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HELSINGØR AFTEN- 
OG UNGDOMSSKOLE

BERETNING
1963-64

Statens paedagegiske StudiesamHng



HELSINGØR AFTEN- 
OG UNGDOMSSKOLE

1963-64
ved

CHR. GAARDØ 
skoleinspektør 

for ungdoms- og aftenskoleundervisningen

Skolerne udsender hermed deres beretning for 1963- 

64 og retter samtidig en tak til myndigheder, presse og 

privatpersoner for interesse for skolerne og deres arbejde 
i det forløbne år.



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 fortrinsvis på ugens 4 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, frk. Karin Laursen.
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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:
Bestyrer 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 /. L. Dalsborg-Jensen
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-regning- 
skrivning 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, fysik, tegning og maling, modellering, 
porcelænsmaling, maskinskrivning, bogføring, fremmede sprog, motorlære, 
havebrug, kjolesyning, tekstillære, tilskæring, dekorationssyning, knipling, 
vævning, madlavning, bogbinding, hobby-arbejder, stoftryk, træsløjd og 
gymnastik.

Aftenhøjskolen
I denne afdeling, som står åben for elever over 18 år, gives en under

visning præget af højskolens særlige arbejdsform: Foredrag, samtale og 
studi.ekredsarbejde.

Indskrivningspenge: 10 kr. pr. fag - dog ikke pensionister.

Undervisningen baseres på almene, samfundsmæssige eller kulturelle 
emner, uden fagligt eller praktisk sigte.

Foreninger, firmaer og private kredse

på mindst 15 medlemmer kan - inden for lovens rammer — få op
rettet specielle hold ved henvendelse til Aftenskolens kontor. Sidste 
tilmeldingsfrist fredag den 11. 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 delt 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, reg- 

ning/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:

Koncerfabonnementer
Vinteren igennem afholdes såvel i Hålsingborg som i København koncert

rækker, hvortil abonnementer kan tegnes på Aftenskolens kontor på meget 
billige vilkår.

Teaferabonnementer
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

Den stagnation, der i fjor blev en følge af indmeldelsesgebyrets for
dobling, er igen afløst af fremgang, således at elevtallet i 1963/64 var 
3349 mod 3202 i 1962/63:

løvrigt ser tallene således ud:

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

Kurus_____Timer deltagere

5 234 72
1 30 18
3 108 18
3 289 82
5 339 105
7 310 146
1 40 27

19 840 410
11 468 231

6 216 108
4 120 65
2 56 31
1 10 16
1 40 18
3 120 49
1 40 31
1 20 14
3 275 55
1 40 24
1 40 26
1 40 24
1 627s 24
3 195 65
1 50 25
3 I72V2 56
1 6 2X/a 26
4 270 100
7 510 155

19 1266 386
1 75 21
2 135 40
4 255 80
6 405 88
2 120 24
4 138 161
3 1927a 62
1 30 25

142 7614 2908
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Aftenhøjskolen: 
litteratur ............. 
engelsk litteratur . 
filosofi .................  
psykoanalyse 
kulturhistorie 
dagliglivets jura . 
kunstforståelse 
filmforståelse 
samfundskundskab

kursus timer deltagere

2 90 56
1 40 20
1 36 36
1 36 34
1 40 17
1 32 17
1 40 17
1 50 31
2 42 42

11 406 270

Forelæsningsrækker: 
religionens verden .............................................
tre fra trediverne .............................................
Sardinien ..............................................................  
lægekunst ..............................................................

1 12 60
1 8 64
1 8 15
1 12 32

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 1963/64 været tilmeldt Aftenskolen kollektivt:

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

Eksperimenterende Danske
Radioamatører (Hels. afd.) ...................
Landsjagtforeningen af 1923 (Hels. afd.) 
Spejderkorpsene og
Frivilligt Drengeforbund ........................
Set. Vincent Søstrene ................................

1 kursus i dansk
1 kursus i mentalhygiejne
3 kursus i samfundskundskab
1 kursus i tillidsmandsskole
1 kursus i kulturhistorie

1 kursus i fysik
1 kursus i jagtkundskab

1 kursus i samariterkundskab
1 kursus i syning
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Teknisk forberedelseskursus

Til Teknisk forberedelseseksamen i maj-juni 1964 ved Helsingør Aften
skole indstilledes 11 elever, hvoraf 9 bestod, mens to må tage et enkelt fag 
om.

