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SKOLEVÆSENETS STYRELSE
Skive kommunes skolekommission
Valgt af byrådet:
forretningsfører Svend Østergaard Jensen, (formand) 
overassistent fru Esther Bach Sørensen 
fru Mimmi Jensen
landpostbud Aage Svoldgaard 
fhv. gårdejer Peder Andersen 
fru Bergljot Haugaard

Valgt efter indstilling af forældrene:
fru Vivi Nørgaard
afdelingsinspektør C hr. Vognsen
konsulent Knud Jessen
læge Jørgen D. Grønbæk 
fru Maren Lynge Bilstrup

Skive byråds skoleudvalg
forretningsfører Svend Østergaard Jensen, (formand) 
overassistent fru Esther Bach Sørensen 
fru Mimmi Jensen
landpostbud Aage Svoldgaard 
fhv. gårdejer Peder Andersen

Skive kommunes skolenævn
Søndre skole
forstander Øve Larsen, (formand)
fru Vivi Nørgaard
læderhandler ]ens /. Sørensen
dyrlæge Niels P. Olesen
overassistent fru Esther Bach Sørensen, (valgt af byrådet)

Nordre skole
arbejdsformidler Gunner Nielsen, (formand)
prokurist Viggo Madsen
kredslæge Per Hye-Knudsen 
driftsbestyrer Svend Pedersen 
overassistent fru Esther Bach Sørensen, (valgt af byrådet)
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Brårup skole
læge Holger Blom, (formand) 
afdelingsinspektør Chr. Vognsen 
fuldmægtig Poul Harder 
fru Annalise Zøylner
forretningsfører Svend Østergaard Jensen, (valgt af byrådet)

Besen skole
konsulent Knud Jessen, (formand) 
fru Ellen Tandrup, Rønbjerg
gårdejer Knud Goul Moller, Hem 
overassistent Mogens Toft Hansen, Vinde 
fru Mimmi Jensen, (valgt af byrådet)

Højslev skole
kaptajn S. E. Andersen, (formand) 
tømrermester Søren Andersen
gårdejer Viggo Sørensen
læge J. D. Grønbæk
landpostbud Aage Svoldgaard, (valgt af byrådet)

Hem skole
bogholder Jørgen Berntsen, (formand) 
fru Dorthe Pedersen
fhv. gårdejer Peder Andersen (valgt af byrådet)

Rønbjerg skole
postbud Leo Andersen, (formand) 
fru Margrethe Nielsen
fhv. gårdejer Peder Andersen, (valgt af byrådet)

Nr. Søby skole
forretningsfører H. Mortensen Jessen, (formand) 
fru Inga Strunge Larsen
landpostbud Aage Svoldgaard, (valgt af byrådet)

Ørslevkloster skole
dyrlæge Jens P. Riis, (formand) 
fru Esther Pedersen
landpostbud Aage Svoldgaard, (valgt af byrådet)
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Ørum skole
boelsmand Kristian Fidemann Andersen, (formand) 
fru Maren Lynge Bilstrup
landpostbud Aage Svoldgaard, (valgt af byrådet)

Skive gymnasium
politiassessor Hans Metzon, (formand) 
fru Sigrid Bohn
forretningsfører Svend Østergaard Jensen, (valgt al byrådet)

Skive kommunes fritidskommission
inspektør Mogens Fogh, (formand)
læge S. Hauschildt
assurandør Ole Kliem Dahlgaard
pastor Boye Bruun
arbejdsformidler Gunnar Nielsen
forretningsfører Svend Østergaard Nielsen
fru Mimmi Jensen
overassistent fru Esther Bach Sorensen
landpostbud Aage Svoldgaard 
fhv. gårdejer Peder Andersen 
fru Bergljot Haugaard

Skive kommunes fritidsnævn
læge S. Hauschildt, (formand)
forretningsfører Svend Østergaard Jensen
assurandør Ole Kliem Dahlgaard 
specialarbejder Oluf Nielsen 
danselærer Preben Lykke

Skive kommunes voksenundervisningsnævn
arbejdsformidler Gunnar Nielsen, (formand)
forretningsfører Svend Østergaard Jensen
inspektør Mogens Fogh
fru Edith Andersen
lærer Erling Kjeldsen
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Skive kommunes ungdomsskolenævn 
pastor Boye Bruun, (formand) 
konsulent Gunnar Jensen 
lærer Erling Kjeldsen 
specialarbejder Ingv. Eriksen 
direktør Leif Bocbsen

Skolebiblioteksudvalget
skoledirektør C. E. Thomsen, (formand) 
forretningsfører Svend Østergaard Jensen 
gårdejer Børge Nørgaard Nielsen 
turistchef Lisbeth Thomassen 
førstelærer Aage Kjærgaard 
overlærer Erede Torpe
overbibliotekar Børge Christiansen 
børnebibliotekar H. Scheuer Nielsen 
skolebibliotekskonsulent Carsten Madsen 
overlærer Henning Borup Svendsen

Byggeudvalget for Resen skole
forretningsfører Svend Østergaard Jensen, (formand)
seminarielektor Gustav Bjerre
konsulent, viceborgmester Gunnar Jensen
sekretær, skoledirektør C. E. Thomsen

Gymnasiebyggeudvalget
borgmester Peter Kjærgaard, (formand) 
konsulent Gunnar Jensen
forretningsfører Svend Østergaard Jensen 
direktør Viggo Paaske
seminarielektor Gustav Bjerre 
overassistent fru Esther Bach Sørensen 
landpostbud Aage Svoldgaard 
fhv. gårdejer Peder Andersen 
fru Mimmi Jensen
sekretær, kommunaldirektør Orla B. Madsen
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Skolevæsenets administration
C. E. Thomsen, skoledirektør
fru Inger Balthazar-Christensen, sekretær
fru Krista Andersen, assistent
fru Bente Krog, assistent
fru Gerda Christensen, assistent
fru Sonja Trap, assistent
fru Inger Fuglsang, assistent
fru Petersen, assistent
Torben Sondergaard Nielsen, elev
fru Sonja Sarup, sekretær (Dalgasskolen)

Skolebetjentene
Søndre skole: Svend Lauritsen 
Nordre skole: Karl Verner Thoft 
Brårup skole: Marius Jepsen 
Resen skole: P. Sogaard Sørensen 
Højslev skole: ]. P. B. Nielsen 
Hem skole: Ejlif Kristiansen 
Rønbjerg skole: Jens S. Pedersen 
Nr. Søby skole: Aage Jensen 
Ørslevkloster skole: Peder K. Vistisen 
Dalgasskolen: Anders Søndergaard Nielsen 
Gymnasiet: Henning Nielsen

