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Rudkøbing kommunale skolevæsen

ÅRSBERETNING
1954-55



Rudkøbing kommunale skolevæsens

BERETNING
samt skema over årsprøven 1955

Ved stadsskoleinspektør Arne Jørgensen



Overlærer, kordegn Svend Olesen
Et smerteligt tab overgik Rudkøbing kommunale skolevæsen, da 

overlærer Svend Olesen den 28. marts 1954 afgik ved døden på 
Svendborg sygehus.

Gennem 40 år udførte overlærer Svend Olesen sin gerning ved 
Rudkøbing skolevæsen — en lærergerning så stor og rig som 
sjældent ses.

En god kollega, en elsket og usædvanlig dygtig lærer, et fint og 
ædelt menneske er gået bort.

Æret være overlærer, kordegn Svend Olesens minde.

To af skolens elever er i skoleårets løb afgået ved døden: Jonna 
Andersen, 2b og Clara Lau, llea.

De var begge flinke og særdeles tiltalende elever.
Skolen vil ære deres minde.
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Træk af Rudkøbing skolevæsens udvikling.

LATINSKOLEN
Som alle landets øvrige købstæder fik også Rudkøbing sin latin

skole i 1537, og i de følgende godt 200 år var denne skole den her
skende skoleform i byen.

Latinskolen lå, hvor nu enkemadam Schmidts stiftelse ligger i 
Smedegade nr. 9 ved indkørslen fra Smedegade til kirkepladsen, og 
den var kun en lille skole — delt i 3 klasser. Vi ved, at i 1670 havde 
den kun 24 disciple og 2 lærere, rektoren og en hører. Men byen kan 
på dette tidspunkt også kun have haft ca. 470 indbyggere.

Datidens skolevæsen var umådelig fattigt. Alle eleverne i latin
skolen blev på samme tid undervist i eet rum med bindingsværks- 
lervægge, ler- eller stengulve og med jordgravede stolper til bænke 
og borde. Først sent kom der kakkelovn i skolestuen, og nogle få 
tællelys har været hele belysningen.

Lærernes løn var så lille, at både rektor og hører for at kunne leve 
måtte have et dagligt måltid mad på omgang hos byens borgere. 
Ofte blev dog rektorembedet slået sammen med embedet som kapel
lan, så rektor fik mulighed for et nogenlunde anstændigt udkomme, 
men alligevel søgte rektorerne som oftest så hurtigt som muligt over 
i et præsteembede.

Set med nutidsøjne kan Rudkøbing latinskole næppe have været 
nogen god skole, men for datiden synes den ikke at have været helt 
ringe. Den havde i hvert fald det fortrin, at lærerne på grund af det 
lille elevtal kunne få tid til at tage sig af hver enkelt elev. Vi kan da 
også se, at biskoppen i flere tilfælde udtalte sin tilfredshed med den.

Men selvfølgelig var Rudkøbing for lille til i det lange løb at kunne 
bære en latinskole, hvis hovedopgave var at være forberedelsesskole 
til universitetet og specielt til det teologiske studium. Den sygnede 
da også efterhånden hen, og fra 1710 havde den kun een lærer, 
rektoren.

Latinskolen var den eneste skoleform, som datiden bød de børn, 
som skulle have undervisning ud over det rent elementære i skrivning 
og regning. Denne elementære undervisning kunne de få i den så
kaldte Danske skole, men det er meget lidt, der er bevaret om denne 
skoles liv. Større betydning kan den dog næppe have haft, dertil er 
bevaret for mange eksempler på folk, der ikke engang kunne skrive 
deres eget navn. Da f. eks. 29 borgere i 1690 indsendte en skatte
klage, var der blandt dem 7, som måtte nøjes med at prente deres 
forbogstaver.

En skolereform var derfor i høj grad påkrævet, og latinskolens 
endeligt kom med med udgangen af 1739, da den blev erstattet af 
Christendomsskolen — forløberen for vore dages folkeskole.

Chr. Kiilsgaard.
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Skolevæsenets styrelse og tilsyn:

SKOLEKOMMISSIONEN: 
forretningsfører P. Hahn Andersen, fm. 
revisor A. Christensen 
bryggeriarbejder Th. Gregersen 
faktor Chr. Pedersen
sagfører, cand. jur. A. Trolle-Christensen

S KOLEUDVALGET: 
forretningsfører P. Hahn Andersen, fm. 
borgmester Sv. Nilsson 
telefonmester W. Christensen 
faktor Chr. Pedersen
sagfører, cand. jur. A. Trolle-Christensen

SKOLEBESPISNINGSUDVALGET: 
skoleudvalget, der tiltrædes af 
kredslæge V. Dammegård 
tandlæge C. Kiilsgaard 
stadsskoleinspektøren

LEGATUDVALGET:
provst A. Thelle, fm. 
borgmester Sv. Nilsson 
stadsskoleinspektøren

Stadsskoleinspektør Arne Jørgensen, 
tlf. 116 (privat 272)
Viceinspektør H. Malte Nielsen, tlf. 773
Lærerrådets formand:
overlærer, cand. mag. A. Bruun, tlf. 346
Forældreforeningens formand:
læge Vagn Holten, tlf. 805
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SKOLEKOMMISSION OG SKOLEUDVALG
Den 1. april udtrådte læge fru G. Bonnevie, købmand Østerbye 

og borgmester Sv. Nilsson af skolekommissionen, og af skoleudval
get udtrådte landsretssagfører E. Hinrichsen og købmand Østerbye.

For yderst forstående og interesseret arbejde og samarbejde 
bringer skolen en hjertelig tak.

Som nye medlemmer i skolekommissionen tiltrådte sagfører, 
cand. jur. A. Trolle-Christensen (valgt af byrådet) og revisor 
A. Christensen og bryggeriarbejder Th. Gregersen (valgt af for
ældrene).

Skoleudvalget tiltrådtes af faktor Chr. Pedersen og sagfører, 
cand. jur. A. Trolle-Christensen.

Skolens elevtal
Skolen havde den 1. januar 1954 ialt 688 elever. 
Den 31. december 1954 var antallet 742 elever

1 grundskolen................................. 252 drenge og 209 piger
I eksamensfri mellemskole............ 39 « « 32 «
I eksamensmellemskolen og real

klassen .......................... 90 « « 120 «

Ialt.... 381 drenge og 361 piger

Børneantallet d. 31. dec. 1954
Under 

u-pligtig 
alder

u-pligtig 
alder

Over 
u-pligtig 

alder
Til

sammen

Drenge
Fra kommunen..........................
Fra andre kommuner...............

21 293
31

19
17

333
48

Tilsammen. . 21 324 36 381

Piger
Fra kommunen..........................
Fra andre kommuner...............

14 262
39

27
19

303
58

Tilsammen. . 14 301 46 361
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Indskrivningen til 1. klasserne
År Drenge Piger Ialt

1945 28 31 59
1946 29 25 54
1947 33 31 64
1948 36 29 65
1949 30 29 59
1950 46 33 79
1951 53 32 85
1952 47 38 85
1953 38 55 93
1954 52 51 103
1955 38 43 81

Forventet indskrivning til 1. klasserne:
1956: 74.
1957: 69.
1958: 59.
1959: 76.
Skolen kæmper i øjeblikket med en meget følelig lokalemangel.
Fra skolens side må det derfor hilses med den største glæde, 

at der fra ministeriets side blev givet byggetilladelse til den pro
jekterede tilbygning ved Kastanievejens skole.