En af eksaminanderne opnåede i naturlære den sjældne karakter 13, der 
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 Blistrup kommune repræsenteret blandt eksami
nanderne, der var: Modelsnedker Gunnar Frederiksen, kleinsmed Arne 
Egeberg Hansen, radiolærling Willy Henriksen, maskinlærling Torben 
Jespersen, arbejdsmand Ejner Frimodt Nielsen, maskinsmed Ole Olesen, 
portør Ove Peter Osther, murerlærling Finn Rydeng og medhjælper Frede 
Petersen.

Deres lærere var: Viceinspektør E. Gobel Poulsen, fysik - skoleinspektør 
Chr. Gaardø, engelsk - overlærer E. Stenild Jensen, regning og matematik 
- lærer Egon Madsen, dansk.

Som censorer ved eksamen medvirkede: Lærer Jens Bach i fysik, over
lærer Bent Bundgaard i regning og matematik, overlærer Erik Hvid i 
engelsk og ungdomsskolekonsulent Carl Jensen og viceinspektør Jacob 
Jensen i dansk.

Folkeuniversitetsforelæsninger

I samarbejde med Folkeuniversitetet gennemførtes i 1963-64 to fore
læsningsrækker.

Før jul »Tre fra trediverne« ved professor, dr. phil. Gustav Albeck.
Efter jul »Sardinien — fjern og nærværende« ved adjunkt, cand. mag. 

Jørgen Sonne og stud. mag. Fridolin Weis Benzon.
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Dagbogen

Godda’-gilde
Lørdag den 5. oktober afholdt aften- og ungdomsskolens lærerforening 

det traditionelle »Godda’-gilde« på skolen ved Gurrevej.
Aftenens hædersgæst var slotsforvalter, oberst C. C. A. Gabel-Jørgensen, 

der holdt et inciterende foredrag om Knud Rasmussen.

Teateraften
Tirsdag den 22. oktober opførtes i Sommerteatret Karl Wittlingers 

»Kender du mælkevejen«.
Pressen: »Kender du mælkevejen« blev ikke den oplevelse, man havde hå
bet på. To1 veloplagte og dygtige skuespillere reddede aftenen for de mange 
ge af Helsingør aftenskoles elever, som i går overværede opførelsen af den 
tyske forfatter Karl Wittlingers komedie. Stykket var nemlig i sig selv en 
lidt kedelig og langtrukken affære, . . . Noget andet der heller ikke må 
glemmes, er teaterforholdene i Helsingør . . . Man følte sig hensat på en 
»hønsepind« i stedet for i en teaterstol. Endvidere var der kvælende varmt. 
Under sådanne forhold kan Helsingør ikke fortsat være bekendt at præ
sentere et teaterstykke. Så er det sagt endnu engang.

Koncert i Hälsingborg
Mandag den 4. november afholdtes i Hälsingborgs Koncerthus en koncert 

med Tivoli Koncertsals Orkester under ledelse af Eifred Eckart Hansen. 
Solist: Operasangerinde ved Det kgl. Teater, Else Margrethe Gardelli.

Pressen: Tivoli koncertsals orkester gåstade i går Hälsingborg och det blev 
danskt gemyt från början till slut. . . Det blev en rigtig Tivoli-aften, da 
Eifred Eckart Hansen slog an til koncerten i koncerthuset. . . Der blev 
spillet både operamusik af den populære slags med den dygtige kgl. 
operasangerinde Else Margrethe Gardelli som solist, og så naturligvis 
Lumbye-musikken, der aldrig slår fejl . . . Med sin violin spillede Sachsen- 
skjold på ægte Wienerfacon de forskellige soloer med en underskøn tone, 
fortræffeligt akkompagneret af orkesteret. . . Efter Tivoli-Vauxhall-polka 
följde så Lumbyes odödliga champagnegalopp som forsatte publiken i så
dan extas att de applåderade i gemytlig champagnegalopp-takt, varför 
slutnumret som tack bisserades . . . För Hälsingborgs del skall hår slutligen 
tackas for det förnäma besöket från hinsidan. På gensyn!
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Julekoncert
Søndag den 8. december afholdtes den traditionelle julekoncert i Kron

borg Slotskirke under medvirken af sopranerne Lissi Nielsen og Lone 
Vigand sammen med Set. Mariæ kirkekor, akkompagneret af spinet og 
strygere, under ledelse af organist Svend Joensen. Desuden medvirkede 
Ole Brynæs og den svenske gæst koncertmester Felix Cruce.