Skoleinspektører, viceinspektører og førstelærere
Sondre skole: Herluf Thomsen, skoleinspektør

Knud Bjerre, viceinspektør
Nordre skole: H. C. Hansen, skoleinspektør

Brårup skole:

El øj slev skole:

Resen skole:

Hem skole:
Rønbjerg skole:
Nr. Søby skole: 
Ørslevkloster skole: 
Ørum skole: 
Dal gas skolen:

Arne Nielsen, viceinspektør 
P. K. Gori, skoleinspektør 
Thorkild Jensen, viceinspektør 
Ulrik Sørensen, skoleinspektør 
S. P. Mai, viceinspektør 
Carl Eriksen, skoleinspektør 
Poul G. Tolstrup, viceinspektør 
Mogens Hansen, førstelærer 
Willy Jørgensen, førstelærer 
Aage Kjærgaard, førstelærer 
Mogens Haugaard, førstelærer 
Steen Bilstrup, førstelærer 
Knud E. P. Olsen, skoleinspektør
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Skolepsykologisk kontor, Frederiksgade 21
Ledende skolepsykolog: Gunnar Hansen
Assisterende skolepsykolog: Jørgen Kudsk
Tale-hørekonsulent: fru Grethe Torup

Skolelæge
skolelæge Kaj Brøgger
skolelæge fru Maren IIye-Knudsen
skolesundhedssygeplejerske fru Hanne Johannesen

Børnetandklinikken
klinikchef: Anna Gantriis
børnetand læger: Inger Andsager 

Kirsten Harder
klinikassistenter: Ilse Hansen

Grethe Hansen
Lis Christensen
Bente Elbæk Pedersen
Jytte Larsen
Karen Philipson
Maren Lauridsen

Fælleslærerrådets formand:
overlærer Henning Colding, Brårup skole

Lærerrådenes formænd:
Søndre skole: overlærer fru Sara Balle Hansen 
Nordre skole: overlærer Karl Petersen 
Brårup skole: lærer J. P. Nørgaard 
Rosen skole: lærer Poul Søgaard 
Højslev skole: lærer Ib Andersen 
Hem skole: lærer Mads Eriksen 
Rønbjerg skole: lærer Torben Olesen 
Nr. Søby skole: lærer Th. Str unge Larsen 
Ørslevkloster skole: lærer fru Else Jeppesen 
Ørum skole: lærer fru Bodil Holt 
Dalgasskolen: lærer Vagn Matthiesen

Elevrådenes formænd:
Søndre skole: Vagn Pedersen 
Nordre skole: Nick Dalum 
Brårup skole: Annie Larsen 
Resen skole: Ejnar Tang 
Højslcv skole: Hanne Petersen
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Oversigt over elevtal og klassetal på skolerne med overbygning pr. 1. september 1970

Søndre Nordre Brårup Resen Højslev
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Børnehaveklasser .................................... 41 2 41 7 43 7 30 7
1. klasse ................................................. 71 3 66 3 67 3 37 7 61 3
2. klasse ................................................. 73 3 66 3 71 3 76 1 47 7
3. klasse ................................................. 70 3 60 3 3 39 2 49 7
4. klasse ................................................. 3 3 66 3 74 1 5 5 2
5. klasse ................................................. 67 3 71 3 83 3 3 5 7 55 3
6. klasse ................................................. 60 3 75 3 93 4 77 1 59 3
7. klasse ................................................. 83 4 66 3 97 4 36 7 48 7
S. K. klasse ............................................ 16 2__ 15 2 24 3 — _
Organikerklasse .................................... 3 1

I alt hovedskoleklasser + b. h.-klasser 549 27 523 25 609 28 254 13 369 17

8. klasse ................................................. 42 7 68 3 74 3 77 4 37 7
9. klasse ................................................. 36 7 77 7 29 7 36 7 76 7

10. klasse ................................................. 26 2 21 1 12 1 16 1 11 1

I alt 8., 9. og 10. klasser ....................... 104 6 111 6 115 6 124 7 69 5

I real ......................................................... 51 2 — — — — _ 38 2
II real ......................................................... 37 2 36 2 44 2 40 2 45 2
Ill real ..................................................... 28 2 36 2 28 2 31 2 27 2

I alt i realafdelingen................................ 1 16 6 72 4 72 4 71 4 110 6

Samtlige klasser........................................ 767 39 706 35 796 38 449 24 548 28



Oversigt over elevtal og klassetal på skolerne uden overbygning pr. 1. september 1970

Hem Rønbjerg Nr. Søby Ørslevkl. Ørum Dalgassk.
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Børnehaveklasser ........... 38 2
1. klasse ........................... 20 1 21 1 19 1 18 2 6 1 34 2
2. klasse ........................... 21 1 16 1 19 1 20 2 4 31 2
3. klasse ........................... 25 1 24 1 20 1 25 1 2 30 2
4. klasse ........................... 21 1 23 1 14 1 19 1 9 1 18 1
5. klasse ........................... 22 1 24 1 19 1 17 1 6
6. klasse ........................... 21 1 21 1 13 1 12 1 4
7. klasse ........................... 24 1 18 1 15 1 19 1 7

I alt ................................ 154 7 147 7 119 7 130 9 38 3 151 9



Afgang og tilgang i skoleåret 1969/70

Elevtal 
pr. 1/9 69

I årets lob Afgang 
pr. 31/7 70

Tilgang 
pr. 1/9 70

Elevtal 
pr. 1/9 70Afgang Tilgang

Søndre............... 797* 32 19 101 84 767*
Nordre ........... 740* 58 44 95 78 709*
Brårup............... 861* 58 42 143 100 802*
Resen ............... 387 4 5 90 150 448*
Højslev ........... 533 27 36 85 91 548
Hem................... 152 3 4 21 21 153
Rønbjerg........... 146 4 3 19 21 147
Nr. Søby........... 116 6 9 17 19 121
Ørslevkl.............. 123 3 2 10 18 130
Ørum ............... 37 0 0 5 6 38
Dalgassk............. 0 151 151*

1 ak................... 3892 195 164 586 739 4014
*) incl. børnehaveklasser.

7. klassernes deling ved udgangen af skoleåret 1969/70

Elever Til 
udelt

Til
8. kl.

