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Årsberetning 1959-60

t
Gentagne gange har skolens flag 1 det

forløbne år vaj et på halv stang, fordi
en af elevflokken var død.

Onsdag d. 4. november cyklede Tove
Andersen, 4. E, datter af Th. Andersen,
Nørrebro, efter endt skoledag på kor

rekt vis den vante vej hjem fra skole.

I Nygade blev hun bagfra påkørt af en

Tove

bil og klemt til døde mod en el-mast.

Inden ankomsten til sygehuset var alt
liv udslukt.

Lige så uventet kom det skolen for
øre, at Irene Johansen, datter af Si
gurd Johansen, Havevej, var død som
følge af en heftig lungebetændelse,

medens vi andre fejrede Julen i vore

huse og hjem.
Fra skolen fulgte klassekammerater,
klasselæreren og skoleinspektøren dem

det sidste stykke vej ud til de små

grave på Nykøbing kirkegård.
Vi husker Tove som den smilende og

venlige pige og Irene som den friske

og interesserede elev, og vi siger:

Irene

Æret være deres minde.

Skolekommissionen:
Opkræver Engelhardt Thomsen, fmd.
Viceborgmester T h s. Have.
Bankdirektør Noring Riis.
Viceskoleinspektør Otto Jensen.

Maskinpasser A. P. Brændstrup.

Skoleudvalget:
Viceborgmester T h s. Have, fmd.
Opkræver Engelhardt Thomsen.

Landsretssagfører J. Thesbjerg.

Lærerrådets fmd.: Overlærer C. G. Larsen.
Fælleslærerrådets fmd.: Viceskoleinspektør H. Gade.

Skoleinspektøren træffes hver skoledag kl. 8—9 og 13—14
(tlf. 283 - privat 883).

Lærerværelsets og skolepedellens tlf. 1083.
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SKOLENS LÆRERPERSONALE
Skoleinspektør H. Bakbo
Viceskoleinspektør H. Gade
Viceskoleinspektør Otto Jensen
Viceskoleinspektør Sv. Biskjær
Overlærer H. C. Hansen
Overlærer C. G. Larsen
Overlærer J. W. Lehmann
Overlærer E. Søbye
Overlærer Kr. J. Vestergaard
Overlærer frk. Th. Klausen
Overlærer frk. M. Raben-Skov
Overlærer frk. I. Overgaard
Overlærer frk. E. Holm
Overlærer frk. E. Laustsen
Overlærer frk. E. Rønn-Nielsen
Overlærer frk. E. Højgaard Jensen
Lærer Kr. Larsen
Lærer J. Dalsgaard
Lærer O. Mortensen
Lærer B. Møller Larsen
Lærer N. P. Vestergaard
Lærer E. Kr. Riis
Lærer H. Fr. Petersen
Lærer B. Mathiassen
Lærer H. Jønsson Granat
Lærer Aage Nim
Lærer E. Sejrsgaard-Jacobsen
Lærerinde fru K. Andersen
Lærerinde frk. E. Gadeg. Frandsen
Lærerinde fru G. Johnsen

Lærerinde frk. E. Frostholm
Lærerinde fru A. Gr. Dal
Lærerinde fru M. Nedergaard
Lærerinde frk. M. Seerup
Lærerinde fru E. Hattesen
Lærerinde frk. A. M. Nielsen
Lærerinde frk. Ruth Jensen
Lærerinde fru A. K. Petersen
Lærerinde fru Birgit Hansen
Lærerinde frk. Asta Munk
Lærer Kn. Bech-Petersen
Lærer J. Skov Jensen
Lærer Bent Jørgensen
Lærer Jørgen Christensen
Lærerinde frk. Hanne Pedersen
Lærerinde frk. E. Dalsgaard Nielsen
Lærerinde fru Astrid Jørgensen
Lærerinde frk. Magda Østergaard
Lærerinde fru M. Freudendahl
Lærer Holger Madsen
Lærer Harald Kj. Torbensen
Lærer P. J. Nielsen
Lærer Kaj Jensen
Timelærer Karl-Peter Andersen
Timelærer S. Ottosen Kristensen
Timelærerinde frk. P. Langgaard
Timelærerinde frk. Else Hornbak
Årsvikar lærerinde fru M. Jensen
Årsvikar lærerinde fru Gjærulf Larsen
Årsvikar lærerinde fru R. Graversen