Pressen: I går eftermiddag fyldtes den kønne og ærværdige slotskirke på 
Kronborg af deltagerne i aftenskolens traditionelle julebesøg i en af byens 
kirker. Det lødige program og de blafrende kærter fra lysekroner og kirke
stole skabte, efterhånden som tusmørket faldt på, en særegen stemning 
blandt tilhørerne . . . Sognepræst R. Bjerglund bød velkommen i kirken. 
Han fortalte om kirkens historie bl. a., at kirken tidligere en overgang 
havde været fægtesal. . . Netop i går, fortalte pastor Bjerglund, for 120 år 
siden var kirken igen blevet taget i brug som kirke . . . Koncerten blev me
get smuk. Mest fængslende i programmet var Bachs Chaconne i D-moll. 
Denne violinsolo fremførtes af den svenske gæst Felix Cruce med ynde og 
intensitet. Koncerten afsluttedes med en række ting for kor, smukt frem
ført af Set. Mariæ kirkekor under ledelse af Svend Joensen.

Juleafslutninger
Sidste uge før jul afholdtes som sædvanlig efter undervisningens slutning 

små improviserede afslutninger på mange hold. Sprogholdene samledes til 
»Natale italiano«, »Noël Français«, »Pasqua Española« og »Kristnasko- 
feston«. Engelskundervisningen har nu så mange elever, at der ikke er 
mulighed for at samle dem på en gang, hvorfor »English Christmas« i 
år fejredes af hver klasse for sig.

»Tekniker«-jul
Torsdag den 19. december samledes elever og lærere fra teknisk for

beredelseskursus med deres pårørende til den sædvanlige hyggelige jule
afslutning.

Lærermøde
Fredag den 17. januar holdt »Foreningen af Aften- og Ungdomsskole

lærere i Helsingør« generalforsamling. Resultaterne af rundspørget blandt 
eleverne blev videregivet til lærerne.

Desuden drøftedes den kommende skudårsudstilling.
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»Heldagstur til udlandet«
Søndag den 23. februar afholdtes en heldagstur til Malmø, hvor man 

var i »Stadsteatret« og så »Stop verden . . . jeg vil a’«.
Turen, som gik med bus til København og skib til Malmø, var yderst 

vellykket.

Udstilling
Søndag den 15. marts afholdtes den sædvanlige »skudårsudstilling«, der 

i år var større end nogensinde før.
Udstillingen, som fyldte 3 gymnastiksale og 7 klasselokaler bød bl. a. på: 

arbejdende værksteder, sprogbar, mælkepop og abejdende køkken med 
smagsprøver, stereomusik, arbejdende radioamatører, babelstårn o. s. v.

I filmsalen holdtes miniforelæsninger om engelsk, tysk, fransk, litteratur, 
filosofi og lægekunst, og i den store gymnastiksal vekslede mannequin- og 
gymnastikopvisninger for fulde huse.

Pressen: Mange fulgte Helsingør Aftenskoles røde tråd . . . Der var stu
vende fuldt hus ved Helsingør Aftenskoles »levende udstilling« på Skolen 
i Marienlyst allé i går eftermiddags. I fire sale og seks mindre lokaler, 
svarende til et areal på godt 2000 kvadratmeter, kunne publikum se, med 
hvad og hvorledes der arbejdes på aftenskolen. Alle fag - mellem 30 og 40 
- var repræsenteret på udstillingen . . . Udstillingen gav de mange besø
gende et førsteklasses indtryk af, hvordan aftenskolens elever arbejder, og 
hvad de får ud af undervisningen.