Til
1. real

I alt 
til fortsat 
skolegang

Til ophør 
af 

skolegang

Søndre............. 89 43 42 85 4
Nordre ........ 76 69 69 7
Brårup ........ 71 70 70 1
Resen ............. 70 70 70 o
Højslev ......... 47 18 22 40 7
Hem (Resen) . 21 21 21 0
Rønbjerg (Resen ) 19 19 19 0
Nr. Søby (Højsi ) 17 8 8 16 1
Ørslevkl. (Højsi ) 10 4 5 9 1
Ørum (Højslev) 5 3 2 5 0

I alt................. 425 249 76 79 404 21
I procent ......... 58,6 17,9 18,6 95,1 4,9
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Oprykning fra 8. klasse ved udgangen af skoleåret 1969/70

Elever Til 9. klasse Til 1. real
I alt 

til fortsat 
skolegang

Til ophør af 
skolegang

Søndre ................... 43 35 5 40 3
Nordre ................... 28 22 0 22 6
Brårup ................... 32 31 0 31 1
Resen ................... 38 34 2 36 2
Højslev................... 42 24 0 24 18

I alt ....................... 183 146 7 153 30

I procent ............... 79,8 3,8 83,7 16,4

Oprykning fra 9. til 10. klasse ved udgangen af skoleåret 1969/70

Elever Til 10. klasse 
fra Skive komm.

Til 10. klasse 
fra andre komm. Til ophør

Søndre ............... 34 25 0 9
Nordre ............... 25 20 0 5
Brårup ............... 19 12 0 7
Resen ................... 33 14 2 17
Højslev ............... 41 11 0 30

I alt....................... 152 82 2 68

I procent............... 53,9 1,3 44,8

Prøver og eksaminer i 1970

Søndre Nordre Brårup Hojslev Resen I alt

Statskontr. 9. almen........... 28 15 22 39 19 123
Statskontr. 9. m.t.f. i .... 6 9 0 0 12 27
Statskontr. 10. almen .... 25 24 11 0 16 76
Statskontr. 10. m.t.f. 1+2 8 0 6 0 6 20
Realeksamen ....................... 31 40 23 24 39 157

I alt .................................... 98 88 62 63 92 403
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Lærerpersonalet ved Skive kommunale skolevæsen pr. 1/9 1970
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Skoledirektør:
Carl Einar Thomsen....................... 12.-7. 19 Jel. 41 1.-4. 68 1.-4. 70

Konsulenter for specialundervisningen:
Gunnar Hansen ................................
Jørgen Kudsk ................................

30.-6. 20
25.-1. 38

Lang. 44
Skive 60

1.-5. 54
1.-2. 68

1.-5. 54
1.-2. 68

Tale- og børekonsulent: 
Grete Thorup Jensen....................... 1.-8. 34 Ra. 58 1.-8. 66 1.-8. 66

Skolebibliotekskonsulent: 
Carsten Charles Madsen ............... 25.-3. 10 Jel. 43 1.-4. 44 1.-4. 70

Søndre skole:
Skoleinspektør, kst.: 
Herluf Thomsen ........................... 17.-11. 06 28 19.-8. 29 1.-8. 57

Viceinspektører:
Knud Bjerre .................................... 16.-5. 20 Tøn. 45 1.-8. 54 1.-8. 66
O. Nissen ........................................ 30.-9. 03 Si. 27 12.-10. 31 1.-3. 47

Overlærere:
V. Glud Møller................................ 3.-5. 04
Frede Frederiksen ............................ 27.-10. 30
Tørven Guldber? ............................... 26.-4. 27

Blå 31
Ra. 55
Ra. 49

1.-6. 31
1.-8. 55
1.-8. 49

1.-3. 56
1.-8. 69
1.-8. 634 J < J

Ejnar Haubro ................................ 31.-7. 26 Ra. 48 4.-10. 49 l.-ll. 63
Knud Hendriksen ............................
Per Haugaard Jensen ...................
Johannes Johannesen ...................

24.-9. 26
*0.-12. 32
26.-6. 32

Lang. 48 
Skive 54 
Lang. 54

Si. 30
Si. 26

1.-8. 51
30.-12. 32
l.-ll. 55

1.-8. 63
1.-7. 69
1.-7. 69

Ejnar Lindhard ................................
C. Damvaard Møller .....................

18.-8. 05
28.-7. 05

12.-8. 35
20.-8. 26

1.-8. 55
1.-8. 52

Erik Damgaard Møller................... 8.-2. 22
Willy Nielsen ........................... 16.-6. 25
Villv Sondergaard .......................... 17.-11.20

Si. 44
Lang. 50

Jel. 44
Nis. 44

Lang. 49
Tøn. 46

1.-5. 47
1.-8. 52

23.-8. 45

1.-4. 61
1.-9. 66
1.-4. 61

Laura Torp Ålbertsen ...................
Lilli Guldberg ................................

30.-1. 09
4.-9. 26

1.-4. 44
1.-8. 50

1.-4. 61
1.-8. 64

Sara Balle Hansen ....................... 9.-10. 22 1.-8. 52 1 -4. 61
Elisabeth Damgård Møller ........... 23.-1. 21 Si. 44 1.-5. 47 1.-4. 61
Gerda Quist Olesen .......................
Edith Pedersen ................................
Margrethe Påskesen ......................... .

25.-1. 29
21.-2. 24

3.-6. 21

Lang. 50
Årh. 53

Zahle 46

1.-8. 50
1.-8. 53

1-11 49

1.-6. 65
1.-8. 67

1 -11 62
Else M. Sondergaard ................... 23.-10. 13 Lang. 39 l.-l. 52 1.-7. 58
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Lærere:
Niels Steen Agger, timelærer. . . . 
Jørn Schouboe Bech, timelærer . . 
Erling Kjeldsen ................................ 
Knud Maigård ................................ 
Christian Nielsen ...........................  
Ejler Poulsen, timelærer ............... 
Jan Poulsen ....................................  
Karen Aaes ....................................  
Inge B røn dum ...............................  
Kirsten Merete Jacobsen, timelærer 
Helle Kaiser .................................... 
Karen Kristensen ...........................  
Gerda Larsen ................................ 
M. E. Lauridsen ...........................  
Gitta Elise Nielsen, timelærer . . . . 
Hanne Nielsen, timelærer............... 
Ellen Margrethe Pagter................... 
Elsebeth Markmann Petersen . . . . 
Anne Marie Poulsen timelærer . . . . 
Yrsa Kjems Rasmussen ................... 
Inger Nellemann Sørensen ..........  
Lilly M. S. Sørensen timelærer . . . .

