, naturlære.
Som censorer ved eksamen medvirkede: Seminarielektor S. Anker Niel
sen i regning og matematik, viceskoleinspektør Stig Østergård Andersen i
engelsk, skoleinspektør H. Solmer i dansk og skoleinspektør A. Juni Pe
tersen i naturlære.

Folkeuniversitetsforelæsninger
1 samarbejde med Folkeuniversitetsudvalget gennemførtes i 1962/63 tre
forelæsningsrækker.
Før jul »Det Existentialistiske Drama« ved programsekretær, mag. art.
Henning Pade.
Efter jul »Fra egoist til samfundsborger« ved forskningsleder, cand.
psych. Svend Skyum Nielsen og »Fuglenes sang - en verden af musik« ved
afdelingsleder, dr. phil. Poul Bondesen.
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Dagbogen

Godda’-gilde

Lørdag den 6. oktober afholdt aften- og ungdomsskolens lærerforening
det traditionelle »Godda’-gilde« på skolen ved Gurrevej.

Aftenens hædersgæst var digteren Sigfred Pedersen.

Danmarkspremiere

Torsdag den 11. oktober opførtes i Marienlysts teatersal Keith Water
house og Willis Hall’s »Billy Løgneren«.
Pressen skrev: Arte’s danmarkspremiere på »Billy Løgneren« i Helsingør i
aftes var en oplevelse . . . Danmarkspremieren blev præsenteret af Helsingør
Aftenskole, der igen har vist, det kan lade sig gøre at trække gode skue
spil til Helsingør . . . Her oplevede tilskuerne den blanding af sørgeligt og
muntert, trivielt og chokerende, som livet selv er, og som moderne teater
folk kan gengive det. . . Da tæppet faldt, var der mængder af applaus og
blomster - det var aldeles fortjent, for et publikum havde her fået mulig
hed for at opleve det teater, der er af deres egen tid.

Studietur

Søndag den 28. oktober deltog lærere fra Aften- og Ungdomsskolen i en
studietur til Vangeboskolen i Holte.

Viceborgmester, frk. Marie Jensen bød velkommen, og fhv. handels
minister, fru Lis Groes talte om »Kunst i aftenskolen«.
Derefter fordelte deltagerne sig på ti forskellige faggrupper, og efter
eftermiddagskaffen sluttede mødet med en livlig diskussion udsprunget af
fru Groes’ tale.

13
Koncert på Marienlyst

Mandag den 12. november afholdtes på Marienlyst en koncert med
Tivoli Koncertsals Orkester under Eifred Eckart Hansens ledelse. Solister:
Operasangere ved Det kongelige Teater Lone Koppel og Willy Hartmann.
Pressen: Aftenskolen fik succes på koncerten i aftes ... Det var på mere
end en måde en løfterig koncert, Helsingør Aftenskole havde arrangeret
med Tivoli Koncertsals Orkester, Lone Koppel og Willy Hartmann på
Marienlyst. Først løfterig på grund af den store publikumstilstrømning og
det varme bifald,der regnede ned over orkester, dirigent og sangere; denne af
ten var ikke bare et for Helsingør hidtil ukendt stort koncertarrangement, det
var tillige den aften, hvor man fik beviset for, at der virkelig er stor
musikinteresse i Helsingør, og at et landsdelsorkester hurtigst muligt bor
blive en realitet. De resterende løfter gav de to nys debuterede sangere.
Lone Koppel og Willy Hartmann. Man forstod tilfulde den samlede danske
presses begejstring over de to unge mennesker . . . Orkestret, under ledelse
af Eckardt-Hansen, var en stor oplevelse, og trods de forholdsvis trange
pladsforhold gik det alligevel udmærket, og der var en udmærket akustik.
Marienlysts store sal var helt fyldt med et veloplagt publikum, der efter
en sådan koncert vil komme igen en anden gang. Og mange flere vil følge
med.

Julekoncert

Søndag den 9. december afholdtes den traditionelle julekoncert i Dom
kirken under medvirken af operasanger ved Det kgl. Teater Ove Werner
Hansen, Københavns Kammerkor under ledelse af Arne Bertelsen, en
strygekvintet samt organist Ethan Rosenkilde Larsen.
Pressen: Fin julekoncert i Domkirken. Helsingør Aftenskoles koncert i
Domkirken i aftes havde samlet mange mennesker, og den blev netop så
højtidelig og stemningsfuld, som de fleste havde ventet og håbet.