Forindmeldelser
Som sædvanlig modtog vi i slutningen af skoleåret forindmeldelse af 

elever, som allerede på dette tidspunkt ønskede at indmelde sig til fort
sat undervisning i den kommende sæson. 943 elever benyttede sig af 
tilbudet og danner således den grundstamme, som betyder så meget for 
kontinuiteten i arbejdet.

Årsmøde
Dansk Aften- og Ungdomsskoleforening holdt i dagene 1.—3. maj års

møde på »Marienlyst«.
Nævnsmedlemmer og lærere i aften- og ungdomsskolen benyttede i stort 

antal denne lejlighed til at drøfte aktuelle spørgsmål - herunder den 
kommende lovrevision.

»Tak for i år« og »tak for 25 år aften«
Fredag den 15. maj samledes 125 medarbejdere inden for aften- og 

ungdomsskolen på det nye »Julebækhus« til den traditionelle »tak for i 
år aften«. Aftenen, der var præget af skoleinspektør Gaardø’s 25 års 
jubilæum som leder af aftenskolen, fik et meget festligt forløb.
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»Tekniker«-afslutning
Fredag den 12. juni holdtes på »Prins Hamlet« afslutningsfest for di

mittenderne fra den nyligt overståede tekniske forberedelseseksamen. I 
festen deltog desuden pårørende, kammerater fra 1. års holdet, lærere, 
nævnsmedlemmer samt enkelte indbudte. Formanden for ungdomsnævnet, 
biografleder Svend B. Larsen, bød velkommen, hvorefter skoleinspektør 
Chr. Gaardø talte til dimittenderne og overrakte deres eksamensbeviser.

Under det påfølgende hyggelige samvær talte desuden skoledirektør 
Hans Jensen og forstander Kallenberg, som lykønskede med det gode 
resultat. Skoleinspektør Peter Jensen bragte en hilsen fra Frederiksborg 
amtsnævn, og takkede for godt samarbejde mellem Helsingør og Tikøb 
kommune. På dimittendernes vegne takkede maskinsmed Ole Olesen sko
len. Han nævnede den støtte, dimittenderne havde haft på »hjemme
fronten«, og sagde, at det var naturligt at betragte eksamensbeviset som 
en »familieaktie«. Han sluttede med at udbringe et leve for lærerne, der 
fik overrakt personligt prægede gaver, der - ligesom en af dimittenderne 
forfattet sang - vakte stormende jubel.

Overlærer E. Stenild Jensen takkede på lærernes vegne og direktør 
O. Rydeng sluttede med på de pårørendes vegne at takke skoleinspektør 
Gaardø for hans aldrig svigtende initiativ.

»Den gyldne tokrone«
Tre elever sluttede i år deres 10. sæson uden forsømmelser og modtog 

som belønning »Den gyldne tokrone«. Det var fru Jenny Jensen, fru 
Alvilda Olsen og fru Birgit Larsen.

Den gyldne tokrone er hermed tildelt følgende lærere: Fru Ruth Stor- 
gaard, 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 Thyge- 
sen, hr. Engolf Johansen, frk. Jenny Jensen, fru Alvilda Olsen og fru 
Birgit Larsen. Eleverne fører altså med 12-11.

Lærernes videreuddannelse
Aftenskolens lærere søger selv i udstrakt grad videreuddannelse når lej

lighed gives.
I maj-juni deltog nogle af vore lærere således i et 6 ugers pædagogisk 

kursus i København, mens andre benyttede sommerferien til kursus i både 
ind- og udland.
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Opinionsundersøgelse
Det er af største betydning for en frivillig skole som aftenskolen at 

kende elevernes indstilling til en lang række spørgsmål af undervisnings
mæssig og anden art.

For at få belyst disse, foretog vi i november et omfattende rundspørge 
blandt samtlige elever. Af hensyn til svarenes oprigtighed var besvarelserne 
skriftlige og fuldstændig anonyme, dog således at de registreredes for hver 
hold for sig, hvorved læreren kunne få et klart billede af situationen og 
indrette sin fremtidige undervisning herefter.

I en større samlet statistik udviskes væsentlige detaljer, men mon ikke 
mange alligevel vil være interesseret i en sådan?