23.-10. 46 Si. 69 1.-8. 70 1.-8. 70
16.-12. 44 Nis. 70 1.-8. 70 1.-8. 70
12.-11. 31 Skive 58 1.-8. 58 1.-8. 60

12.-7. 25 Skive 65 1.-8. 65 1.-8. 67
23.-3. 41 Skive 69 1.-8. 69 1.-8. 70
23.-2. 43 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
26.-1. 43 Lang. 66 1.-8. 67 1.-8. 69

8.-8. 19 Skive 58 1.-8. 60 1.-8. 60
7.-10. 17 Skive 57 1.-8. 57 1.-8. 59
30.-3. 48 Ra. 70 1.-8. 70 1.-8. 70
21.-1. 35 Skive 56 1.-8. 69 1.-8. 69

6.-6. 36 Si. 60 l.-l. 66 l.-l. 66
4.-10. 40 Si. 63 1.-8. 70 1.-8. 70
l.-ll. 35 Skive 60 1.-8. 69 1.-8. 69
29.-8. 46 Nis. 70 1.-8. 70 1.-8. 70

2.-8. 45 Si. 68 1.-8. 70 1.-8. 70
21.-10. 44 GJ. 67 1.-8. 67 1.-8. 69

21.-2. 47 Ribe 69 1.-8. 69 1.-8. 70
16.-1. 47 Si. 70 1.-8. 70 1.-8. 70
8.-10. 36 Ra. 36 1.-8. 58 1.-8. 59
4.-1. 41 Skive 64 1.-8. 64 1.-8. 66

20.-11. 46 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70

Nordre skole:
Skoleinspektør: 
Hans Chr. Hansen .......................

Viceinspektører: 
Arne Nielsen ....................................
Martin B. Vilhelmsen, ungdomsski.

Overlærere: 
Kr. Eriksen ....................................
H. C. Dam Jensen............................
Volmer B. Lykke ............................
Karl Pedersen ................................
Henning Borup Svedsen ...............  
Frede Torpe ....................................  
Jens Oluf Østergård .......................  
Ragnhilde Bach ................................

4.-2. 05 Jel. 29 1.-9. 49 1.-9. 49 

2.-1. 12 Jel. 38 1.-8. 52 1.-8. 59
1.-11.39 Skive 62 1.-12.63 1.-11.66

27.-1. 08 Ra. 28 1.-4. 29 1.-8. 54
20.-10. 03 Gj. 33 1.-9. 35 1.-8. 57

23.-4. 11 Gj. 32 1.-4. 34 1.-8. 57
24.-5. 14 Ra. 38 1.-5. 41 1.-7. 58

30.-12. 32 Jel. 54 1.-8. 54 1.-4. 69
28.-9. 18 Si. 40 1.-5. 45 1.-7. 58
31.-3. 11 Nis. 35 l.-l. 58 1.-7. 58
20.-6. 25 Nis. 51 1.-5. 57 1.-9. 65
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Mane Bang .................................. 24.-2. 12 Ribe 49 1.-8. 49 1.-8. 63
Else Borup Jensen ......................... 23.-4. 33 Skive 55 1.-8. 56 l.-l. 70
Anna Nielsen .................................. 10.-6.18 Si. 41 1.-8. 52 1.-10. 58
Anna Kvist Noer ......................... 3.-3. 11 Gj. 33 1.-4. 43 1.-8. 57
Karen Mailand Pedersen ............. 19.-6.11 Lang. 33 21.-4. 38 1.-8. 57
Ella Astrup Svendsen ................. 23.-2. 29 Si. 51 1.-8. 54 1.-7. 65
Ruth E. P. Tang-Andersen ........ 18.-9. 25 Zahle 47 1.-8. 58 1.-6. 62
Else Østergård .............................. 14.-12. 14 Lang. 36 l.-l. 58 1.-3. 59

Lærere:
Bent Jensen .................................. 12.-3. 38 Skive 60 1.-11 61 l.-ll. 63
Bent Sølyst Jensen ..................... 19.-2.43 KoL 65 1.-11. 66 1.-8. 70
Jørgen Jensen .............................. 4.-7. 36 Kol 62 1 -8 65 1 -8 65
Knud Dalsgård Jensen ................. 4.-5. 43 Skive 67 1.-8. 67 1.-8. 69
Preben Østerholm Jørgensen 20.-12. 34 Lang. 58 1.-8. 58 1.-8. 60
Frantz Enk Laustsen ................. 29.-1.44 Gj. 66

Skive 69
1.-8 67 1.-8. 68

Niels Erik Stie .............................. 6.-1. 42 1.-8. 69 1.-4. 70
Poul Sørensen .............................. 2.-2. 36 Si. 59

Skive 65
Skive 69

1.-.5 63
l.-ll. 66

1.-8. 69

1.-8. 63
l.-ll. 67

1.-8. 70
Bodil Stouby Andersen ............. 25.-10.41
Jette Barlow .................................. 22.-8. 40
Henny Bjerre .............................. 12.-3.28 Skive 62 1.-8. 62 1.-8. 64
Ellinor Hanghøj ......................... 20.-9. 43 Hell. 66 1.-8. 66 1.-8. 68
Karen Margrethe Houlberg ........ 3.-5. 35 Årh. 56

Mrb. 62
l.-l. 63
1.-8. 65

l.-l. 63
1.-8. 65Inge Gross Jensen ......................... 23.-7. 36

Oline Gårdboe Jensen ................. 19.-3. 36 Had. 59 1.-8. 64 1.-8. 64
Karen Miltersen ......................... 26.-7. 33 Skive 55

Jel. 66
1.-8. 69
1.-8. 70

1.-8. 69
1.-8. 70Tove Møller .................................. 28.-2. 43

Tove Nielsen .................................. 8.-4. 41 Skive 64 1.-8. 64 1.-8. 66
Inga Pedersen .............................. 13.-1.28 Esbj. 60

Esbj. 70
1.-8. 60 1.-8. 62

1.-8. 70Editha Welitz, timelærer ............. 10.-11.47 1.-8. 70

Brårup skole:
Skoleinspektør:

Gj. 32Peter Knudsen Gori ..................... 4.-7. 02 l.-ll. 53 l.-ll. 53

Viceinspektør:
Bent Valentin Jensen ................. 11.-3.38 Esbj. 60 1.-8. 70 1.-8. 70

Overlærere:
Hans Givskud Dein ..................... 27.-4.11 Gj. 33 1.-8. 68 1.-8. 68
Henning Colding ......................... 26.-2. 30 Si. 51 1.-8. 58 1.-9. 65
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Rudolf Bak Olesen .........................
Johannes Svarrer ............................
Tove Bjerre ....................................
Elisabeth Nielsen ............................
Valborg T. Nielsen .......................
Grete M. Vognsen............................