Grunden blev afsat fredag den 10. september, og på nuværende 
tidspunkt er arbejdet så vidt fremskredet, at dækket over kælderen 
næsten er færdigstøbt.

Arkitekten regner med at kunne aflevere bygningen den 1. sep
tember 1956.

Også med hensyn til gymnastiksale med forsvarlige omklæd
nings- og badeforhold arbejder myndighederne på en snarlig 
løsning.

Skolepenge
Ved lov nr. 194 af 11. juni 1954 bestemmes det, at undervisnin

gen i de af staten og kommunerne drevne højere almenskoler er 
vederlagsfri.

I overensstemmelse hermed opkræves ikke mere skolepenge for 
de udenbys børn, ligesom disse elever nu får udleveret bøger og 
andet materiel (kladdehefter) gratis på skolen.
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I undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. januar 1955 
bestemmes det i § 1 bl. a.:

Kommuner, der oppebærer særligt statstilskud til eksamensskoler, 
har pligt til, som en forudsætning for dette tilskud — i det omfang 
pladsforholdene tillader det — at optage elever med bopæl uden 
for kommunen til undervisning i eksamensafdelingerne.

1 § 3 bl. a.:
For elever optaget i overensstemmelse med § 1 kan skolekommu

nen hos hjemstedskommunen kræve refunderet et beløb svarende 
til skolekommunens gennemsnitlige nettoudgift pr. elev ved kom
munens samlede skolevæsen, bortset fra udgiften til forrentning og 
afskrivning af fast ejendom. Tilskud fra den fælleskommunale ud
ligningsfond vil være at holde uden for opgørelsen.

Udenbys elever
Eksamensmellemskolen: 89

Antal elever:
Kommune

lea leb Ilea Heb Illeallleb IVea llVeb R Ialt
Snøde-Stoense-Hou . . . 2 4 1 1 4 1 13
Bøstrup.......................... 2 3 2 1 1 1 10
Tranekær-Tullebølle. . . 5 4 3 2 4 6 3 27
Simmerbølle................. 2 4 2 1 1 10
Strynø............................ 1 1 1 1 4
Longelse-Fuglsbølle . . . 1 2 2 5
Skrøbelev..................... 6 1 7 2 2 1 19
Magleby....................... 1 1

I skolens øvrige klasser: 16. Ialt udenbys: 105 (sidste år: 101).
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Fordeling i klasserne den 31. december 1954.

Grundskolen

5a 5b 5c 4a 4b 4c 3a 3b 3c 2. 2b 2c la Ib 1c

Drenge ............... 16 16 17 19 17 19 19 17 16 13 14 14 19 19 17
Piger ................... 14 13 13 11 11 11 11 11 10 20 17 17 16 15 19

Ialt 30 29 30 30 28 30 30 28 26 33 31 31 35 34 36

Den eksamensfri mellemskole

III f II f I fa I fb

Drenge ............................................................ 6 12 9 12
Piger ................................................................ 3 17 7 5

Ialt 9 29 16 17

Eksamensmellemskolen.

R IVea IVeb Illea Illeb Ilea Heb lea leb

Drenge ................... 8 7 11 7 6 13 16 12 10
Piger ........................ 7 13 11 13 14 13 12 17 20

Ialt 15 20 22 20 20 26 28 29 30

Elevernes forsømmelser i 1954
Forsømmelserne udgjorde i procent af det samlede antal skoledage:

Tallene for 1953 er anført i parentes.

Sygdom lovl. grund ulovl. grund Ialt
I grundskolen........ 4,25(4,52) 0,42 (0,49) 0,01 (0,00) 4,68 (5,02)
1 eksamensfri mell.. 3,46(3,25) 0,85(0,57) 0,3 (0,13) 4,61 (3,95)
I eks. mellsk. ogr.kl. 2,98(2,58) 0,34(0,39) 0,00 (0,00) 3,32(2,97)
I hele skolen........... 3,81 (3,80) 0,43(0,47) 0,04(0,03) 4,28 (4,29)
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Oversigt over antal dimittender 1930 — 54

Mellemskole
eksamen Realeksamen Skolens samlede 

børnetal
År Antal År Antal Kvotient År Antal

1929 17 1930 10 14,05 1930 663
1930 27 1931 19 14,28 1931 628
1931 16 1932 9 13,99 1932 654
1932 18 1933 1 1 13,77 1933 635
1933 27 1934 17 13,69 1934 600
1934 21 1935 13 13,73 1935 558
1935 23 1936 8 13,97 1936 571
1936 22 1937 13 13,95 1937 540
1937 22 1938 14 13,59 1938 541
1938 39 1939 28 13,62 1939 517
1939 29 1940 20 13,87 1940 527
1940 26 1941 22 13,77 1941 511
1941 28 1942 21 13,81 1942 513
1942 24 1943 20 13,73 1943 503
1943 28 1944 20 13,78 1944 507
1944 20 1945 13 14,08 1945 524
1945 23 1946 9 13,50 1946 521
1946 21 1947 8 13,51 1947 532
1947 25 1948 17 13,78 1948 556
1948 23 1949 8 13,71 1949 572
1949 19 1950 8 13,77 1950 603
1950 31 1951 10 13,54 1951 629
1951 24 1952 15 13,33 1952 671
1952 41 1953 21 13,63 1953 688
1953 51 1954 21 13,67 1954 742
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REALEKSAMEN 1954
A.

1. Bengtsson, Ulla, d. af boghandler B., Rudkøbing.
2. Bæk, Inge Nytofte, d. af driftsleder B., Tullebølle.
3. Fink, Knud Tage Pedersen, s. af mejeribestyrer F., Tullebølle.
4. Hansen, Grethe Bendix, d. af postbud H., Rudkøbing.
5. Jensen, Ole, s. af førstelærer J., Magleby.
6. Jørgensen, Eva Bækkel, d. af manufakturhandler J., Rudkøbing.
7. Nielsen, Conni, d. af mekaniker N., Rudkøbing.
8. Nielsen, Gurli, d. af arbejdsmand N., Rudkøbing.
9. Pedersen, Birthe, d. af tømrersvend P., Rifbjerg.

10. Petersen, Bente, d. af afd. købmand P., Rudkøbing.
11. Rasmussen, Poul Svanholm, s. af ekspeditør R., Rudkøbing.
12. Sørensen, Hanne Margrethe, d. af gårdejer S., Tullebølle.

B.
1. Fabricius, Grethe, d. af murermester F., Krogsbjerg.
2. Jørgensen, Elo, s. af fru J., Tullebølle.
3. Krøyer, Birte, d. af gårdejer K., Skrøbelev.
4. Nielsen, Else, d. af manufakturhandler N., Snøde.
5. Petri, Lone, d. af læge P., Tranekær.
6. Rasmussen, Erik Christian Krogh, s. af gårdejer R., Bøstrup.
7. Rasmussen, Sigrid Posselt, d. af forpagter R., Korsebølle.
8. Weidemann, Ulla, d. af fabrikant W., Peløkke.
9. Wester, Hanne, d. af proprietær W., Skrøbelev.