At mange af Aftenskolens elever er husmødre, understreges af, at vi 
har 70 °/o kvinder mod 30 «/o mænd og 67 % gifte mod 33 °/o ugifte.

På spørgsmålet om fagets sværhedsgrad svarede 95 % tilpas, 1 °/o for 
svært og 4 °/o for let. Det kan forholdsvis let rettes ved, at de 4 % flytter 
til et højere klassetrin.

At 90 % fandt lærebogen tilpas, mens 3 °/o siger for svær og 7 % for 
let, er ikke overraskende.

53 % karakteriserede undervisningen som god, 43 °/o gav den prædikatet 
særdeles interessant, mens 4 % fandt den temmelig kedelig. Der er mulig
vis en forbindelse mellem de, der finder undervisningen og lærebogen for 
let, og de, der siger kedelig, og det vil sikkert blive taget ad notam af de 
pågældende lærere. Det samme gælder spørgsmålet om lærerens krav til 
eleverne, hvor 89 °/o siger tilpas, 1 % for meget og 10 % for lidt, hvilket 
må ses i sammenhæng med det spørgsmål, der blev stillet til de boglige 
klasser, om hjemmearbejde og som af 78 °/o besvaredes med tilpas, mens 
5 % sagde for meget og 17 % for lidt.

De manuelle fag havde to særlige spørgsmål. Undervisningstidens længde 
fandt 85 °/o tilpas, mens 7 °/o sagde for lang og 8 °/o for kort. Nærmere kan 
man vist ikke komme, når der skal være plads for individuelle udslag.

92 °/o fandt lærerens hjælp tilpas, mens 8 % kunne ønske mere hjælp, 
og 1 elev (ikke procent) fandt, at læreren hjalp for meget.

En meget vigtig betingelse for arbejdets trivsel er stemningen på holdet. 
Kun 2 % fandt, den var dårlig, mens 18 °/o sagde tilpas og 80 % god.

Når man erindrer, at »ingen kan gøre alle tilpas«, kunne statistikken 
som helhed ikke have været finere, idet 5 % fandt at læreren var for 
overfladisk, mens 5 % sagde for grundig og 90 °/o gav prædikatet tilpas.

At der i de enkelte klassers svar er større udsving fra denne norm er 
givet, men jeg ved, vore dygtige lærere har noteret sig disse udsvings ret
ning og styrke og vil forstå at drage konsekvensen både af denne og andre 
oplysninger, de har fået - og det var jo formålet!
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Musik, teater, film

Som led i vort kulturelle arbejde - ud over det egentlige 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. 250 abonnenter så i sæsonens løb »Min elskede er en rose« og 
»Victor« på Det ny Teater, »En skør en« på Folketeatret og »Stor ståhej 
for ingenting« på Det kgl. Teater.

I lighed med de københavnske læreanstalter kunne vi igen i år tilbyde 
vore elever billetter til Det kgl. Teater til en stærk reduceret pris. Tilbudet 
biev meget påskønnet og ialt fordeltes ca. 125 billetter til »Henrik og 
Pernille« samt balletten »De fire temperamenter«, »Stor ståhej for ingen
ting« og »Hellig trekongers aften«.

Teaterbussen kørte i år til »Don Juan« på Folketeatret og »Hvem er 
bange for Virginia Woolff« på Det ny Teater med ca. 150 deltagere.

I samarbejde med Nordvåstre Skånes Orkesterforening tilbød vi i år 
helsingoranerne tre koncertabonnementer til ialt 24 koncerter i koncert
huset i Hålsingborg. Ca. 60 musikinteresserede modtog tilbudet og over
værede koncerter med bl. a. Endre Wolf, Käbi Laretei, Felix Cruce, Pierino 
Gamba og Carl Garaguly.