Juleafslutninger

Sidste uge før jul afholdtes som sædvanlig efter undervisningens slut
ning små improviserede afslutninger på mange hold. Sprogholdene samledes
til »Natale italiano«, »English Christmas«, »Deutsche Weinachten«, »Noël
Français«, »Pasqua Española« og »Kristnaskofeston«.
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»Tekniker«-jul

Onsdag den 19. december samledes elever og lærere fra teknisk for
beredelseskursus til den sædvanlige hyggelige juleafslutning.

Lærermøde

Fredag den 25. januar holdt »Foreningen af Aften- og Ungdomsskole
lærere i Helsingør« generalforsamling. Efter at de forskellige faggrupper
om eftermiddagen havde drøftet specielle problemer, holdtes om aftenen
et plenarmøde under devisen: Hvordan forbedrer vi vor skole.

Fastelavnsfest med studenterrevy

Lørdag den 23. februar holdtes på Marienlyst fastelavnsfest med stu
denterrevy og »Vort eget hjørne«.
Pressen: Festlig fastelavn på Marienlyst... Stemningen var fra starten
på højdepunktet, og ikke mindst uddrag af studenterrevyen høstede stort
bifald, der i alle måder var fortjent. Efter dette dystede otte blandt
eleverne udvalgte par i en konkurrence kaldet »Vort eget hjørne« i stil
med det fra det svenske fjernsyn kendte »Flylands Hjørne«. Tøndeslagning
satte et festligt punktum for underholdningsprogrammet, og man sluttede
aftenen med bal.

Byvandringer

På 3 søndage i marts indbød vi under mottoet »Lær din by at kende«
til besøg på Kronborg, Marienlyst Slot, Bymuseet, Klosteret og Marin
biologisk institut. Alle arrangementer havde stor tilslutning og fik - takket
være den elskværdige modtagelse de forskellige steder - et fint forløb.

Forindmeldelser

Som sædvanlig modtog vi i slutningen af skoleåret forindmeldelse af
elever, som allerede på dette tidspunkt ønskede at indmelde sig til fortsat
undervisningen i den kommende sæson. 898 elever benyttede sig af tilbudet
og danner således den grundstamme, som betyder så meget for kontinuite
ten i arbejdet.

15

Pædagogisk lærerkursus

Aftenskolens lærere søger selv i udstrakt grad videreuddannelse, når lej
lighed gives.
I maj-juni deltog en halv snes af vore lærere i et 6 ugers pædagogisk
kursus i København, og tre af vore lærerinder i syning har deltaget i 14
dages pædagogisk kursus i Jylland.
»Tak for i år aften«

Fredag den 24. maj var aften- og ungdomsskolens lærere indbudt til
»Tak for i år aften« i feriebyens restaurant, hvor ungdomsnævnet var vært
ved et stykke smørrebrød og en kop kaffe.
Tre af lærerne, fru Nete Bjørnsen, fru Ruth Lerche og hr. Knud Peter
sen fik overrakt »den gyldne to-krone« efter at have gennemført 10 års
undervisning uden forsømmelser.
Aftenen sluttede med et causeri af generaldirektør Hans Sølvhøj om
»Radioen, Fjernsynet og Folkeoplysningen«.
»Tekniker«-afslutning

Torsdag den 13. juni holdtes på hotel »Prins Hamlet« afslutningsfest for
dimittenderne fra den nyligt overståede tekniske forberedelseseksamen.
[ festen deltog desuden pårørende, kammerater fra 1. års holdet, lærere,
nævnsmedlemmer samt enkelte indbudte.
Medlem af ungdomsnævnet Svend Frederiksen bød velkommen, hvor
efter skoleinspektør Chr. Gaardø talte til dimittenderne og overrakte deres
eksamensbeviser. Endvidere talte skoledirektør Hans Jensen, som lyk
ønskede med det gode resultat, og skoleinspektør Peter Jensen, som takkede
for godt samarbejde mellem Helsingør og Tikøb kommuner.
I løbet af aftenen havde en lang række lærere og elever ordet, hvilket
i høj grad bidrog til at give festen sit særlige præg.
»Den gyldne tokrone«