22.7. 09
1.-3. 29

17.-7. 24
16.-8. 18
24.-1. 11

25.-11. 27

Vor. 32
Årh. 51

Ra. 48
Tøn. 40

Si. 38
Lang. 52

1.-8. 70
1.-8. 60
1.-8. 70
1.-8. 69
1.-8. 59
1.-8. 69

1.-8. 70
1.-8. 65
1.-8. 70
1.-8. 69
1.-8. 59
1.-8. 69

Lærere:
Eigil Flelge Andersen ...................  
John Preben Balsby .......................  
Erik Bertelsen ................................  
Anders Hammershøj .......................  
Peder Thimm Hanghøj...................  
Herbert P. Hansen .......................  
Per Højbjerg Jacobsen ...................  
Hans Erik Jørgensen, timelærer . . 
Tage Sand Kirk ............................ 
Jens Arne Dalsgård Jensen ........... 
Leo Ulsøe Johansen .......................  
Theodor Jacobsen ............................ 
Erik T. Madsen ................................ 
Børge Mortensen, lærer på prøve. .
Jens P. Nørgaard ............................ 
Palle Georg Pedersen ...................  
Erik Sondergaard Rasmussen timel. 
Niels Skouby ....................................  
Kamma Andersen ...........................  
Anna Berthelsen ............................ 
Karen Dybdal ................................ 
Annette Due ....................................  
Kirsten Engeborg ...........................  
Eva Gamisch ....................................  
Katrine Henriksen, timelærer . . . . 
Sonja Berg Jacobsen .......................  
Annemette Holm Jensen, timelærer 
Jenny Margrethe Latiri ............... 
Birgit Haaning Mortensen, læ. p. p.
Anna Nørgaard ................................
Greta L. Pedersen, timelærer . . . . 
Birthe Rasmussen ...........................  
Gunhild Tveen Rasmussen ...........

21.-12. 36
24.-11. 39

24.-8. 36
25.-12. 25

28.-3. 40
7.-5. 37

10.-10. 44
7.-1. 34

20.-2. 38
2.-2. 37
3.-5. 38
6.-9. 35
2.-8. 38

22.-9. 44
14.-11. 37

3.-11. 36
20.-10. 40

5.-10. 38
20.-3. 38
24.-2. 34

10.-10. 28
5.-3. 44

10.-12. 40
1.-6. 39

23.-5. 46
17.-5. 44
28.-1. 46

14.-10. 30
15.-1. 48
7.-6. 39

1 l.-l 1. 38
30.-10. 42

4.-6. 41

Skive 61
Holb. 67

Nis. 59
Skive 59
Skive 67
Skive 61
Skive 69
Årh. 63
Skive 67
Skive 66
Kbh. 70
Lang. 59
Skive 66

Ra. 70
Skive 60
Årh. 59

Skive 69
Skive 64
Skive 61
Nis. 59

Skive 67
Si. 66

Skive 64
Kol. 62

Hern. 69
Hern. 66
Skive 70
Skive 54

Ra. 70
Skive 62
Skive 69

Si. 65
Skive 65

1.-8. 61
1.-8. 70
l.-l. 66
1.-8. 59
1.-8. 67
1.-8. 61
1.-8. 69
1.-8. 65
1.-8. 67
1.-8. 66
1.-8. 70
1.-8. 63
1.-8. 68
1.-8. 70
l.-l. 62
1.-7. 59
1.-8. 69
1.-8. 64
1.-8. 61
l.-l. 66
1.-8. 67
1.-8. 66
1.-8. 64
1.-8. 70
1.-8. 69
1.-8. 66
1.-8. 70
1.-8. 68
1.-8. 70
1.-8. 62
1.-8. 69
1.-8. 65
1.-8. 66

1.-8. 63
1.-8. 70
l.-l. 66
1.-3. 63
1.-8. 69
1.-2. 65
1.-8. 70
1.-8. 65
1.-8. 69
1.-8. 68
1.-8. 70
1.-8. 63
1.-8. 68
1.-8. 70
l.-l. 64
1.-3. 63
1.-8. 69
1.-8.66
1.-8.64
l.-l. 66
1.-8. 69
1.-8. 68
1.-8. 66
1.-8. 70
1.-8. 69
1.-8. 68
1.-8. 70
1.-8. 68
1.-8. 70
1.-8. 64
1.-8. 70
1.-8. 67
1.-8. 67
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Inge Stagis ........................................  
Inge Lis Thorgård .......................  
Inger M. H. Vium Olesen...............

Resen skole:
Skoleinspektør: 
Carl Eriksen ................................

Viceinspektør: 
Poul Gunner Tolstrup ...............

Overlærer:
Kirsten Buttenchön ...................

Lærere:
Kurt Jensen, timelærer ................... 
Preben Holm Jensen.......................  
Jørgen Kristian Johansen ............... 
Aksel Jørgensen ...........................  
Preben Laursen ...............................  
Jørgen Munkesø................................ 
Carsten Bo Møller .......................  
Knud Møller Nielsen ................... 
Jens Valsgård Pedersen...................  
Poul Søgaard Pedersen ................... 
Ingolf Poulsen, lærer på prøve. . . . 
Ivar Dalum Spanggård ..............  
Kirsten Hess Andersen, timelærer 
Birte Hansen ....................................  
Agnete Eriksen, småbørnslærerinde 
Anne Holm Jensen .......................  
Margrethe Lund Johansen ..........  
Bente Jørgensen lærer på prøve . .
Gertrud Kudsk ................................ 
Gudrun Laursen Vig.......................  
Anna Margrethe Møller ............... 
Ulla Hjort Nielsen .......................  
Annemarie Rosenlund Pedersen, 
lærer på prøve ................................ 
Birthe Esman Poulsen, lærer på pr. 
Else Bak Rasmussen, timelærer .... 
Joan Nørby Spanggård ...............