I samarbejde med ARTE indbød vi til et koncertabonnement i Køben
havn omfattende fire symfonikoncerter, 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:

Hitchcock-filmen »Den forkerte mand« - den prisbelønnede »Elmer 
Gantry« med Burt Lancaster i hovedrollen - filmatiseringen af John Stein
becks verdensberømte roman »Vredens druer« — den vittige og elegante 
lystspilsatire »Himlen må vente« — den sensationelle danske »En fremmed 
banker på« - det stærke drama »En plads på toppen« - »Skygger« om 
kærlighed mellem sort og hvid og som afslutning »Shane - den tavse 
rytter«, en western i det helt store format.
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Aftenskolens lærere 1963-64

Revisor, frk. Else Bastholm-Andersen.
Lærerinde, fru Anni Bjerglund Andersen.
Vævelærerinde, fru Nete Bjørnsen.
Værkfører Carl-Frode Brander.
Overbibliotekar E. Bremerstent.
Cand. phil., fru N. Bremerstent.
Mekaniker Martin Buch.
Handelsgartner Richardt Buhl.
Socialrådgiver Aksel Christensen.
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.
Konsulent Jan Palle Etting.
Sekretær, fru Mette Ewald.
Korrespondent, fru Anna Grabow Faxholm.
Keramikeren, fru Aase Feilberg Frederiksen.
Sproglærerinde, fru Simone Galle.
Forfatteren Poul Goos.
Korrespondent, fru Lis Gravgaard.
Viceinspektør Erik Gøbel Poulsen.
Skoleinspektør Chr. Gaardø.
Korrespondent, fru Else Handesten.
Overlærer Verner Handesten.
Værkfører Carlo Hansen.
Maleren Carl Winther Hansen.
Vævelærerinde, fru Margrethe Hanson.
Stud, ark., fru Elisabeth Hegediis.
Lærerinde, fru Gertrud. Henning.
Formgiver og tegner Peter Henningsen.
Dameskrædderinde, fru Kristiane Ipsen.
Gymnastiklærerinde, fru Birna Jensen.
Lærer ]ust Skovbo Jensen.
Overlærer E. Stenild Jensen.
Kasserer Max Lund Jessen.
Ordblindelærerinde, fru Ingrid Jørgensen.
Major Jens Jørgensen.
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Dameskrædderinde, fru Gerda Kjeldstrøm. 
Sproglærerinde, fru Denise Kjølhede. 
Husholdningslærerinde, fru Agnes Klibo. 
Lærerinde, frk. Else Baltzer Knudsen. 
Ordenssøster Cornelia Anna Koot.
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.
Translatør Flemming Marquard.
Overlærer, frk. Bodil Michélsen.
Kniplelærerinde, frk. Anna Margrethe Nielsen. 
Talelærerinde, fru Maud Skibsted Nørgaard. 
Lægevidenskabelig konsulent Martin Pedersen. 
Bureauindehaver Knud Petersen.
Lærerinde, frk. Mona Lis Petersen.
Fritidshjemslærer Alvin Poulsen.
Maskinarbejder Georg Poulsen.
Civilingeniør Jørgen Poulsen.
Adjunkt J. B. Powell.
Sekretær Henning Prisskov.
Maskiningeniør Jørgen H. Ranfeldt.
Porcelænsmalerinden, fru Agnes Rasmussen. 
Overlærer, E. Langkilde Rasmussen.
Snedker Ole Reves.
Dameskrædderinde, fru Eva Rohde.
Maskinmester V. A. Sander.
Dameskrædderinde, fru Grethe Seifert. 
Snedker Kell Steenfeldt.
Dameskrædderinde, fru Ruth Storgaard. 
Vævelærerinde, fru Bodil Svendsen.
Lærerinde, frk. Grethe Sørensen.
Chefinstruktør Ulrik Ulriksen.
Korrespondent, frk. Eira Wassén.
Journalist Alex Willadsen.
Maskintekniker Hermann Zillig.
Sproglærerinde, fru Birthe Aarslew-J ensen.
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Ungdomsskolen

Ungdomsskolen havde i 1963/64 281 elever, som fordelte sig således:

14-16 år 17-18 år Ialt

Piger 109 24 133

Drenge 98 50 148

Ialt 207 74 281

Eleverne formeredes i 16 klasser, nemlig: 1 klasse på huslig linie med 
barnepleje, 6 klasser på huslig linie med syning, 3 klasser på mekanisk 
linie, 2 klasser på industrilinien, 2 klasser på handelslinien, 1 træningskur
sus til teknisk forberedelseskursus og 1 seniorklasse for piger og drenge, 
som har gået to år eller mere i Ungdomsskolen. Undervisningen strakte sig 
over 25 uger og omfattede 2281'/2 time.