Desuden har følgende i årets løb været beskæftiget ved skolen: Lærerinde
fru M. Spanggaard (12/8—13/10), lærer Finn Poulsen (12/8—31/8), seminarieelev
Hans Marxen (1/11—31/1) og fru Bodil Hayka (1/2—30/6).
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FORANDRINGER I LÆRERPERSONALET
Årskursus (udd. til talepædagog): Lærer Andr. Kristensen.
Forflyttelser: Lærerinde fru L. Dybdal Eriksen til Hjørring (1/8 1959). Lærer
inde frk. K. Vestergaard til Nr. Sundby (1/8 1959).
Ansættelser: Udbygningen af eksamensafdelingen, stigende tilgang til 8.
klasserne samt oprettelse af 9. klasse har nødvendiggjort, at lærerstaben fort
sat øges. De nyansatte er fra 1/8 1959:
Lærer Peder J. Nielsen — lærer Harald Kj. Torbensen — lærer Karl-Peter
Andersen — lærer Kaj M. Jensen —■ lærer Søren Ottosen Kristensen — lærer
inde frk. P. Langgaard — lærerinde frk. Asta Munk — lærerinde frk. Else
Hornbak.
Fra 1/10 59 er ansat lærer Holger Madsen.
Tre embeder varetages som overtimer af det faste lærerpersonale.

SKOLEMEDDELELSER
Klassernes antal er 61.

ELEVANTALLET
1. januar 1959 ................................................................. 764 drenge, 704 piger = 1468
1. januar 1960 ................................................................. 788 drenge, 771 piger = 1559

Afgang 31. juli 1960
Ved skoleårets ophør

51 drenge, 43 piger = 94

Indskrivning
til skolegang fra 12. august 1960 ........................

75 drenge, 67 piger = 142

Forsømmelser
På grund af sygdom ......................................................
Anden lovlig grund ......................................................
Uden lovlig grund . ......................................................

Første tal angiver året forud
(8864 dage)
13365 dage
(664 dage)
761 dage
(28 dage)
16 dage

ELEVERNES FORDELING I KLASSERNE

Hovedskolen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

klasserne
klasserne
klasserne
klasserne
klasserne
klasserne
klasserne

...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Elever
156
174
165
193
182
212
102

Klasser
6
6
6
7
7
8
4

Klassekvotient
26,00
29,00
27,50
27,57
26,00
26,50
25,50

Klasser
4
1

Klassekvotient
20,75
30,00

8. og 9. klasserne

8. klasserne ............... .....................................
9. klasserne ............... .....................................

Elever
83
30
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E. m. klasserne
2. e. m. klasserne ...........................................
3. e. m. klasserne ...........................................
4. e. m. klasserne ...........................................

Elever
90
83
51

Klasser
3
3
2

Klassekvotient
30,00
27,67
25,50

Særskolen
3.
3.
5.
7.

klassetrin (klasse for høresvage og talelidende)
klassetrin ..................... . ..............................................
klassetrin ............. . .....................................................
klassetrin

drenge
3
5
7
9

piger
4
5
5
0

i alt
7
10
12
9

Den gennemsnitlige klassekvotient ekscl. særklasserne er 26,68.