8.-3. 45
3.-1. 38

22.-8. 45

Esbj. 67
Esbj. 61

Ni. 68

1.-8. 68
l.-ll. 61

1.-8. 70

1.-8. 69
l.-ll. 63

1.-8. 70

9.-4. 19 Skive 62 1.-8. 66 1.-5. 70

12.-2.38 Lang. 43 1.-11.61 1.-11.61

24.-6. 17 Vejle 50 1.-4. 50 1.-8. 65

22.-8. 43
7.-5. 41

12.-6. 38
5.-10. 41
20.-4. 35
24. 5. 33
20.-4. 40
15.-3. 44
2.-4. 46

29.-5. 38
3.-2. 45

23.-10. 32
15.-4. 47
10.-2. 43

10.-11. 19
8.-8. 41
7.-1. 44

15.-7. 45
9.-6. 34

31.-12. 33
12.-10. 44

7.-3. 46

2.-1. 46
26.-6. 46
24.-9. 47
15.-9. 32

Hjør. 69 
Skive 67
Kol. 67

Skive 69
Kol. 59

Skive 64 
Skive 63 
Skive 68 
Mars. 68 
Skive 65 
Skive 70 
Skive 56 
Had. 70 
Mars. 66
Lang. 43 
Skive 65 
Skive 66 
Skive 69 
Skive 59 
Skive 56 
Skive 67 
Esbj. 68

Oden. 69
Skive 70

Si. 70
Skive 59

1.-8. 69
1.-8. 67
1.-8. 69
1.-8. 69
1.-2. 69
1.-8. 65
1.-8. 65
1.-8. 70
1.-8. 69
1.-8. 65
1.-8. 70
1.-8. 57
1.-8. 70
1.-8. 70
1.-8. 58
1.-8. 65
1.-8. 69
1.-8. 69
1.-8. 62
1.-7. 59
1.-8. 67
1.-8. 68

1.-8. 69
1.-8. 70
1.-8. 70
1.-7. 59

1.-8. 69
1.-8. 67
1.-8. 69
1.-8. 69
1.-2. 69
1.-8. 65
1.-8. 65
1.-8. 70
1.-8. 69
1.-8. 65
1.-8. 70
1.-8. 57
1.-8. 70
1.-8. 70
1.-8. 58
1.-8. 65
1.-8. 69
1.-8. 69
1.-8. 62
1.-7. 59
1.-8. 67
1.-8. 68

1.-8. 69
1.-8. 70
1.-8. 70
1.-7. 59

17



Højslev skole:
Skoleinspektør:
Ulrik Sørensen ................................ 9.-1. 20 Ra. 42 1.-3. 62 1.-3. 62

Viceinspektør:
Siegfred Peder Mai ....................... 11.-2. 15 Had. 38 1.-5. 48 1.-8. 63

Overlærere:
Rasmus Kejser Christensen ........... 9.-5. 07 Jel. 28 1.-10. 38 1.-8. 61
Edvin Jensen .................................... 19.-9. 10 Ged. 36 1.-8. 63 1.-8. 63
Else Kirstine Mai ............................ 31.-7. 14 Had. 39 1.-5. 48 1.-8. 63
Agga Svendsen Riis ....................... 4.-10. 25 Tøn. 52 1.-8. 53 1.-8. 67
Ingeborg Sørensen ............................ 12.-11. 21 Ra. 43 1.-5. 62 1.-5. 62

Lærere:
Ib Andersen .................................... 16.-6. 37 Si. 60 1.-8. 62 1.-8. 64
Niels Christian Andersen ............... 12.-9. 41 Ribe 67 1.-8. 67 1.-9. 69
Jørgen Kock Jensen ....................... 14.-4. 33 Skive 62 1.-8. 65 1.-8. 65
Bent Villefrance Johansen ........... 21.-6. 43 Hjør. 68 1.-8. 68 1.-8. 70
Leif Kjær ........................................ 1.-3. 37 Årh. 67 1.-8. 67 1.-8. 69
Henning Kristensen, timelærer. . . . 12.-12. 44 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Gert Dybdal Nielsen....................... 14.-3. 40 Skive 64 1.-8. 64 1.-8. 66
Svend-Erik Kragh Olesen, læ. p. p. 12.-2. 43 Lang. 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Jørgen Gregers Pedersen ............... 26.-2. 42 Mars. 64 l.-ll. 65 l.-ll. 67
Åge Benjamin Mågård Riis ........... 8.-8. 27 Skive 57 1.-8. 57 1.-8. 62
Arne Jensen Sigård ....................... 30.-3. 34 Nis. 60 1.-8. 63 1.-8. 63
Poul Erik Bustrup Sørensen, læ.p.p. 30.-6. 44 Skive 69 1.-8. 69 1.-8. 69
Helle Haurholt Jeppesen ............... 13.-10. 34 Skive 59 1.-7. 59 1.-7. 61
Ingerhse Johansen ............................ 21.-6. 45 Hjør. 68 1.-8. 68 1.-8. 70
Grethe Kjær .................................... 25.-4. 32 Si. 59 1.-8. 62 1.-8. 62
Rita Laursen .................................... 30.-4. 33 Skive 60 1.-8. 63 1.-8. 63
Inger Marie Mark, timelærer .... 26.-3. 48 Ra. 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Bodil Mikkelsen, lærer på prøve . . 21.-7. 44 Skive 69 1.-9. 69 1.-9. 69
Anna Nathalie Moustsen, småbørnsli. 18.-12. 11 Lang. 34 1.-5. 43 1.-8. 63
Agnete Marie Pedersen................... 25.-6. 29 Vejle 50 1.-8. 64 l.-ll. 65
Birte Elolm Pedersen ................... 10.-8. 41 Mars. 64 1.-8. 65 1.-8. 65
Inger-Lis Gjøtz Petersen ............... 7.-10. 43 Skive 66 1.-8. 66 1.-8. 68
Lene Sigvardsen ............................ 3.-8. 45 Ra. 68 1.-8. 68 1.-8. 70
Else-Marie Sørensen,lærer på prøve 25.-3. 47 Ribe 70 1.-8. 70 1.-8. 70
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Hem skole:
Førstelærer:
Mogens Hansen ................................ 12.-7. 20 Si. 55 1.-10. 68 1.-10. 68