Ekskursioner
I forbindelse med undervisningen gennemførtes en del ekskursioner. Man 

besøgte både selvbetjeningsbutikker og mere traditionelle forretninger. Pi
gerne fik desuden på N. E. S. A. gennemgået elektrisk køkkenudstyr af 
enhver art.

Drengene aflagde besøg på Helsingør Skibsværft og overværede by
rådets 2. behandling af kommunens budget. Desuden besøgte de enkelte 
klasser forskellige virksomheder, som gæstfrit åbnede deres døre for os. 
Ungdomsskolen benytter her lejligheden til at takke alle, som på denne 
måde støtter vore bestræbelser for at vise de unge, hvordan samfunds- 
maskineriets forskellige grene arbejder. Selv anser vi denne side af skolens 
arbejde for meget betydningsfuld.

Højskole
På det af amtsungdomsnævnet arrangerede højskoleophold på Lollands 

Højskole for piger under huslig uddannelse deltog 17 af skolens elever i 
dagene 6.-12. juli. På disse 8 dages højskoleophold suppleredes vinterens 
undervisning på en udmærket måde, idet der her bliver undervist i for
skellige fag som økonomi og indkøbslære, som ikke kan nås i de 25 uger 
Ungdomsskolen arbejder.

Lejrskole
19 elever, piger og drenge, deltog i den fælleskommunale lejrskole som 

i år gik til Vester Vedsted Ungdomsskole i dagene 3.-10. maj. Der var 
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tilrettelagt en lang række studiebesøg såvel nord som syd for grænsen. 
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
Som sædvanlig samledes man engang om måneden til hyggelige sammen

komster, hvoraf vi nævner:
Oktober: »Hilse på hinanden fest«.
November: Til fest i Gilleleje Ungdomsskole.
December: »Luciafest«.
Januar: Klubbens nytårsbal.
Februar: Fastelavnsfest, hvorfra der mødte 300 maskerede til fjern

synets nordiske trekamp.
Marts: Til afslutningsfest i Hillerød Ungdomsskole.
April: Afslutningsfest, ved hvilken der uddeltes 52 flidspræmier - deraf 

een for 5 års flittig deltagelse i ungdomsskolen. I forbindelse med 
afslutningsfesten afholdtes en smuk udstilling af elevarbejder.

Klubben
Ungdomsskolens klub havde i vinter ca. 170 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 så
ledes åbent ialt 111 aftener, og der var ca. 45 elever i gennesnit pr. aften. 
Af klubaktiviteter kan nævnes bordtennis, bob, billard, film, foredrag, 
hobby m. m., og ikke mindst »hyggeaftener«, hvor eleverne »bare« snak
kede og diskuterede alt mellem himmel og jord, en form for klub, som de 
unge viser sig at være endog meget glade for. Klubben arrangerede nytårs
bal for hele skolen og startede et lille klubblad, som uddeltes til alle 
skolens elever. Sæsonen sluttede med en tur til Dyrehaven og Tivoli.

Forældreaften
Fastelavnsmandag var elevernes pårørende indbudt til en aften på 

U ngdomsskolen.
Ca. 100 forældre efterkom indbydelsen og samledes i festsalen ved smukt 

dækkede kaffeborde.
Skoleinspektør Chr. Gaardø og afdelingsleder J. Montin Sørensen for

talte om skolen og dens daglige arbejde og trak linierne op for Ungdoms
skolens fremtid. Fra forældreside stilledes flere spørgsmål ligesom der blev 
givet udtryk for tilfredshed med Ungdomsskolen og dens virke. Senere 
vistes en serie lysbilleder samt film fra såvel det daglige som det specielle 
lejrskolearbejde.

Det vellykkede forløb af denne forældreaften gav rige løfter om en 
fortsat god kontakt mellem hjem og skole.
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Ungdomsskolens lærere 1963-64

Brodeuse, fru Grethe Christiansen. 
Lærlingeinstruktør Jørgen Christiansen. 
Beskæftigelsesterapeut, fru Alice Dorst. 
Korrespondent, frk. Janni Ekelund. 
Økonoma, frk. Henny Immer kær. 
Lærer Keld W. Jensen.
Økonoma, fru Kirsten Jørgensen. 
Dameskrædderinde, fru Gerda Kjeldstrøm. 
Børnehavelærerinde, frk. Ruth Larsen. 
Maskinarbejder Erik Nielsen.
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. 
Maskinarbejder Erik Thr ane. 
Husholdningslærerinde, fru Henny Winther. 
Ingeniør K. V. Ziebell.