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1954
1. Andersen, John Budtz, s. af manufakturhandler A., Lohals.
2. Bonnevie, Else, d. af dommer B., Rudkøbing.
3. Borgvold, John, s. af typograf B., Rudkøbing.
4. Bremholm, Carl Arne, s. af fru B., Rudkøbing.
5. Christensen, Margit Johanne, d. af finmekaniker C., Rudkøbing.
6. Christiansen, Inger Martha, d. af arbejdsmand C., Statene.
7. Christiansen, Søren Harry, s. af smedesvend C., Rudkøbing.
8. Friis, Rikke, d. af mægler F., Rudkøbing.
9. Gregersen, Erling, s. af bryggeriarbejder G., Rudkøbing.

10. Hansen, Jørn Egon, s. af pensionatsejer H., Østrehuse.
11. Jensen, Bente Astrid Molbech, d. af frisørmester J., Rudkøbing.
12. Jensen, Preben Johannes, s. af konsulent J., Rudkøbing.
13. Johansen, Lis, d. af stadsingeniør J., Rudkøbing.
14. Juul, Peter Børge Manø, s. af manufakturhandler J., Rudkøbing.
15. Jørgensen, Annegrete, d. af stadsskoleinspektør J., Rudkøbing.
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16. Jørgensen, Kirsten Johanne, d. af isolatør J., Rudkøbing.
17. Larsen, Inger-Lise, d. af arbejdsmand L., Rudkøbing.
18. Madsen, Kirsten Ejsing, d. af maskinmester M., Rudkøbing.
19. Nielsen, Jens Malte, s. af viceskoleinspektør M. N., Rudkøbing.
20. Nørgaard, Jens Bo, s. af forpagter N., Stensgaard.
21. Petersen, Mogens Ambo, s. af vognmand P., Skrøbelev.
22. Petersen, Ulla Nordahl, d. af gårdejer P., Skebjerg.
23. Puggård, Viggo Kårsberg, s. af overbetjent P., Rudkøbing.
24. Rasmussen, Anni, d. af arbejdsmand R., Rudkøbing.
25. Rasmussen, Ena Bente, d. af skovarbejder R., Frellesvig.
26. Stengade, Peter Annard, s. af karetmager S., Tranekær.
27. Weidemann, Torben, s. af direktør W., Peløkke.

Oversigt over mellemskole- og realeksamen

Antal 
elever

Eksamenskarakter

ug-r mg 4- mg mg 4- g+

Mellemskoleeksamen................. 27 1 4 9 9 4
Realeksamen.............................. 21 4 9 4 4
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Præmier uddeltes til følgende elever:
Langelands sparekasse:
John B. Hansen, 3f.
Else Nielsen, Rb.
Bente Pedersen, Ra.
Ole Jensen, Ra.

Langelands bank:
Tove S. Rasmussen, 2 fa.
Birthe Pedersen, Ra.
Andelsbanken:
Elo Jørgensen, Rb.
Niels J. Poulsen, 2 fb.
Poul Hansen, 2 fb.

Rudkøbing kommune:
Hanne Sørensen, Ra.
Ulla Nordahl Pedersen, IVe.
Sigrid Rasmussen, Rb.
Kirsten Navne, 2 fa.
Gurli Nielsen, Ra.
Ena Rasmussen, IVe.

Idrætsprøver
På grund af de dårlige vejrforhold og reparation af badeanstalten 

er der i dette skoleår ikke aflagt prøver i svømning.

Følgende har erhvervet idrætsmærket i bronze:
Jørgen Bengtsson, 3f.
Evald Feltmann, 3f.
Søren Lange, 3f.
Ole Rasmussen, 3f.
Niels J. Poulsen, 3f.
Knud Nielsen, 2f.
Ole Westhoff, 2f.
Erik Kølle Andersen, 2f.
Orla S. Andersen, 2f.
Poul Bjerg, 2f.

Følgende har fået skoleidrætsmærket i guld:
Ulla Nordahl Pedersen, R.
Bente Jensen, R.
Kirsten E. Madsen, R.
Else Bonnevie, R.
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Lærerpersonalet den 31. december 1954
Stadsskoleinspektør Arne Jørgensen. 
Viceskoleinspektør H. Malte Nielsen. 
Overlærer J. Rueløkke.

,, A. Bruun.
„ A. Hegelund.

Lærer E. Meyer.
,, J. Svane Nielsen.
„ H. E. Sørensen.
,, E. Ebsen.
,, Bernt J. Petersen.
„ Børge Egelund Pedersen.
,, Sv. Sørensen.
„ Sv. Klæsøe.
,, Johs. Appel.
„ A. N. Andersen.

Timelærer Bent N. Rasmussen.
Overlærer frk. K. M. Christiansen.

„ frk. H. Heggelund.
,, fru J. Jensen.

Lærerinde fru R. Juul.
„ fru K. H. Unnerup.
„ fru M. L. Ploug.
,, fru A. Egelund Pedersen.
,, fru H. Sørensen.

Timelærerinde fru Elna Rasmussen.

KURSUS
Kommunelærer B. Egelund Pedersen deltager i skoleåret 1954 o o

—55 i årskursus på Statens Gymnastikinstitut.
I kortere kursus har deltaget lærerinde fru M. Christensen, læ

rerne N. Rasmussen, H. E. Sørensen og A. N. Andersen.

VIKARER
Følgende har virket som vikarer ved skolen: lærerinderne fru I. 

Ebsen, fru Gerling Jensen og frk. Inger Hinrichsen, seminarieele
verne frk. Jytte Knudsen, W. Boye Petersen, Ib Stubbe Teglbjerg, 
Jensby Pedersen og pastor J. Olsen, Longelse.
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Beretning fra skolelægen i Rudkøbing for året 1954
Bortset fra en hel del influenzatilfælde i marts har sundheds

tilstanden blandt børnene været god. Epidemier af nogen art er 
ikke forekommet.

Der er foretaget tuberkuloseundersøgelse af alle børn i 1. og 4. 
klasse samt i afgangsklasserne (2 fm, 3 fm, 4 em og realklassen), 
idet skolelægen har foretaget tuberkulinprøverne, og tuberkulose
stationen har røntgenfotograferet børnene og calmettevaccineret 
de tuberkulinnegative. Calmettevaccinationen er frivillig, og for
ældrene får lejlighed til at nedlægge forbud, men det er meget 
sjældent, at forældrene nægter at lade barnet vaccinere. Lærer
personalet og skolens øvrige personale er blevet undersøgt for tu
berkulose ved røntgengennemlysning.

Alle børn er blevet undersøgt, målt og vejet. Af sygelige tilstande 
af betydning fandtes følgende:

Grundskoleklasserne De øvrige klasser
Drenge Piger Drenge Piger

Hudlidelser.................................. , ...
Holdningsfejl .....................................
Lidelser i mund, næse og svælg 
(polyper, forstørrede mandler mm.) 
Øresygdomme..................................  
Nedsat synsstyrke............................
Blodmangel ......................................
Sukkersyge........................................
Brok...................................................
Epilepsi ..............................................
Fodvorter..........................................

3
3
6

10

1
1
1

1
1
4

8
1

1

1
5

1

1
8

25 15 8 9

Ialt 57. Af disse er 52 henvist til lægebehandling.

Alle børn over 12 år er blevet undersøgt for farveblindhed, såfremt 
de ikke tidligere har været prøvet. Det drejede sig om 53 børn (32 
drenge og 21 piger). Farveblindhed fandtes hos 2 drenge og 1 pige.