Lærere:
Mads Hedegård Eriksen ............... 27.-5. 39 Skive 62 1.-8. 65 1.-8. 66
Lauge Øllgård Grønkjær ............... 28.-8. 27 Årh. 59 1.-5. 65 1.-5. 65
Vagn Dahl Hansen ....................... 31.-12. 44 Skive 69 1.-8. 69 1.-8. 70
Eyvind Kristensen, lærer på prøve 17.-2. 35 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Kirsten M. Bøge Bjerre................... 8.-2. 43 Skive 65 1.-8. 65 1.-8. 67
Tove Falck Eriksen ....................... 13.-1. 43 Skive 66 1.-8. 66 1.-8. 68
Karen Krog Jensen ....................... 28.-10. 41 Skive 64 1.-8. 65 1.-8. 66

Rønbjerg skole:
Førstelærer:
Willy Marinus Jørgensen ............... 1.-12. 13 Flad. 43 1.-4. 60 1.-4. 60

Lærere:
Erling Pedersen, lærer på prøve . . 10.-5. 46 Nis. 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Torben Olesen ................................ 22.-3. 13 Skive 60 1.-7. 60 1.-7. 62
Jenny Fly, overlærer....................... 22.-3. 13 Lang. 43 1.-7. 51 1.-7. 67
Karen Sofie Jørgensen ................... 20.-5. 20 Ribe 43 1.-7. 60 1.-7. 69
Inger Lindholm Olesen, læ. på. pr. 26.-1. 47 Nis. 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Kirsten Olesen ................................ 17.-6. 37 Skive 60 1.-7. 60 1.-7. 62
Kirsten Poulsen ................................ 4.-8. 44 Nis. 68 1.-8. 68 1.-8. 70

Nr. Søby skole:
Førstelærer:
Aage Kjærgård ................................ 8.-8. 24 Ged. 46 1.-8. 55 1.-2. 59

Lærere:
Torkild Strunge Larsen ............... 16.-6. 34 Si. 57 1.-4. 59 1.-4. 59
Svend Erik Tandal Pedersen .... 25.-5. 41 Årh. 64 1.-10. 66 1.-10. 66
Lise-Lotte Brostrøm, timelærer 12.-1. 45 Hel. 67 1.-8. 70 1.-8. 70
Inger Bjerregård Nielsen, timelærer 20.-7. 47 Si. 70 1.-8. 70 1.-8. 70

Ørslevkloster skole:
Førstelærer:
Mogens Haugård Hansen............... 9.-4. 17 Lang. 38 1.-8. 42 1.-8. 62
Lærere:
Kjeld Hansen ................................ 16.-6. 35 Zahl. 63 1.-8. 63 1.-8. 63
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Bent Hunt Poulsen .......................  
Karen Clemmensen, faglærer . . . . 
Else Jeppesen, småbørnslærerinde 
Ruth Højrup Kramer ...................  
Ruth Leth, timelærer ...................  
Aase Lihn ........................................  
Inge Lise Mikkelsen .......................

16.-6. 35 Ra. 63 1.-8. 63 1.-8. 63
15.-8. 39
11.-8. 36 Lang. 57 15-10 57 15-10 57
31.-3. 25 Lang. 55 1.-8. 63 1.-8. 63

2.-7. 35 Hjør. 70 1.-8. 70 1.-8. 70
18.-1. 38 Kol. 63 1.-8. 63 1.-8. 65

21.-11. 42 Ra. 65 1.-8. 65 1.-8. 65

Ørum skole:
Førstelærer:
Jens Marinus Steen Biistrup........... 4.-12.29 Skive 57 15.-6.57 1.-7. 59

Lærer: 
Bodil Holt ........................................

Dalgasskolen:
Skoleinspektør: 
Knud E. P. Olsen ............................

17.-7. 43 Lang. 67 1.-8. 67 1.-8. 69

6.-6. 32 54 1.-6. 70 1.-6. 70

Konsulenter for specialundervisningen: 
Ib Dalsjö ........................................  
Gerhard Crone Nielsen...................

23.-2.20 Biåg. 43 1.-8. 70 1.-8.70
26.-4.33 Skive 58 1.-8. 70 1.-8. 70

Tale- og hørekonsulent:
Hans Erik Larsen ............................ 30.-10. 34 Silkb. 59 1.-8. 70 1.-8. 70

Overlærere:
Margrethe Paaskesen ...................
Ragna Helene Damgaard ...............

3.-6.21 Zahle 46 1.-11.49
6.-7. 33 Skive 55 l.-l. 56

1.-8. 70
1.-8. 70

Lærere:
Vagn Matthiesen ............................
Vibeke Rydder ................................
Äse Skriver Revsbcch ...................
Borge Brøndum, lærer på prøve . .
Mette Winkler, timelærer...............
Anna Skøtt, timelærer...................
Eva Nielsen, timelærer...................

31.-12. 38
14.-11. 37
25.-5. 42

18.-11.5 4
7.-11. 19
16.-5. 27
21.-2. 31

Årh. 62
Odn. 61
Ged. 65

Skive 70
Zahle 40
Ribe 50

Skive 62

1.-8. 70
1.-8. 70
1.-8. 70
1.-8. 70
1.-8. 70
1.-8. 68
1.-8. 70

1.-8. 70
1.-8. 70
1.-8. 70
1.-8. 70
1.-8. 52
1.-8. 61
1.-8. 70
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Børnehaveklasseledere:
Else Skriver Paludan Andersen (Resen) 19.-6. 37 Skive 77 1.-8. 70 1.-8. 70
Lene Juhl Christensen,(Nordre) 24.-11. 46 Årh. 68 1.-8. 69 1.-8. 70
Solveig Svarrer, (Søndre) ............... 30.-12. 39 Årh. 54 1.-8. 69 1.-8. 70
Karen Bach Vilhelmsen (Brårup) . . 3.-7. 39 Vejle 60 1.-8. 69 1.-8. 70
Merete Søbo Stic (Dalgassk.) .... 18.-3. 42 Hstb. 68 1.-8. 70 1.-8. 70

Vakancelærere: 
Else Riis Christensen (Fast) .......... 5.-4. 46 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Else Rugholm Graversen, (Fast) . . 19.-12. 43 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Bernhard Fibæk Jensen, (Fast) .... 19.-12. 43 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Inga Krog Rais, (Fast) ................... 21.-3. 33 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Poul Christian Vesterager, (Fast) . . 6.-1. 48 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Alf. Skovsbøl Rasmussen, (Fast) . . 10.-10. 43 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Sigrid Bjerre, Faglærer (Søndre) . . 
Børge Damgaard, Faglærer (Søndre)