To elever sluttede i år deres 10. sæson uden forsømmelser og modtog
som belønning »Den gyldne tokrone«. Det var lagerarbejder Thomas Thygesen og lagerarbejder Engolf Johansen.
Den gyldne tokrone er hermed tildelt følgende lærere: Fru Ruth Storgaard, hr. A. B. Campbell, hr. V. A. Sander, hr. Poul Goos, fru Eva Rohde,
fru Grethe Seifert, fru Margrethe Hanson, fru Agnes Rasmussen, fru Ruth
Lerche, fru Nete Bjørnsen og hr. Knud Petersen - og eleverne: Fru Gerda
Campbell, fru Karla Ipsen, hr. Gottfred Pedersen, fru Thyra Nielsen, fru
Edel Skov, fru Fanny Carlsson, hr. Niels Christiansen, hr. Thomas Thygesen og hr. Engolf Johansen. Lærerne fører altså 11-9.
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Musik, teater, film

Som led i vort kulturelle arbejde — ud over det egentlig pædagogiske tilbød vi også i år byens borgere et teaterabonnement omfattende tre fore
stillinger på førende københavnske scener og een på Det kgl. Teater.

Ca. 150 abonnenter så i sæsonens løb »Ondine« og »Balkonen« på Det
ny Teater, »Ta’ mig med« på Folketeatret samt »Den vægelsindede« og
balletten »La Ventana« på Det kgl. Teater.
I lighed med de københavnske læreanstalter kunne vi igen i år tilbyde
vore elever billetter til Det kgl. Teater til stærkt reduceret pris. Tilbudet
blev meget påskønnet og ialt fordeltes ca. 100 billetter.
Teaterbussen kørte i år til »Balkonen« og »Slutspurten« på Det ny
Teater samt »Biedermann og Brandstifterne« på Folketeatret med ca. 100
deltagere.
I samarbejde med Nordvästre Skånes Orkesterforening tilbød vi i år
helsingoranerne to koncertabonnementer til ialt 15 koncerter i koncert
huset i Hälsingborg. Ca. 60 musikinteresserede modtog tilbudet og over
værede koncerter med bl. a. Pierino Gamba, Lone Koppel, Felix Cruce,
John Frandsen, Niels Viggo Bentzon, Tibor Varga og Endre Wolf.
I samarbejde med ARTE indbød vi til et koncertabonnement i Køben
havn omfattende tre symfonikoncerter og en klaveraften, også for disse
koncerter var der trods den længere afstand god interesse.

Aftenskolens filmklub viste på lørdag eftermiddage i Kosmorama føl
gende spillefilm af en sådan kvalitet, at de fortjente at ses igen:
Den humørfyldte og spændende kriminalfilm »Gideon fra Scotland
Yard« - den gribende russiske film »Tranerne flyver forbi« - den danske
»Der kom en dag« - den amerikanske »Prinsen og Korpigen« med Lau
rence Olivier og Marilyn Monroe - »Kat på varmt bliktag« med Elisabeth
Taylor — den omdiskuterede »Ærens Vej« - »Tribunehelten« og som afslut
ning den satiriske »Musen, der brølede«.
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Aftenskolens lærere 1962-63