Der er foretaget ekstra undersøgelser af nogle af de yngre klasser, 
dels på grund af nogle tilfælde af børnesår, dels på grund af hoved
lus. Hovedlus fandtes dog kun i 1 tilfælde.
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Ved den ugentlige konsultation på skolen har der været 17 børn til 
undersøgelse. Anledningen var:

Holdningsfejl ................... 2 tilfælde
Nedsat synsstyrke ........  8 „
Øjensygdom................... 1 „
Obs. for polyper............. 2 „
Blodmangel .................... 1 ,,
Hæshed ........................... 1 ,,
Forskelligt ...................... 2

Af disse blev 11 henvist til lægebehandling.

1 7 tilfælde er der foretaget første behandling ved mindre læsioner.

V. Dammegård.

Skoletandklinikken
I 1954 har antallet af elever, der har gået til behandling på den 

kommunale skoletandklinik, været 518 fra 1. januar til 31. marts 
og 548 fra 1. april til 31. december.

Der er fra 1. januar til 31. marts udført 327 fyldninger, 8 rod
behandlinger, 38 tandudtrækninger, 30 lokalbedøvelser og 1 anden 
behandling, samt fra 1. april til 31. december 658 fyldninger, 18 
rodbehandlinger, 65 tandudtrækninger, 56 lokalbedøvelser og 15 
andre behandlinger.

Året har gået sin normale gang, og børnene har gennemgående O Ö o' O O o
været flinke. At de ikke allesammen, særlig i de første klasser, ei
lige glade ved at skulle til tandlæge, er der jo ikke noget at sige til, 
og nogle få har da også været umulige at behandle. Tvang skal jo 
undgås, for så opnår man kun at skræmme dem og deres kamme
rater.

Chr. Kiilsgaard.
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Særundervisning
Særlig hjælp til de børn, der på grund af læsesvaghed eller af 

andre årsager har haft vanskeligheder med at følge den almindelige 
undervisning, er givet på følgende måde: Alle børnene er intelligens
prøvede (Binet-Simon) og læseprøvede.

De læsesvage inddeles derefter i hold (4—5 elever) og får særlig 
undervisning — 5—6 timer pr. uge. Undervisningen forestås af 
kommunelærer J. Svane Nielsen, der efter speciel uddannelse er 
autoriseret som ordblindepædagog.

De øvrige elever har været inddelt i to hold, hvor undervisningen 
har været ledet af overlærer frk. Heggelund og kommunelærer 
H. E. Sørensen, der begge har særlig uddannelse i denne undervis
ningsform.

Børnebespisningen 1953-54
Børnebespisningen, der omfatter de seks første klassetrin, be

gyndte som sædvanlig 1. november og varede til 13. marts.
Kostplanen fastsættes af skolelægen, kredslæge Dammegård, 

der også fører tilsyn med tilberedningen og de hygiejniske forhold.
Der serveres smørrebrød, mælk og et æble, ligesom der gives 

vitamintilskud. Antallet af portioner har været 7500. Den samlede 
udgift til madvarer andrager kr. 9228,69.

Skolesparekassen
Det er af den største betydning, at alle børn i en tidlig alder får 

lært, hvad det vil sige at spare op til et eller andet fornuftigt formål 
i stedet for at bruge de småbeløb, de har rådighed over, straks, uden 
at få noget af blivende værdi for dem. Børnene får gennem denne 
spareordning forståelse af og respekt for indtjente værdier og lærer 
vigtigheden af at have orden i deres økonomi.

I Rudkøbing skolesparekasse er der i årets løb opsparet kr. 
12.242,95 af 460 sparere.

E. Meyer.
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Børnebiblioteket
Bogbestanden udgjorde den 1. april 1954 311 bind faglitteratur 

og 538 bind skønlitteratur.
Tilvæksten i 1953-54 udgjorde 48 bind faglitteratur og 107 bind 

skønlitteratur. Der blev i samme tidsrum udskilt 48 bind.
Lånertallet var 305. Udlånet udgjorde 985 bind faglitteratur og 

2387 bind skønlitteratur.
1 indeværende skoleår har eleverne i eksamensklasserne i højere 

grad, end tilfældet har været hidtil, benyttet folkebibliotekets hånd
bogsamling som hjælp ved udarbejdelsen af fristile. Ligeledes finder 
flere og flere af den eksamensfri afdelings elever vej til folkebiblio
tekets læsesal for at finde oplysning om deres forskellige hobbies. 
Det er derfor med glæde, man noterer den kendsgerning, at etable
ringen af såvel udlån som håndbogsamling i selvstændigt lokale på 
skolen nu nærmer sig sin virkeliggørelse.

J. Rueløkke.

Gaver
Skolen har med tak modtaget følgende gaver:
Et bæltedyr (skænket af Elo Nielsen).
Forskellige kemikalier (skænket af læge Larsen, Strynø).

Udlån af lokaler
Skolen har været benyttet af:
Handelsskolen, A.O.F., Ungdomsskolen, Røde Kors og Sports- 

unionen.

Rulleskøjteløb i skolegården
Med skolekommissionens tilladelse har skolens elever hver lørdag 

eftermiddag haft lejlighed til at løbe på rulleskøjter i skolegården. 
Mange børn har benyttet sig af tilbudet, idet rulleskøjteløb på 
gader og fortove jo er forbudt.
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Frivillig tegning og maling
En gruppe af elever har dannet en tegneklub, der hver lørdag 

eftermiddag i tegnelokalet har dyrket deres hobby.

Skolens ferieplan
Påskeferie: Fra tirsdag den 5/4 kl. 11 til onsdag den 13/4 kl. 8.
Ekstraordinær fridag: Torsdag d. 5/5 (Danmarks befrielsesdag).
St. Bededagsferie: Fredag den 6/5 og lørdag den 7/5.
Kristi Himmelfartsdag: Torsdag den 19/5.
Pinseferie: Fra fredag den 27/5 kl. 11 til onsdag den 1/6 kl. 8.
Sommerferie: Fra lørdag den 25/6 kl. 12 til onsdag den 10/8 kl. 8.
Oktoberferie: Fra lørdag den 15/10 kl. 11 til mandag den 24/10 

kl. 8.
Juleferie: Fra torsdag den 22/12 kl. 1 1 til 6/1 kl. 8.
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af skolens dagbog

1954:
19/2 og 20/2: Optagelsesprøve til eksamensmellemskolen.
18/3 og 19/3: Forældredag med pænt besøg.
28/3: Udstilling af elevarbejder.
30/3: Afslutning for grundskolen: Elever opfører „Svinedrengen“ •— derefter 

film.
30/3: Afslutning for mellemskolen og realklassen: Tale af provst Thelle 

og stadsskoleinspektøren. Uddeling af eksamensbeviser og præmier.
31/3:

1/4:
Tegninger sendes til udstilling i Mjölby. 
Det nye skoleår begynder.

8/4: Elever opfører „Svinedrengen“ for forældreforeningens medlemmer.
24/4: Besøg af dimittender 1929.
27/4: Konkurrence i historie i skoleradioen: Nexø—Rudkøbing.
30/4: Folkeskolelærer J. Berglund, Øvre Kalix, Sverige, viser film og holder 

foredrag på svensk for de større elever.
5/5: Højtidelighed i skolegården.

12/6: Besøg i skolegården af børnehjælpsdagens indsamlere.
12/6: Fodboldkamp med Svendborg byskole.
13/6: Udstilling i gymnastiksalen af børnetegninger fra 12 forskellige lande 

(Rudkøbing repræsenteret).
18/6:
22/6:

Aftenmøde for IV mellems forældre — Bornholmsturen. 
Grundskolen på udflugt til Christiansminde.