SÆRUNDERVISNINGEN
Vedrørende det skolepsykologiske arbejde i skoleåret 1959—60 kan oplyses,
at der i alt har været indstillet til undersøgelse 46 elever, der fordeler sig med
28 drenge og 18 piger. Langt de fleste af disse undersøgelser er sket på klasse
lærernes foranledning, medens kun ganske få er foretaget på grund af for
ældrenes henvendelse.
Angående årsagen til indstillingen er angivet: dårligt standpunkt i dansk og
regning 1 elev, dårligt standpunkt i dansk 33, dårligt standpunkt i regning 1,
formodet svag begavelse 5 og talevanskeligheder 5.
Foruden disse undersøgelser, der omfatter evner og standpunkt, er der fore
taget mange kontrolprøver af de børn, der allerede får særundervisning.
I årets løb er der ført ca. 65 forældresamtaler - i de fleste tilfælde i hjemmet.
Af de undersøgte elever er 9 overført til undervisning i særklasse. En enkelt
elev er blevet afvist på grund af manglende behov for særundervisning. De
øvrige elever forbliver i normalklasserne, men får i enkelte timer en speciel
undervisning. Da nogle børn havde ret dårligt standpunkt i regning, vil der
for første gang i det nye skoleår blive etableret et særligt hold på 3 ugentlige
regnetimer.
Af læsesvage har der været 79 børn, fordelt på forskellige hold af 4, 5 eller
6 elever. Hvert hold har i 3 ugentlige timer modtaget en modificeret undervis
ning i dansk. Af de 79 elever er de 7 udgået af holdene i årets løb på grund af
tilegnet færdighed i faget.
32 elever har fået undervisning i særklasser.
Skolens særlige klasse (3. klassetrin) for stærkt høresvage og talelidende
børn har været besøgt af 7 elever, 3 drenge og 4 piger. Af disse elever er 3
ikke hjemmehørende i kommunen.
I skoleåret har 24 elever fået taleundervisning (9 stammere, 6 med udtale
fejl, 6 læspere, 2 med vejrtrækningsforstyrrelse og 1 med stemmelidelse). Des
uden har 3 elever med hørenedsættelse fået høretræning og talekorrektion.
171 børn har haft vanskeligheder med at følge den almindelige undervisning.
Endelig kan bemærkes, at de svageste elever i 1. og 2. klasse har modtaget
indtil 3 ugentlige timers ekstra undervisning i dansk og regning hos deres
respektive faglærere. Denne lektiehjælp er af overordentlig stor betydning.
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SKOLELÆGEUNDERSØGELSEN
Skolelæge P. Vogensen har i årets løb undersøgt 1566 elever og udtaler
herom:
Sundhedstilstanden findes tilfredsstillende, men det indskærpes eleverne at
vaske hænder før måltiderne og efter hvert toiletbesøg.
Af de undersøgte elever henvistes 145 til behandling hos egen læge. 547
elever havde dårlige tænder.
Ved undersøgelsen af 1. klassernes 156 elever var 104 forældre til stede.
Den årlige tuberkuloseundersøgelse for elever i begynder- og afgangsklas
ser foretoges i november måned, og alle tuberkulin negative blev tilbudt vac
cination.
Alt personale ved skolen bliver gennemlyst hvert år.

UNDERVISNINGSLOKALER
43 aim. klasselokaler - 4 små klasselokaler - 1 naturhistorielokale - 1 fysik
lokale - 1 geografilokale - 1 filmslokale - 1 sanglokale - 2 tegnelokaler - 2
håndgerningslokaler - 1 skolekøkken - 2 sløjdlokaler - 1 læsestue - 1 bibliotek
samt 3 gymnastiksale, hvoraf de 2 deles med gymnasiet.
Da klassetallet langt overstiger antallet af aim. skolestuer, må adskillige
klasser savne eget lokale, men dele med andre og ofte »vandre« fra skolestue
til skolestue. Man har endog for det kommende skoleår i nogen måde set sig
nødsaget til at manøvrere med en vis forskydning i skoletiden for at få de
større elever ind i de forskellige faglokaler. En mindre del af skolekøkken
undervisningen må foregå i gymnasiets skolekøkken.
Gymnastiksalene er belagt hver dag fra kl. 8 til kl. 16, i adskillige tilfælde
af unormalt store hold, og for yderligere at bøde på mangelen af endnu en
gymnastiksal har man, trods nedskæring af det ugentlige timetal, igen for et
vinterhalvår måttet leje D. U. I.s lokaler til gymnastikundervisning.