Fagforeningsformand Villy Andreasen.
Svejsemester Bror Andreasson.
Stud. jur. Soren Bang.
Revisor, frk. Else Bastholm-Andersen.
Drejermester Poul Birk.
Værkfører Carl-Frode Brander.
Overbibliotekar E. Bremerstent.
Cand. phil., fru N. Bremerstent.
Mekaniker Martin Buch.
Handelsgartner Richardt Buhl.
Overlærer Hans Bxk.
Sproglærerinde, fru Giovanna Odorico Christensen.
Teknisk tegner Vagn Christensen.
Politifuldmægtig Svend Clausen.
Lærer Harry Claussen.
Skibsbygger Sven Danst.
Beskæftigelsesterapeut, fru Alice Dorst.
Faglærerinde, fru Gurli Edelfors.
Sekretær, fru Mette Ewald.
Korrespondent, fru Anna Grabow Faxholm.
Keramikeren, fru Aase Feilberg Frederiksen.
Forfatteren Poul Goos.
Stud, mag., frk. Karen Margrethe Gravgaard.
Korrespondent, fru Lis Gravgaard.
Skoleinspektør Chr. Gaardø.
Korrespondent, fru Else Handesten.
Lærer Verner Handesten.
Maleren C. Winther Hansen.
Værkfører Carlo Hansen.
Typograf Karlo Hansen.
Kedelsmed Ove Krogh Hansen.
Vævelærerinde, fru Margrethe Hanson.
Lærerinde, fru Irene Hechmann.
Lærerinde, fru Gertrud Henning.
Formgiver og tegner Peter Henningsen.
Dameskrædderinde, fru Kristiane Ipsen..
Gymnastiklærerinde, fru Birna Jensen.
Overlærer E. Stenild Jensen.
Lærer Just Skovbo Jensen.
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Kasserer Max Lund Jessen.
Maskinsatsfabrikant Kurt Johansen.
Ordblindelærerinde, fru Ingrid Jørgensen.
Major ]ens Jørgensen.
Økonoma, fru Kirsten Jørgensen.
Ordenssøster Cornelia Anna Koot.
Dameskrædderinde, fru Ruth Dahl Larsen.
Civilingeniør Svend Larsen.
Husholdningslærerinde, fru Ruth Lerche.
Modeltilskærerske, fru Else Lindgreen.
Bogbindermester Jens Peter Ludvigsen.
Billedhuggeren Skjold Lund.
Håndarbejdslærerinde, fru Margrethe Lundsgaard.
Lærer Egon Madsen.
Overlærer, frk. Bodil Michélsen.
Kniplelærerinde, frk. Anna Margrethe Nielsen.
Lærerinde, frk. Lea Nordstrøm.
Talelærerinde, fru Maud Skibsted Nørgaard.
Kaptajn Hans L. Nygaard Olesen.
Togbetjent Gunnar Olsen.
Anlægsgartner Aage Pedersen.
Specialarbejder Vilhelm Pedersen.
Bureauindehaver Knud Petersen.
Fritidshjemslærer Alvin Poulsen.
Skoleinspektør Erik Gøbel Poulsen.
Maskinarbejder Georg Viggo Poulsen.
Civilingeniør Jørgen Poulsen.
Porcelænsmalerinden, fru Agnes Rasmussen.
Overlærer, E. Langkilde Rasmussen.
Snedker Ole Reves.
Håndgerningslærerinde, fru Eva Rohde.
Maskinmester V. A. Sander.
Dameskrædderinde, fru Grethe Seifert.
Biologassistent Flemming Dan Skou.
Dameskrædderinde, fru Ruth Storgaard.
Vævelærerinde, fru Bodil Svendsen.
Cand. mag. G. A. Ullerup.
Chefinstruktør Ulrik Ulriksen.
Korrespondent, frk. Eira Wassén.
Sproglærerinde, fru Betty Wheatley.
Journalist Alex Willadsen.
Maskintekniker Hermann Zillig.
Sproglærerinde, fru Birthe Aarslew-Jensen.
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Ungdomsskolen

Ungdomsskolen havde i 1962/63 271 elever, som fordelte sig således:

Piger
Drenge

Ialt

14-16 år

17-18 år

ialt

109

17

126

91

54

145

200

71

271

Mens pigerne indtil for et par år siden var i stort flertal, er de nu
distanceret af drengene. Når drengenes fremgang især falder på de ældste
årgange, skyldes det, at Teknisk Skoles overgang til dagskole har givet
dem en aftenfrihed, som en del altså tilbringer i Ungdomsskolen.
Eleverne formeredes i 14 klasser, nemlig: 2 klasser på huslig linie med
barnepleje, 4 klasser på huslig linie med syning, 2 klasser på mekanisk
linie, 3 klasser p;å industrilinien, 1 klasse på handelslinien, 1 trænings
kursus til teknisk forberedelseskursus og 1 seniorklasse for piger og drenge,
som har gået to år eller mere i Ungdomsskolen. Undervisningen strakte
sig over 24 uger og omfattede 1916 timer.
Ekskursioner