24/6: Udflugt for de større børn til Stengade. Om aftenen uddeling af præmier 
i skolegården — derefter asfaltbal under kulørte lygter.

26/6: Sommerferie — afslutning i skolegården.
28/6: IV mellem rejser til Bornholm.
3/7: Realklassen rejser til Norge.

11/8: Skolen begynder igen.
21/8: Skolen adopterer „Abelone Vendila".
25/8: 30 børn rejser til København — indbudt af Foreningen af Langelændere.
26/8: Aftenmøde for 2f’s forældre — lejrskolen.
10/9: Grunden afsat til tilbygningen ved skolen.
15/9: Undersøgelse i Tuberkulosevognen.
23/9: Skoledirektør S. P. Fredebo taler for forældreforeningens medlemmer.
28/9: Psykoteknisk prøve.
9/10: Forældremøder for la, Ib, 1c, lea og leb. Besøg af ca. 130 forældre.

28/10: Bendt Rom viser filmen „Palæstina“ for børnene.
28/10 og 29/10: Inspektør, magister Im. Jeppesen overværer undervisningen

i dansk, historie og religion.
18/11: Aftenmøde for 4c’s forældre.
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2/12 og 3/12: Skolefest: Sangkoret synger „Danmarksrejsen“, IV mellem op
fører „Genboerne“ — derefter dans.

15/12: Preben Franks film „Fra Danmarks oldtid“ vises for børnene.
20/12: Julemærkefilmen vises i flere klasser.
22/12: Juleafslutning i kirken ved provst Thelle.
22/12: Uddeling af legatet „Grethes Minde“.

1955:
6/1: Skolen begynder.

17/1: Skolen slutter kl. 10 på grund af sne.
22/1: Forældremøde for 5a, 5b og 5c. Besøg af ca. 60 forældre.
24/1: Recitatrice fru Olga Appellöf, Stockholm, fortæller og viser lysbilleder 

for IV mellem.
28/1: Jørgen Bitsch-filmen „Safari“ vises for børnene.
10/2: „Den levende ørken“ vises ved to forestillinger for eleverne.
15/2: Forældremøde for IV mellems forældre.
17/2: Forældremøde for realklassens forældre.

Ved begge møder var så godt som alle forældrene til stede.

Fra en af skolens tidligere elever, Poul Svanholm Rasmussen, der har fået tilstået

ET ÅRS OPHOLD I U.S.A.
har skolen modtaget følgende brev, der fortæller om amerikanske skoleforhold:

Den 15. september begyndte jeg at gå i skole i Onondaga Valley Academy, 
som snart viste sig at overgå mine forventninger på alle måder. — Det at 
være „foreign student“ i Amerika, er „quite something“. Hver eneste ameri
kaner, man træffer, prøver på alle måder at gøre opholdet for en så behage
ligt som muligt. Allerede den første dag på skolen var der snart en, snart 
en anden, der sagde: „Hi Poul“, skønt jeg ikke huskede at have set nogen af 
dem før; det varede heller ikke længe, før de forskellige elever præsenterede 
sig (eller blev præsenteret) for mig, og jeg fik en sludder med dem. Efter at 
jeg havde gået til skole i 2 dage, var der straks en nabo-dreng, som jeg går 
i klasse med, der tilbød at køre mig til og fra skole, og den næste morgen, 
da jeg trådte ud af døren, ventede et skinnende dollargrin med radio osv., og 
siden den dag har jeg ikke haft lejlighed til at g å til skole. E>a jeg havde 
været i U.S.A, i ca. 2 mdr., blev jeg for første gang præsenteret for alle 
skolens lærere og elever, der var samlede i skolens auditorium. Før jeg be
gyndte en lille tale, blev den danske nationalmelodi spillet, hvorunder alle 
eleverne stod op. Onondaga Valley Academy er den ældste skole i Syracuse, 
en by lidt større end Odense. O. V. A. blev grundlagt i 1812 og var oprindelig 
en kostskole, senere blev den så almindelig high school. — Imidlertid kan man 
ikke se på skolen, at den er omtrent 150 år gammel.

Både indvendig og udvendig ser den ud, som var den bygget i 1955. — 
Selve skolesystemet er temmelig forskelligt fra en dansk skole. Eleverne 
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vælger selv de fag, de ønsker at dygtiggøre sig i, og der undervises i mange 
flere fag, end det er tilfældet på en dansk skole. Skoletiden er kun 5'/2 time 
daglig, og deraf går >/2 time til lunch, endvidere er skolen lukket både lørdag 
og søndag. Der er ikke noget, der hedder frikvarter; men alle klasseværelser 
er „air-conditioned“. 1 det første halve skoleår havde jeg følgende fag: en
gelsk, amerikansk historie, maskinskrivning og undervisning i autokørsel. 1 
det kommende halvår skal jeg have: engelsk II, amerikansk historie II, psyko
logi og radio-workshop, d. v. s. hvordan man skal tale, gøre o. s. v. foran 
radio- og television-optagere.

Meget ofte sender jeg en venlig tanke til Danmark og til Rudkøbing skole, 
der har gjort det muligt for mig at få denne pragtfulde oplevelse i U. S. A. Jeg 
håber, at det vil blive muligt for mange flere danske, specielt langelandske 
skoleelever at kunne rejse til U.S.A, under „American Field Service“, og at 
det engang vil blive muligt at modtage en amerikansk skoleelev på Rud
købing skole.

BORNHOLMSTUREN
Den snart traditionelle tur med IV mellem-klasserne til Bornholm fandt sted 

i den første uge af sommerferien under ledelse af overlærer Bruun og frue 
med undertegnede som stedkendt mand. Holdet blev i private biler befordret 
til Lohals, og den første aften tilbragtes i Tivoli i øsende regnvejr. Til gen
gæld var vejret fint under hele opholdet på Bornholm, selv solformørkelsen 
oplevede vi i ideelt vejr. Turen forløb i enhver henseende godt, og vi mødte 
overalt megen velvilje og god service, både på Dampskibsselskabet, De born
holmske jernbaner og Rønne vandrerhjem, hvor vi boede fast under hele 
opholdet. Med biler, tog og damper — og naturligvis til fods — besøgte vi 
alle de steder, man kan nå at se på syv dage, fra Dueodde til Hammeren og fra 
Rønne til Christiansø.

Til slut ska1! det blot nævnes, at elevernes opførsel på hele turen var upaa- 
klagelig; de var flinke, interesserede og hjælpsomme overfor hinanden, og 
alle bidrog til, at hele arrangementet kunne afvikles uden gnidninger.

Ff.’M. N.

EN TUR TIL GAUSTA
På vores skole er det efterhånden blevet tradition, at der bliver arran

geret en Norgestur i sommerferien for realklassens elever. Dette år blev 
det min tur til at opleve dette eventyr — for eventyr, det var det.

Den oplevelse, som vi sikkert vil huske bedst, er turen til Gausta.
Gausta er et 1883 m højt fjeld, der ligger oppe i Telemarken, så man 

kan forestille sig den spænding, vi følte i de dage, der gik forud for bestig
ningen; tænk at skulle bestige et sådant fjeld! Så derfor var vi også meget 
nedtrykte, da vi hørte om et andet dansk hold, der den foregående dag 
havde prøvet at nå op til toppen, men forgæves. Deltagerne var blevet gen
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nemblødt af regnen og havde mødt så voldsom sne og hagl, at de måtte 
vende om igen, hvor nødigt de end ville.