SVØMNING
Svømmeprøver ................................................................... 60 drenge, 80 piger — 140
Frisvømmerprøver ............................................................. 40 drenge, 40 piger = 80
Livredningsprøver ............................................................. 17 drenge, 15 piger = 32

IDRÆT
Broncemærket .................................................................... 75 drenge, 48 piger = 123
Sølvmærket ......................................................................... 38 drenge, 60 piger = 98
Guldmærket ........................................................................ 15 drenge, 35 piger = 50
Sølv m. emalje..................................................................... 6 drenge, 9 piger = 15
Guld m. emalje .. ............................................................... 2 drenge, 7 piger = 9
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BØRNEBIBLIOTEK OG LÆSESTUE
Biblioteket havde i det forløbne år en tilvækst på 495 bind, medens der blev
kasseret 362 bind, så udlånet tæller nu i alt 4265 bind.
Der blev til 567 lånere i de større klasser udlånt 16.232 bind, og ca. 500 lånere
i de mindre klasser havde gennem klassesæt 13.099 udlån, i alt 29.331 udlån.
På læsestuen findes 778 håndbøger samt 263 klassesæt med i alt 5397 bind.
Læsestuen havde i alt 5836 besøg i løbet af året.
Udlånet er åbent hver skoledag efter skoletid, læsestuen de fem første dage
i ugen.

SKOLEFILM
I vinterhalvåret har der i Bio og Kino været vist en del gode film, udvalgt
af de to biografdirektører og skolefilmsudvalget. Billetprisen har til hver film
været 1 kr. pr. elev uanset pladsen.
Skolen takker direktørerne for velvillig assistance.

SPAREMÆRKESALG
Ca. 70 °/o af skolens elever har i det forløbne år sammensparet 23.760 kr. mod
25.705 kr. året forud.
Hver lørdag er sparemærkedag.

LEGAT
I anledning af 75 års-dagen for oprettelsen af Nykøbing Mors Realskole er
det besluttet, at skolens gamle fond skænkes til Nykøbing Mors Folke- og
Realskole som et legat: Nykøbing Mors gamle realskoles fond.
Fondets formål er at støtte flittige og dygtige elever, der er udgået fra sko
lens 7. - 8. og 9. klasser eller eksamensafdeling.
Vi mindes i taknemmelighed afdøde købmand Vilh. Bang og bringer Real
skoleforeningens bestyrelse en velment tak, fordi den herigennem har givet
os en yderst kærkommen mulighed for at støtte og opmuntre en og anden af
dem, der forlader vor skole.
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SKOLEN OG ERHVERVSLIVET
Gennemførelsen af den nye skolelovs til
skyndelse til erhvervsbetonet undervis
ning i 8. og 9. klasserne har i det forløbne
år bevirket, at flere elever end nogen
sinde tidligere har fortsat deres skolegang
ud over den undervisningspligtige alder,
og det må nok fremhæves, at dette ind
slag har skabt øget glæde og arbejdsind
sats blandt eleverne.
I tilslutning hertil var det ønskeligt, at
den nyoprettede 9. klasses elever rent ar
bejdsmæssigt fik lov at opleve det prak
tiske livs vilkår i en eller anden erhvervs
virksomhed. Ved megen imødekommen
hed og interesse fra byens erhvervsdri
vende muliggjordes en sådan udstatione
ring, og det var en let sag en uge i febr.
og marts at finde virkefelter til klassens
samtlige 30 elever, der med stor spænding
Jonna Bonde ved sættekassen
og interesse gik ind for sagen.
Skolen ønsker, at der kan skabes tradition for arrangementer af den art og
håber meget i forbindelse hermed fremover at kunne møde den samme vel
vilje hos byens erhvervsdrivende som i det forløbne år.

9. klasse

Ovenstående elever må nok siges at være blandt de første, idet de sammen
med klasserne fra Nykøbing Falster og Køge i det forløbne år har arbejdet
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med ministerielle afgangsprøver for øje. De givne skriftlige prøver omfattede
diktat, referatstil, talopgaver og tekstopgaver og blev bedømt på statskonsu
lentens kontor.
Fra skolens side suppleredes de med skriftlige eller mundtlige prøver i al
mene fag og liniefag, så antallet af de krævede præstationer nærmede sig
mellemskolens.

MELLEMSKOLEEKSAMEN

IV A e. m.