I forbindelse med undervisningen gennemførtes en del ekskursioner. Man
besøgte både selvbetjeningsbutikker og mere traditionelle forretninger. Pi
gerne deltog i en »Ungpigedag« med stort udbytte og beså endvidere et
boligmagasin med alt til hjemmet hørende udstyr. Drengene fik lejlighed
til at se den største dieselmotor, som endnu er bygget i Helsingør, blive
prøvekørt. Desuden besøgte de enkelte klasser forskellige virksomheder,
som gæstfrit åbnede deres døre for os. Ungdomsskolen benytter her lejlig
heden til at takke alle, som på denne måde støtter vore bestræbelser for at
vise de unge, hvordan samfundsmaskineriets forskellige grene arbejder. Selv
anser vi denne side af skolens arbejde for meget betydningsfuld.
Højskole

På det af amtsungdomsnævnet arrangerede højskoleophold for piger
under huslig uddannelse deltog 27 af skolens elever. På disse 8 dages høj
skoleophold suppleres vinterens undervisning på udmærket måde, idet der
her bliver undervist i forskellige fag som økonomi, indkøbslære o. m. a.,
som ikke kan nås i de 24 uger Ungdomsskolen arbejder.
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Lejrskole

25 elever, piger og drenge, deltog i amtets lejrskole, som i år gik til
Hjemmeværnsgården ved Fåborg, i dagene 5.-12. maj. Der var tilrettelagt
en lang række studiebesøg på vidt forskellige erhvervsvirksomheder lige
fra industri til mellemstore landbrug. Eleverne udarbejdede nogle gode
rapporter over disse besøg og fik et godt indblik i de forskellige erhvervs
vilkår. Lejrskolen støttede således også undervisningen i erhvervsorientering.
Fester

Skolen arrangerede i vinterens løb en del fester for eleverne. I november
holdtes der skolebal, i december vor traditionelle Luciafest med lys og
optog. Denne fest var samtidig en stemningsfuld juleafslutning. I marts
holdt vi den årlige fastelavnsfest, hvor eleverne først opførte en lille
revy, hvorefter man dansede i to sale, hvilket var nødvendigt, da vi
denne aften havde besøg af Ungdomsskolerne fra Hillerød, Gilleleje og
Græsted. Disse var inviteret som tak for de aftener, vi havde været gæster
hos dem.
Ved skolens afslutning den 4-/4.—63 var der arrangeret en udstilling af
elevarbejder fra den svundne sæson. Der uddeltes 49 bogpræmier for flittig
indsats og fremmøde, heraf 2 for 5 års Ungdomsskolegang.
Klubben

Ungdomsskolens klub havde i vinter ca. 150 medlemmer. Klubben havde
åbent 4 aftener ugentlig. Efter skolens afslutning holdt klubben, efter ønske
fra medlemmerne, åbent en gang ugentlig i 8 uger. Klubben havde således
åbent ialt 99 aftener, og der var ca. 60 elever i gennemsnit pr. aften. Af
klubaktiviteter kan nævnes bordtennis, bob, billard, film, foredrag, hobby
m. m., og ikke mindst »hyggeaftener«, hvor eleverne »bare« snakkede og
diskuterede alt mellem himmel og jord, en form for klub, som de unge
viser sig at være endog meget glade for. Klubben arrangerede nytårsbal for
hele skolen og startede et lille klubblad, som uddeltes til alle skolens elever
fire gange i løbet af vinteren.
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Ungdomsskolens lærere 1962-63

Lærlingeinstruktør Jørgen Christiansen.
Beskæftigelsesterapeut, fru Alice Dorst.
Faglærerinde, fru Gurli Edelfors.
Økonoma, frk. Henny Immerkær.
Økonoma, fru Kirsten Jørgensen.
Dameskrædderinde, fru Gerda Kjeldstrøm.
Børnehavelærerinde, irk. Ruth Larsen.
Civilingeniør Jørgen Nissen.
Dameskrædderinde, fru Inga Olsen.
Kontorchef Jørgen F. Raslow.
Dameskrædderinde, fru Eva Rohde.
Fængselsbetjent Carl Th. Schmidt.
Snedker Jørgen Montin Sørensen.
Skibsbygger Poul Montin Sørensen.
Sundhedsplejerske, frk. Else Terkildsen.
Maskinarbejder Erik T hrane.
Husholdningslærerinde, fru Henny Winther.