Vi tog fat med frisk mod, og på nær et par enkelte startede vi tirsdag 
d. 6. juli ved 9-tiden på den spændende færd. Det første stykke blev vi 
befordret i nogle hyper-moderne taxi. Men mere end trediedelen kunne vi 
ikke komme på denne måde; nu måtte vi selv til at bestille noget!

Vejret var forholdsvis godt, og vi var ved godt mod, da vi begyndte at 
gå. 1 begyndelsen var der ikke meget fjeld, hvor vi gik; det meste af grun
den var bevokset med græs, revling, rensdyrlav o. 1. Lidt længere oppe traf 
vi så den sidste gård oppe ad fjeldet. Vi fik fin lejlighed til at betragte den 
på nærmere hold, for vi måtte helt hen til den for at komme videre. Det 
var et typisk eksempel på de norske gårde, 2—3 bygninger af sort træ og 
med græstørvetag. Lige forbi gården løb begyndelsen til en elv, som vi 
måtte forcere ved hjælp af vore kæppe og nogle sten. Nogle af os nåede da 
også at blive våde om tæerne.

Efterhånden som vi nåede længere op, blev bevoksningen sparsommere, 
og de rigtige sten blev de fremherskende. Vi holdt hvil et par gange under
vejs, fordi vi meget hurtigt blev stakåndede.

Ca. 100 m fra selve toppen lå der en turisthytte; mod den stilede vi først. 
Nu gik vi Ikke, nu klatrede vi. Vi så ikke andet end sten, store sten og små 
sten. Pyh! Vi kom til den første klat evige sne, noget mærkeligt grovkornet 
sne. Siden hen passerede vi mange klatter sne.

Omsider kom vi op til turisthytten efter megen møje og besvær. Vi fort
satte straks det sidste stykke hen til toppen. Heroppe var det vanskeligere 
endnu at komme frem. En gang var vi helt indhyllet i en sky. Der blev så 
mærkeligt stille. Det var, som om vi kun hørte vort eget åndedrag. — Skyen 
forsvandt heldigvis hurtigt.

Det sidste stykke var det farligste. Der var dybe sprækker, og det var 
ikke godt at lide af svimmelhed på de steder. — Men endelig efter et sidste 
spring stod vi oppe på selve toppen af Gausta, der var markeret med et 
bræt. Nu var vi ved vores mål, 1883 m over havet, og kiggede ud over Tele
markens fjelde, som næsten alle så små og ubetydelige ud. Vi så den dal, 
hvori Rjukan lå, dybt nede. — Det var dog begrænset hvor langt, vi kunne 
se, da der var mange skyer under os. Selv om solen skinnede, var det meget 
koldt, kun 3°. Vi spiste vor medbragte mad og begyndte derefter nedturen.

Den var næsten mere anstrengende end opturen, fordi vi hele tiden måtte 
bremse med benene. Da vi var nået hen til hytten, gik vi ad en meget primi
tiv, lille sti et godt stykke nedad, og vi fortsatte ind over fjeldet ned mod 
det sted, hvor vi skulle køre fra. Ulla og jeg kom et stykke bagefter de 
andre, og da der så viste sig en klat sne, satte jeg mig ned på min regn
frakke og rutsjede ned. Nogle sten kom faretruende nær, så jeg måtte dreje 
udenom. Resultatet blev, at jeg rutsjede videre nedad på maven — uden 
regnfrakke! Ih, hvor blev jeg våd, men jeg ville nu alligevel ikke have und
været den fornøjelse.

Ved 17-tiden om eftermiddagen var vi endelig nede igen og blev kørt det 
sidste stykke i biler.
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Den aften blev vi hjemme på vandrehjemmet. Vi var ærlig talt trætte, 
navnlig i benene, hvilket vablerne viste. Men trods skrammer og træthed var 
det et tilfreds Rudkøbing-hold, der den aften lagde sig til at sove.

Jeg tror, at vi alle har været glade for og har haft udbytte af denne tur 
til Norge, for det er jo trods alt ikke en hverdagsbegivenhed at komme til 
udlandet, og navnlig ikke at se den storslåede natur, de høje, nåleskov- 
bevoksede fjeldskråninger og de brusende vandfald; alt det, som kun Norge 
ejer. — TAK!

Else Bonnevie, realen.

KØBENHAVNEREUREN s
1 den sidste uge af august måned 1954 var 30 elever fra Rudkøbing skoles 

I mellem a og b og Ifm a og b samt II em b tillige med 20 elever fra Tranekær 
skole gennem Langelands lærerkreds inviteret til hovedstaden af Foreningen 
af Langelændere i København.

Vi boede hos foreningens medlemmer, der på alle måder gjorde deres 
bedste, for at vi skulle befinde os godt. „Ja, vi blev helt igennem forkælet“, 
skrev Birgit i en stil.

Alt var vel tilrettelagt, og foreningen mødte hver dag med fører til at vise 
os rundt i byen. Vi var i Nationalmuseet, Christiansborg Slot, Mindelunden, 
Rosenborg Slot, Tivoli, Tuborg, Danmarks Akvarium, Radiohuset, Cirkus 
Schumann, Dyrehaven og .Zoologisk Have.

Turen var en stor oplevelse, da de fleste af os aldrig havde været i Køben
havn før. Det fremgår tydeligt af de stile, børnene senere skrev om turen.

Således skriver Anne Marie: „Vi kom hjem med mange gode minder om 8 
dejlige dage i den store by, København“.

Eller Birgit: „Turen hjem var dejlig, og da færgen sejlede gennem det 
smukke Svendborgsund på vej til Langeland, følte vi en dyb taknemmelighed 
for, at vi bor i et dejligt land“.

Inge siger: „... så var det slut med den dejlige uge, som vi alle sammen 
var meget glade for, og sikke meget vi har set og oplevet, det fortjener Lange- 
landsforeningen tak for“.

Ib udtrykker børnenes taknemmelighed over for foreningen, idet han siger: 
„Så vil jeg benytte lejligheden til at sige foreningen tak for den dejlige tur, vi 
har haft".

Citaterne er uddrag af stile, som børnene senere skrev om turen. Foreningen 
af Langelænderne har præmieret de bedste af stilene. Birgit Jensen, Ilem b, 
fik 1. præmie, og Ib Christensen, Ifm b, fik ligeledes en præmie.

E. Meyer.
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Lejrskolen 1954
Da lejrskolen vel er blevet en fast institution ved skolen, er en 

nærmere præsentation af lejrskoleideen for elever og forældre sikkert 
overflødig. Gennem ældre elevers beretninger om lejrskolen er jord
bunden beredt og forventningerne spændte, og de fleste forældre 
er på samme måde klar over, hvad det drejer sig om.

Årets lejrskole for 2. f. m. blev afholdt i Fuglsølejren, som i kraft 
af sin størrelse, sin moderne indretning og sin pragtfulde beliggen
hed i Mols Bjerge er det ideelle sted for en lejrskole.

Afrejsen dertil fandt sted den første søndag i september med sol
skin, højt humør og store forventninger.

I Odense benyttede vi en times ophold til at se Odense Slot og 
Kongens Have, og i Århus så vi rådhuset, inden vi i rutebil fortsatte 
til lejren.

Med undtagelse af en heldagstur i rutebil til Kalø Slotsruin og 
Agri Bavnehøj gik dagene således:

7,00: morgenvask.
7,30: morgenmad.
8,00: flaghejsning og morgensang.