IV B e.m.
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I 1956 oprettedes på ny eksamensafdeling ved skolen, og et næret ønske om
at få lov at følge en væsentlig gruppe af eleverne betydeligt længere var der
med blevet opfyldt, og det er vel ikke underligt, om netop denne start har
været genstand for særlig omhu og interesse.
Ovenfor præsenteres de to første klasser, der efter nyordningen har taget
mellemskoleeksamen fra Nykøbing Mors Folke- og Realskole.
Resultaterne var følgende: 4 mgX — 26 mg — 19 mg-r — 2 gX.

AF SKOLENS DAGBOG
12. august: Skoleåret begynder. Ved morgensangen i skolegården omkring
flaget bød skoleinspektøren elever og lærere velkommen til arbejdet.
22. august: »Familien Trap« går i Kino og ses af næsten alle større elever.
21. september: Månedslov.
23. og 24. september: Klassevis fotografering af alle elever.
28. og 29. september: Forældreaften i 1. klasserne med foredrag, kaffebord,
frit ordskifte og forældrenes samtaler med klasselærerne.
1. oktober: Vindere af »Politiken«s præmieopgave: Birgit Christensen, III A,
og Anne Lise Kristensen, III A.
13. og 14. oktober: Forældreaftener i 5. klasserne. Redegørelse for den nye
skolelovs bestemmelser, kaffebord, frit ordskifte og forældrenes samtaler med
klasselærerne.
19.
—24. oktober: Efterårsferie.
5. november: Inspektion i børnebiblioteket af bibliotekskonsulent fru Aase
Bressdorf.
10. november: Tuberkuloseundersøgelse for begynder- og afgangselever.
12. og 13. november: Skolens traditionelle forældredage — talrigt besøg også
i de ældre klasser.
14. november: Månedslov.
16. og 17. november: Inspektion i gymnastik ved vicegymnastikinspektør
Vagn Brøchner, Jelling.
20. november: Landsskolescenen opfører: »Seks kammerater«.
1 .—14. december: Erhvervsvejlederen besøger skolen og giver 2 timers un
dervisning i hver af afgangsklasserne.
22. december: Juleafslutning: 1. og 2. klasserne slutter af i gymnastiksalen.
Elevkoret synger, og skoleinspektøren taler. De større elevers afslutning fore
går i kirken, hvor provst Fisker taler, og elevkoret synger. Skoleinspektøren
slutter af.
23. december—5. januar: Juleferie.
25. januar: Nordens rejselektor Ellen Kaurin, Oslo, besøger skolen.
26. januar: Møde med Handelsstandsforeningens og Håndværkerforeningens
medlemmer ang. udstationering af 9. klasses elever.
8.
—13. februar: Erhvervspraktik for 9. klasse.
13. februar: Fastelavnsmandag.
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[Der trænes

1
.—5. marts: Erhvervspraktik for 9. klasse.
1. marts: Forældreaften i >8. klasserne med drøftelse af fortsat skolegang og
erhvervsmuligheder — kaffebord og frit ordskifte.
4. marts: Danmarks radio foranstalter en optagelse i forbindelse med flygt
ningehjælpen.
7. —19. marts: Politiet supplerer velvilligst den givne færdselsundervisning
med en spørgetime i hver af de større klasser.
11. marts: Kongens fødselsdag.
10. , 11. og 12. marts: Skolefest i den gamle gymnastiksal for elever fra 6. kl.
og opefter. Der opføres: »Peder Dæksdreng«. 3 vellykkede aftener.
15. marts: Ca. 25 af byens erhvervsdrivende giver i gymnastiksalen faglig
oplysning til skolens større elever med forældre. Udbytterig aften.
23. marts: Skolens elever afsender 1815 kr. til flygtningehjælpen.
28. marts: Dronningens fødselsdag.
4. april: Forældreaften i IV e. m. Skoleinspektøren redegør for disse elevers
muligheder — kaffebord — frit ordskifte og samtale med de forskellige lærere.
5. april: Samtaleaften med forældre til elever i 5. klasserne.
10. april: Cyklistprøve for elever på 6. klassetrin. 98 deltagere — 31 bestod
prøven.
13.
—19. april: Påskeferie.
2.
—6. maj: Skriftlig eksamen for IV e m. og 9. klasse.
13. og 14. maj: Bededagsferie.
25. maj: Udflugt til Århus for elever fra 5. - 6. - 7. - 8. - II e. m. og III e. m.
klasserne — i alt 775.
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Huslige elever