Adskillige af disse har i sommer deltaget i forskellige kurser, arran
geret af Danmarks Lærerhøjskole, samt forskellige faglige kurser.
Ungdomsskolen har i den forløbne sæson haft til huse på Gurrevejens
skole, og vil gerne her takke denne skoles leder og lærere for godt sam
arbejde om de forskellige klasseværelser og faglokaler. Uden et godt sam
arbejde om disse kan en Ungdomsskole vanskeligt gennemføre sin under
visning og klubvirksomhed til glæde og gavn for de 14-18 årige i Hel
singør.

22

De 14-18-ånges undervisning i Helsingør 1962-63
14
årige
Antal unge, mellem
14 og 18 år

Heraf søgtes:
Eksamensfri skoler af
Eksamensskoler af
Handelsskolen af
Teknisk Skole af
Aftenskolen af
Ungdomsskolen af
Udenbys skoler af

Ialt undervistes
Ingen undervisning fik

<lr.

pg.

dr.

17
årige

16
årige

15
årige
pg.

dr.

pg-

dr.

Samlet
antal

pg-

dr.

pg-

ialt

231 224 250 258 226 232 264 228 971 942 1913

55

59

7

15

110 113 107 133

2

64

74

138

66 103

36

28 319 377

696

5

1

10

20

15

32

20

38

50

91

141

3

1

32

8

49

7

66

8 150

24

174

17

29

30

57

46

43

41

32 134 161

295

52

57

32

44

27

9

17

6 128 116

244

47

1

48

4 132

5

137

7

30

249 260 248 277 252 195 228 116 977 848 1825

36

36

50

59

33

73

76 123 195 291

486

En sådan statistik over ungdomsundervisningen udarbejdes af ungdoms
nævnene i alle landets kommuner og samles af amtsungdomsnævnene i
større statistikker, der ender i ministeriet.

Helsingør er vist foreløbig det eneste sted, hvor ungdomsnævnet ududarbejder en statistik, der også giver oplysning om de unge, der slet ingen
undervisning får. Disse tal fremgår af den sidste indrammede linie.
Har man ikke disse tal, får man en falsk statistik, der tegner forholdene
alt for lyse. Efter disse tal skulle kun 88 unge (1913 4- 1825) ingen under
visning få, mens det rigtige tal er 486.

Fejlen ved den almindelige statistik er, at den ikke registrerer, hvilke
unge, der søger flere skoler samtidig, og det er der slet ikke så få, der gør.
Vor tids ungdom er nemlig uhyre energisk, når det gælder om at skaffe
sig viden.
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Det er især den frivillige undervisning i ungdoms- og aftenskolen, der
tiltrækker en del unge, der samtidig søger andre - mere obligatoriske skoleformer.
216 af Aftenskolens og 184 af Ungdomsskolens elever fik således under
visning på andre skoler.

En detaljeret gennemgang af de sidste statistiske oplysninger tegner
iøvrigt følgende billede:
Af de eksamensfri skolers elever søgte
48 Ungdomsskolen, 13 Aftenskolen og 2 både Ungdoms- og Aftensk.
Af eksamensskolernes elever søgte
78 Ungdomsskolen, 127 Aftenskolen og 8 både Ungdoms- og Aftensk.

Af handelsskolens elever søgte
5 Ungdomsskolen, 14 Aftenskolen.
Af teknisk skoles elever søgte
18 Ungdomsskolen, 24 Aftenskolen og 2 både Ungdoms- og Aftensk.

Af Ungdomsskolens elever søgte 5 også Aftenskolen.
Af udenbys underviste elever søgte
16 Ungdomsskolen, 19 Aftenskolen og 2 både Ungdoms- og Aftensk.
Lad os i glæden over al denne flid og interesse ikke glemme statistikkens
nederste række, der klart viser, at 486 eller 25 u/o af Helsingørs 14-18
årige ingen undervisning får.

Det nye semester 1963-64

Indmeldelser modtages den 12. og 13. september
se nærmere i dagspressen.
Tilmelding af kollektive hold må ske inden den
13. september.

Undervisningen begynder
i ungdomsskolen mandag d. 23. sept.
i aftenskolen mandag d. 30. september

HARRY ANDERSEN

HELSINGØR