8,15— 11,00: arbejde i marken.
11,00—12,30: arbejde i skolestuen.

12,30: frokost.
13,00—15,30: fri (boldspil o. lign.)
15,30— 18,00: arbejde i marken.

18,00: middag.
18,30—19,30: fri.
19,30— 21,00: aftenunderholdning.

21,00: aftente og aftensang.
21,30: i seng.

I ugens løb undersøgte vi egnen på kryds og tværs: Oldtids
mindesmærker, kirken, Ryes skanser, heden, skoven, stranden m. m.

Turen var vellykket, og alt gik planmæssigt med undtagelse af, 
at Irene gav os en slem forskrækkelse ved at få blindtarmsbetæn
delse, så hun måtte indlægges på sygehuset i Ebeltoft og opereres.

24



Vejrskemaerne fra vort medbragte Meteorologiske Institut viste, 
at også vejrguderne havde været os venlig stemte, idet vi havde 
meget solskin og næsten ingen regn.

Minderne fra turen er efter hjemkomsten blevet samlet i tykke 
arbejdsmapper med beskrivelser og billeder.

A. Nissen Andersen.

Forskellige meddelelser til hjemmene
Børnenes bøger.

Samtlige elever får udleveret gratis bøger på skolen. Det er meget store 
beløb, kommunen har bundet i disse bøger. Hjemmene anmodes derfor om 
at være skolen behjælpelig med, at bøgerne bliver behandlet pænt, bliver 
transporteret til og fra skole i en taske, og at de jævnligt forsynes med nyt 
omslag. Der må ikke tegnes i bøgerne eller uden på dem, men de skal være 
forsynet med elevens navn og klasse. Ødelagte eller bortkomne bøger skal 
erstattes.

Karakterbøgerne.
Karakterbøgerne sendes med børnene hjem lige før oktoberferien og ved 

skoleårets slutning i følgende klasser: 1., 2., 3., 4. grundskoleklasse og i If, 
2f og 3f.

I 5. klasse og i eksamensmellemskolen hjemsendes karakterbøgerne til som
merferien, oktoberferien, juleferien og ved skoleårets slutning.

Terminsprøver.
I 4. mellem og realklassen afholdes to terminsprøver. Eleverne får herved 

lejlighed til at arbejde under samme vilkår som ved eksamen. Karaktererne 
for prøvebesvarelserne gives af faglæreren. Disse karakterer, der er uoffi
cielle, skal tjene som støtte for læreren ved fastsættelse af årskarakteren, 
idet der tages passende og forsvarligt hensyn til udfaldet af prøverne.

Glemte sager.
Der ligger en mængde glemte ting på skolen. Forældrene er velkomne til 

at se disse ting, der vil blive fremlagt i skolegården på Kastanievejens skole 
torsdag den 31. marts. Ting, der da ikke er afhentet, vil skolen foreslå, at 
man skænker til velgørende formål.

Skolen anmoder om, at børnenes ting forsynes med navn.

Sygdøm.
1 tilfælde af sygdom (herunder smitsom sygdom i hjemmet) må barnet, når 

det igen kommer i skole, medbringe skriftlig meddelelse til klasselæreren med 
angivelse af grunden til forsømmelsen.
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Fritagelse for skolegang.
i særlige tilfælde kan gives fri efter følgende regler:
Fritagelse for enkelte timer — op til 1 dag — gives af klasselæreren.
Fritagelse for indtil 3 dage gives af stadsskoleinspektøren.
Ønskes af ganske ekstraordinære årsager fritagelse for mere end 3 dage, 

må ansøgning sendes til skolekommissionen.
AHe henvendelser om fritagelser må normalt være skriftlige, og der er 

grund til fra skolens side stærkt at understrege de for barnets skolegang 
uheldige virkninger af sådanne fritagelser.

Indkøbsrejser (f. eks. før konfirmationen) skal lægges uden for skoletiden.

Fritagelse for gymnastik og bad.
Fra undervisning i gymnastik og idræt kan kun de børn fritages, der på 

grund af legemsfejl ikke kan deltage, og dette må godtgøres ved fremlæg
gelse af lægeattest, hvis det skønnes fornødent.

Midlertidig fritagelse for gymnastikundervisning kan også kun finde sted 
efter fremlagt lægeattest.

Skolebadning er også obligatorisk for alle børn.

Ulovlige forsømmelser.
1 følge lov om folkeskolen af 18. maj 1937 kan skolekommissionen idømme 

bøder for ulovlige forsømmelser. Hvert enkelt tilfælde vil blive nøje undersøgt.

Indskrivning i skolen.
Skoleåret går fra 1. april til 31. marts. Alle børn, der inden 1. april er fyldt 

7 år, skal indskrives i skolen. Lige med disse børn stilles de, der fylder 7 år 
i skoleårets 3 første måneder. Kommunalbestyrelsen kan endvidere bestemme, 
hvorvidt børn under denne aldersgrænse kan optages i 1. klasse.

For Rudkøbings vedkommende måtte myndighederne for det nye skoleår — 
på grund af lokaleforholdene — nægte optagelse af børn under den skoleplig
tige alder. Der er forøvrigt sikkert ingen tvivl om, at mange børn tidligere 
er kommet for tidligt i skole og derved har fået en mindre god start i deres 
skolearbejde (læsesvaghed o. s. v.). Man kan dog ikke ud fra barnets alder 
sætte en bestemt grænse.

Udskrivning af skolen.
Undervisningspligten ophører med udgangen af et skoleår for de børn, der 

på dette tidspunkt er fyldt 14 år. Lige hermed stilles de børn, der fylder 14 år 
inden 1. juli, når de har gået i skole i 7 år. Der kan ikke dispenseres fra denne 
regel.

Om alle børn, der indskrives i 6 års alderen, og som ikke er født i skole
årets 3 første måneder, gælder det, at de må gå 8 år i skole.
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Realeksamen 1955.

Tid

Lo
ka

le

Fag Eksaminator Censor

22., 23., 24., 
25. febr. kl. 9.
Tirsdag d. >/3 2

Eleverne mø
der kl. 8,50 
Fransk Viceinspektør Pt >vst A. Thelle

kl. 8
Fredag d. Vs 2 Engelsk

H. Malte Nielsen 
Overlærer Bruun Ov :rlærer frk. Mogensen,

kl. 9,30
Tirsdag d. 8/3 2 Tysk Kml. Ebsen

Marstal
Stadsskoleinspektør

kl. 10
Lørdag d. 12/3 19 Fysik Overlærer

K. Ä. Jensen, Fåborg 
Inspektør Th. Christensen,

kl. 8
Tirsdag d. 15/3 18 Naturhist.

Hegelund
Kml. Sv. Klæsøe

København
Overlærer Sv. Andersen,

kl. 8
Torsdag d.17/3 13 Geografi Overlærer

Søborg
Overlærer C. Svendstrup,

kl. 8
Mandag d.21/3 2 Regning og

Rueløkke
Kommunelærer

Nordborg
Skoleinspektør

kl. 9,30
Torsdagd.^/g 2

matematik
Dansk

Bernt Petersen
Kml. Sv. Sørensen

A. Frandsen, Marstal 
Skoleinspektør B. Nimb,

kl. 9,30
Tirsdag d. æl/8 2 Historie Kommunelærer

Svendborg
Kml. J. Weber, Marstal

kl. 9,30
Skr. dansk

Skr. regn, og 
matematik

Skr. engelsk

Bernt Petersen
Inspekt. Im. Jeppesen, Kø- 
benh., og lektor H. Skjødt, 
Odense
Lektor P. Bokkenheuser, 
Virum, og inspektør Th. 
Christensen, København
Kursusl. frk. Dorette Glud, 
Nr. Sundby, og lektor A. 
Jørgensen, Århus

Alle bøger afleveres til klasselæreren tirsdag den 29. marts
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Mellemskoleeksamen 1955
A.