26. maj: Kr. himmelfartsdag.
27. maj: Mundtlig eksamen i IV e. m. begynder.
4.
—7. juni: Pinseferie.
10. juni: Udflugt til Viborg og Bækkelund for elever fra 2. - 3. og 4. klas
serne —• i alt 550.
18. og 20. juni: Skriftlig årsprøve i dansk og regning.
22. og 23. juni: Udstilling af 8. og 9. klassernes årsarbejder, de øvrige klas
sers elevarbejder i tegning, sløjd, lerarbejde, papirarbejde og håndgerning
samt årsprøvens skriftlige arbejder.
22. juni: Afslutningsfest for elever fra IV e. m. og afgangsklasserne, i år ar
rangeret i skolegården på grund af den stadigt stigende tilslutning. Elevkoret
underholdt. Efter skoleinspektørens tale uddeltes præmier (bog-, værktøjs- og
pengegaver fra Søgårds legat, byens pengeinstitutter og Hansens boghandel)
til følgende elever:
Præmie for flid og god opførsel: Johanne Marie Jensen - Linda Schack Jen
sen - Henning Hangaard Pedersen - Knud Erik Nielsen - Ketty Erhardsen Karen Eskildsen - Bent Ivan Jensen - Lissy Jensen - Inge Alsing Petersen Ingrid Sørensen - Else Riis Hansen - Bent Steen Jensen - Knud Erik Nielsen Hanne Marie Madsen.
For dygtigt udført arbejde i skolekøkkenet: Ingelise Schyum.
For dygtigt udført håndarbejde: Birthe Kaldal Hansen - Maren Hangaard
Nielsen - Bente Laursen.
For dygtigt udført sløjdarbejde: Tage Nørgaard - Poul Erik Henriksen - Bent
Sørensen - Frantz Knappe - Henning Overgaard - Tom Bjarne Sørensen.
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Händelaget øves

For støt og solid pengeopsparing: Poul Henning Pedersen - Ejnar Lysdal Niels P. Dahlgaard Jensen.
Til sidst uddeltes eksamensbeviser og afgangsbeviser.
23. juni: Skolens idrætsdag. Kl. 8 flaghejsning og march gennem hovedgaden
med D. U. I.s orkester i spidsen til skolens idrætsplads. Tale ved bankdirektør
Noring Riis. Derefter forskelligartet boldspil til kl. 12. Fri idræt fra kl. 13—17.
23. juni: Skolen giver sommerferie til 12. august.
24. juni: IV e. m. klasserne rejser på en 7 dages tur til Bornholm.
30. juni: 8. B og 8. D starter på en 6 dages tur til Bornholm.
1. juli: 8. A og 8. C påbegynder en tilsvarende tur til samme skønne ø i
Østersøen.
Sidst i ferien er 9. klasses elever Morsingboforeningens gæster under et 9
dages ophold i København. Skolen er meget taknemmelig for den gæstfrihed
og velvilje, der gennem disse tilbagevendende arrangementer vises vore elever.

DET NYE SKOLEÅR
Adskillige nye enkeltheder er allerede ført ind i undervisningen under hen
syntagen til den nye skolelov. Dette gælder i særlig grad de ældste klasser,
men stort set er det tanken også for det kommende skoleår at arbejde efter de
hidtil gældende planer. Årsagen hertil er den ganske enkle, at »Den blå Be
tænknings med sine retningslinier og planer fremkom på et sådant tidspunkt,
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at det inden skoleårets begyndelse var en umulighed på baggrund heraf at
gennemføre en detaljeret nyordning.
Skolens ca. 200 elever på 5. klassetrin er delt i to rækker, hvoraf 62 °/o er
overført til den kommende A-række, medens 38 o/o overføres til B-rækken.
6. A-rækkens læseplan suppleres med engelsk, og 7. A-rækkens yderligere
med matematik og tysk for de elever, der måtte ønske det og har evne hertil.
I 6. B-rækken og 7. B-rækken arbejdes for det kommende skoleår efter de
læseplaner, der hidtil er anvendt i I og II e. m. klasserne.
Kun 12 % af eleverne har forladt skolen ved undervisningspligtens ophør,
derfor overføres skolens 4 syvendeklasser for det kommende år til 4 ottende
klasser, som yderligere modtager 9 elever fra forskellige landsbyskoler.
Endvidere har ca. 50 “/o af eleverne i de nuværende ottendeklasser ønsket at
fortsætte, så der fra 1. august vil være 2 niendeklasser ved skolen.
For det kommende år arbejder 8. klasserne efter følgende plan:

Kristendomskundskab ...............................
Dansk ...............................................................
Regning .............................................................
Emneundervisning ........................................
Engelsk ............................................................
Gymnastik og idræt ...................................
Maskinskrivning ............................................

Klassefag
23 timer pr. uge

dr.

p.

2
5
4
4
3
3
2

.2
5
4
4
3
3
2

Liniefag - 12 timer pr. uge

Handelslinie
Husgerning .........
Sløjd .....................
Håndgerning ....
Skilteskrivning ..
Tysk ....................
Regnskabsføring..
Kontorarbejder . .

Håndværkerlinie
dr.
0
3
0
2
4
2
1

p.
3
0
2
0
4
2
1

dr.
Sløjd ................................ 4
Fagi. tegning
og materialelære .... 2
Fagi. regning
og geometri ........... 2
Erhvervsmæssig
fysik og kemi ...... 2
Regnskabsføring .......... 1
Kontorarbejder ............ 1

Huslig linie
Husgerning ...................
Håndgerning .................
Hjemmets fysik
og kemi ................. 2
Boliglære .......................
Familiehygiejne .........

9. klasserne efter følgende plan:

Klassefag
22 timer pr. uge

Kristendomskundskab .................................
Dansk ...............................................................
Regning .............................................................
Emneundervisning ........................................
Engelsk .............................................................
Gymnastik og idræt ...................................
Maskinskrivning ...........................................

dr.

p.

1
5
4
4
3
3
2

1
5
4
4
3
3
2
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P4
4

1
1

Liniefag - 12 timer pr. uge

Handelslinie

Håndværkerlinie

dr.
dr. p.
Husgerning ......... O
3 Sløjd ................................ 4
Sløjd ..................... 3
O Fagi. tegning
og materialelære .... 2
Håndgerning ....... O
2
Skilteskrivning
.. 2
O Fagi. regning
og geometri ............. 2
Tysk ...................... 4
4
Regnskabsføring..
2 2 Erhvervsmæssig
fysik og kemi ......... 2
Kontorarbejder .. 1
1
Regnskabsføring ......... 1
Kontorarbejder ........... 1

Huslig linie
Husgerning ...................
Håndgerning .................
Hjemmets fysik
og kemi ................. 2
Boliglære ......................
Familiehygiejne .........

Ovennævnte udvidelse i forbindelse med oprettelsen af 2 realklasser bevir
ker, at skolens samlede elevtal — trods nedgang i 1. klasserne — forøges til
ca. 1635 —• en stigning på 75 elever.

KLASSER
Tallene i parentes angiver året, der er gået

1 .—5. klassetrin ..............................................................
6. og 7. klassetrin .............................................................
8. og 9. klassetrin .....................................................................
e. m. klasser................................................................................
real-klasser ................................................................................
Særklasser ..................................................................................

(32)
(12)
(5)
(8)
(0)
(4)

61

30
15
6
6
2
4
63

Det øgede klassetal i forbindelse med liniedelingen har — trods nedskæring
af timetallet —• nødvendiggjort oprettelsen af 3 nye embeder. De er tillige med
ledige embeder på grund af bortrejse alle besat fra 1. august 1960. Ydermere
er der antaget stedlige kvalificerede lærerkræfter som årsvikarer for lærerne
Vestergård, Granat og Sejrsgård, der alle skal deltage i Lærerhøjskolens års
kursus.
Skolen har i alt 65 normerede embeder. For det kommende år læser det
faste lærerpersonale ca. 90 ugentlige timer som overtimer.
Nykøbing Mors Folke- og Realskole, juli 1960.

GN. NYKØBING M
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