Adskillige af disse har i sommer deltaget i forskellige kurser, arrangeret 
af Danmarks Lærerhøjskole, samt forskellige faglige kurser.

Ungdomsskolen har i den forløbne sæson haft til huse på Skolen ved 
Gurrevej, og vil gerne her takke denne skoles leder og lærere for godt 
samarbejde om de forskellige klasseværelser og faglokaler. Uden et godt 
samarbejde om disse kan en Ungdomsskole vanskelig gennemføre sin under
visning og klubvirksomhed til glæde og gavn for de 14-18 årige i Hel
singør.
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De 14-18 åriges undervisning i Helsingør 1963/64

Antal unge, mellem

14 
årige

15 
årige

16 
årige

17 
årige

Samlet 
antal

dr. pg- dr. pg- dr. pg- dr. pg- dr. pg- ialt

213 219 233 225 257 253 241 230 944 927 187114 og 18 år

Heraf søgtes:
Eksamensfriskoler af 91 96 24 38 2 7 117 141 258
Eksamensskoler af 79 80 93 81 83 93 29 33 284 287 571
Handelsskolen af 2 2 6 19 14 44 17 35 39 100 139
Teknisk Skole af 1 7 8 21 10 36 10 65 28 93
Aftenskolen af 20 28 24 58 27 39 41 48 112 173 285
Ungdomsskolen af 40 69 58 40 29 20 21 4 148 133 281
Udenbys skoler af 2 6 1 17 19 44 1 45

Ialt undervistes 235 275 218 245 193 213 163 130 809 863 1672

Ingen undervisning fik 28 24 59 49 98 77 111 117 296 267 563

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 ud
arbejder 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 199 unge (1871 ~ 1672) ingen under
visning få, mens det rigtige tal er 563.

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.

Det er især den frivillige undervisning i ungdoms- og aftenskolen, der 
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tiltrækker en del unge, der samtidig søger andre - mere obligatoriske - 
skoleformer.

192 af Aftenskolens og 173 af Ungdomsskolens elever fik således under
visning på andre skoler.

En detaljeret gennemgang af de sidste statistiske oplysninger tegner 
¡øvrigt følgende billede:

Af de eksamensfri skolers elever søgte
82 Ungdomsskolen, 20 Aftenskolen og 7 både Ungdoms- og Aftensk.

Af eksamensskolernes elever søgte
47 Ungdomsskolen, 121 Aftenskolen og 6 både Ungdoms- og Aftensk.
og 1 både Handels- og Ungdomsskolen.

Af Handelsskolens elever søgte
7 Ungdomsskolen, 21 Aftenskolen og 1 både Eksamens- og Ungdoms
skolen.

Af Teknisk skoles elever søgte
13 Ungdomsskolen, 12 Aftenskolen og 2 både Ungdoms- og Aftensk.

Af Ungdomsskolens elever søgte 2 også Aftenskolen.

Af udenbys underviste elever søgte
6 Ungdomsskolen og 1 Aftenskolen.

Lad os i glæden over al denne flid og interesse ikke overse den sidste 
linie i skemaet på forrige side. Den viser, at 563 eller 30 °/o af Helsingørs 
14-18 årige slet ingen undervisning får.

I fjor drejede det sig om 25 %>, og selv om en del af stigningen sikkert 
skyldes mangelfulde oplysninger om udenbys underviste elever, er det et 
alt for stort tal.



Det nye semester 1964-65

Indmeldelser modtages den 10. og 11. september 
se nærmere i dagspressen.
Tilmelding af kollektive hold må ske inden den 
11. september.
Undervisningen begynder

i ungdomsskolen mandag d. 21. sept.
i aftenskolen mandag d. 28. september

HARRY ANDERSEN 
MPI. AlNQØR