Tid

Lo
ka

le

Fag Eksaminator Censor

22., 23., 24., 
25. febr. kl. 14 
Tirsdag d. i/g 19

Eleverne mø
der kl. 13,50 
Fysik Overl. Hegelund Realskolelærer A. Johansen,

kl. 8,30
Fredag d. 4/s 13 Geografi Overl. Rueløkke

Humble
Realskolelærer

kl. 9,30
Mandag d. 7/8 3 Dansk Kml. Sv. Sørensen

Råe Andersen, Svendborg 
Kml. Jens I. Jørgensen,

kl. 8,30
Torsdag d.'% 3 Regning og Kommunelærer

Assens
Inspektør Th. Christensen,

kl. 10
Mandag d.u/8 2

matematik
Historie

Bernt Petersen
Overl. Rueløkke

København
Førstelærer S. E. Knudsen,

kl. 8
Fredag d. 18/8 2 Tysk Kml. Ebsen

Snøde
Overlærer A. Bruun,

kl. 8
Skr. dansk

Skr. regn, og 
matematik
Skrivning

Tegning

Håndarbejde

Sløjd

Rudkøbing
Overlærer O. Gamdrup, 
Vejle
Inspektør Th. Christensen, 
København
Overlærer Hegelund.
Rudkøbing
Kml. Sv. Sørensen, 
Rudkøbing
Overlærer fru Jensen, 
Rudkøbing
Kml. H. E. Sørensen, 
Rudkøbing

^//e bøger afleveres til klasselæreren fredag den 18. marts
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Mellemskoleeksamen 1955
B.

Rudkøbing

Tid

Lo
ka

le

Fag Eksaminator Censor

22., 23., 24.,
25.febr. kl. 14
Tirsdag d. i/3 3

Eleverne mø
der kl. 13,50 
Dansk Kmli. fru Unnerup Skoleinspektør Nimb,

kl. 9,30
Fredag d. 4/3 19 Fysik Overl. Hegelund

Svendborg
Skolebestyrer Ravn Nielsen,

kl. 9,30
Mandag d.7/3 18 Naturhist. Kml. Sv. Klæsøe

Svendborg
Skolebestyrer Lindequist

kl. 9,30
Torsdag d.10/s 2 Engelsk Overlærer Bruun

Nielsen, Svendborg 
Realskolelærerinde

kl. 8,30
Tirsdag d.16/3 2 Tysk Viceinspektør

fru L. Koch, Humble
Overlærer fru Hass, Virum

kl. 8
Fredag d. 18/s 3 Historie

H. Malte Nielsen 
Overl. Rueløkke Overlærer cand. mag.

kl. 9,30
Skr. dansk

Skr. regn, og 
matematik
Skrivning

Tegning

Håndarbejde

Sløjd

Posselt, Svendborg 
Overlærer O. Gamdrup, 
Vejle
Inspektør Th. Christensen, 
København
Overlærer Hegelund, 
Rudkøbing
Kml. Sv. Sørensen, 
Rudkøbing
Overlærer fru Jensen, 
Rudkøbing
Kml. H. E. Sørensen,

Alle bøger afleveres til klasselæreren fredag den 18. marts
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Den mundtlige årsprøve

Torsdag den 24. marts

Tid Klasse

[L
ok

al
e

Fag Eksaminator Censor

Kl. 8 III ea 13 Engelsk Hr. Bruun Fru Egelund Pedersen
III eb 7 Tysk Viceinspektøren Hr. Bernt Petersen

II ea 4 Historie Hr. Rueløkke Fru J. Jensen
II eb 3 Tysk » Ebsen Hr. Andersen

Fredag den 25. marts

Kl. 8 III ea
III eb
II ea
11 eb

I ea
I eb

13
7

18
19

3
4

Tysk 
Dansk 
Naturhist. 
Fysik 
Regning 
Engelsk

Hr. Ebsen 
Viceinspektøren 
Hr. Klæsøe 

» Hegelund 
» Rueløkke 
» Bruun

Hr. Sv. Sørensen
Fru J. Jensen
Hr. Svane Nielsen
» Andersen
» Bernt Petersen

Fru Egelund Pedersen

Lørdag den 26. marts

Kl. 8 III ea 18 Naturhist. Hr. Klæsøe Hr. Svane Nielsen
III eb 7 Regning » Bernt Petersen » Ebsen
II ea 2 Dansk » Sv. Sørensen » Hegelund
II eb 3 Regning Skoleinspektøren » Meyer
I ea 4 Engelsk Fru Egelund 

Pedersen
» Bruun

I eb 4 Historie Fru J. Jensen » Rueløkke

Tirsdag den 29. marts

Kl. 8 III ea 13 Dansk Hr. Sv. Sørensen Fru Unnerup
III eb 19 Fysik » Hegelund Hr. Andersen

11 ea 3 Tysk » Ebsen » Bruun
Heb 4 Historie Fru J. Jensen » Meyer

I ea 6 Historie Hr. Rueløkke » Appel
I eb 18 Naturhist. » Klæsøe » Svane Nielsen

Bøger afleveres til klasselæreren den 29. marts
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Ved skoleårets slutning

FORÆLDREDAGE:

Mandag den 21. og tirsdag den 22. marts indbydes forældrene 
til at overvære undervisningen i grundskolen og den eksamens
fri mellemskole.

Der undervises hver dag fra kl. 8—10 og kl. 13—15. Børnenes 
skriftlige arbejder er fremlagt i klasseværelset.

UDSTILLINGER:

Pigernes håndarbejder er fremlagt i nr. 17.
Tegningerne er udstillet i gymnastiksalen på Kastanievejens 
skole.

Forældrene og andre interesserede indbydes til at bese arbej
derne søndag den 20. marts kl. 15—17,30.

Sløjdarbejder udstilles i sløjdsalen søndag d. 27. marts kl. 
15—17,30.

Mandag den 28. marts er fridag. (Dronningens fødselsdag)

AFSLUTNING:

Onsdag den 30. marts: Grundskolens afslutning kl. 15,30 i 
Ørstedspavillonen. (Børnene møder på Kastanievejens skole 
kl. 15,15)
Torsdag den 31. marts: Mellemskolens afslutning kl. 19 i 
Ørstedspavillonen.
Til afslutningshøjtideligheden kl. 19 indbydes den eksamensfri 
mellemskoles elever, eksamensmellemskolens elever, børnenes 
forældre samt alle andre, der interesserer sig for skolens 
arbejde.
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TORSDAG DEN 31. MARTS: OMFLYTNING

Kl. 8 møder alle klasser med undtagelse af følgende, der møder 
kl 9: 4b, Ilea, leb.

DET NYE SKOLEÅR BEGYNDER FREDAG DEN 1. APRIL

Kl. 8 møder alle klasser med undtagelse af følgende, der møder 
kl. 9: Illea og Heb.
Kl. 9 møder de nye 1. klasser på Kastanievejens skole.
Kl. 10 møder de nye 1. klasser i eksamensmellemskolen.
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