4.-8. 20
12.-.1 29

Else Holm, Faglærer (Søndre) .... 9.-2. 43
Lilly Quist Jensen, Faglærer (Søndre) 25.-5. 16
Johs Bundgård, Årsvikar (Nordre) 19.-7. 47 Hern. 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Ole Højbjerg Jacobsen, Årsv. (Brårup) 21.-10 46 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Rosa Møller, Faglærer (Brårup) . . Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Birgit Christensen, Årsvikar (Højsi.) 20.-1. 43 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Gyrith Andersen, Faglærer (Højsi.) 31.-8. 38 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Kirsten Bertel, Årsvikar (Nr. Søby) 20.-3. 36 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Inga Strunge Larsen, Fagi. (Nr. Søby) 7.-2. 30 Skive 70 1.-8. 70 1.-8. 70
Jørgen Øjvind Møller, Årsv. (Resen) 15.-10. 45 Si. 70 1.-8. 70 1.-8. 70
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Tilgang af lærere 1969/70
Tilgang:

1 .-8. 70 Niels Steen Agger ...............................
1 .-8. 70 Eiler Poulsen .......................................
1 .-8. 70 Kirsten Merete Jacobsen ...................
1 .-8. 70 Gerda Larsen .......................................
1 .—8. 70 Gitta E. Nielsen ...............................
1 .-8. 70 Hanne Nielsen ...................................
1.-8. 70 Anne Marie Poulsen ...............................
1.-8. 70 Lilly M. S. Sørensen ...............................
1.—8. 70 Tove Møller ...........................................
1.-8. 70 Editha Welitz ...........................................
1 .-8. 70 Rudolf Bak Olesen ...........................
1 .-8. 70 Tove Bjerre .......................................
1 .-8. 70 John Preben Balsby ...........................
1 .-8. 70 Hans Erik Jørgensen ...........................
1 .-8. 70 Børge Mortensen ...............................
1 .-8. 70 Eva Gamisch .......................................
1 .-8. 70 Annemette Holm Jensen ...................
1 .-8. 70 Birgit Haaning Mortensen ...............
1 .-8. 70 Inger M. H. Vium...............................
1 .-8. 70 Eyvind Kristensen ...............................
1 .-8. 70 Svend Erik Kragh Olesen...................
1 .-8. 70 Henning Kristensen ...........................
1 .-8. 70 Alf Skovsbøl Rasmussen ...................
1 .-8. 70 Lise-Lotte Brostrøm ...........................
1 .-8. 70 Inger Bjerregård Nielsen ...................
1.-8. 70 Kirsten Hess Andersen ...........................
1.-8. 70 Birte Hansen ...........................................
1.-8. 70 Birte Esman Poulsen ...............................
1.-8. 70 Else Bak Rasmussen ...............................
1.-8. 70 Inger Lindholm Olesen ..........................
1.-8. 70 Ruth Leth ...............................................
1.-8. 70 Else Skriver Paludan Andersen ..........
1.-8. 70 Else Riis Christensen ...............................
1.-8. 70 Else Rugholm Graversen .......................
1.-8. 70 Bernhard Fibæk Jensen ...........................
1 .-8. 70 Inga Krog Rais ...................................
1.-8. 70 Poul Chr. Vesterager...............................
1.-8. 70 Johannes Bundgård Iversen ..................
1.-8. 70 Ole Højbjerg Jacobsen ...........................
1.-8. 70 Birgit Christensen ...................................
1.-8. 70 Kirsten Bertel ...........................................
1.-8. 70 Jørgen Øjvind Møller ...........................
1.-8. 70 Jørn Skouboe Bech ...............................
1.-8. 70 Knud Møller Nielsen ...........................
1 .-8. 70 Bent Valentin Jensen...........................

Fra: 
militærtjeneste 
Skive seminarium 
Ranum seminarium
Ry skolevæsen
Nr. Nissum seminarium 
Nexø skolevæsen
Th. Langs seminarium 
Skive seminarium 
Håsum-Ramsing skolevæsen 
Esbjerg seminarium 
Skyum skole 
Aalborg skolevæsen 
Tølløse skolevæsen
Kbh.’s dag- og aftensem.
Ranum seminarium 
Grenaa skolevæsen 
Skive seminarium 
Ranum seminarium 
Varde skolevæsen 
Skive seminarium 
Th. Langs seminarium 
Skive seminarium 
Skive seminarium 
Nyager skole, Rødovre 
Silkeborg seminarium 
Haderslev seminarium 
Viborg skolevæsen 
Skive seminarium 
Silkeborg seminarium 
Nr. Nissum seminarium 
Hjørring seminarium

Skive seminarium 
Skive seminarium 
Skive seminarium 
Skive seminarium 
Skive seminarium 
Herning seminarium 
Skive seminarium 
Skive seminarium 
Skive seminarium 
Th. Langs seminarium 
Nr. Nissum seminarium 
Skelhøje skole
Grinderslev-Grønning skole
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Afgang af lærere 1969/70

Afgang:
31.-12.69 Leo Bisgaard Andersen ...........................
31.-12.69 Carl Johan Springborg...........................
30.-4. 70 Arne E. H. Rasmussen ...........................
31.-7. 70 Kristian V. J. Markussen ......................
31.-7. 70 Anna Lavrsen .......................................
31.-7. 70 Alfred Jensen ...........................................
31.-7. 70 Minna Fogh ...........................................
31.-7. 70 Ragna Helen Damgaard ......................
31.-7. 70 Leif Mosegaard Jensen ...........................
31.-7. 70 Hans Lindorff Iversen ...........................
31.-7. 70 Martin Jansen .......................................
31.-7. 70 Bent Zacho Jørgensen ...........................
31.-7. 70 Knud Vagn Jensen ...............................
31.-7. 70 Else Marie Rindom Hansen ..................
31.-7. 70 Grete Tolstrup .......................................
31.-7. 70 Judith Vestergaard Iversen ..................
31.-7. 70 Erik Madsen ...........................................
31.-7. 70 Kirsten Madsen .......................................
31.-7. 70 Doris Led Andersen ...............................

Til:
Harre skole 
orlov 
afsked p.gr.a. sygdom 
afsked p.gr.a. alder 
afsked p.gr.a. alder 
afsked p.gr.a. alder 
afsked p.gr.a. alder
Skive seminariums børneskole 
Træningsskolen, Skive 
Hillerød skolevæsen
Helle skolevæsen 
orlov i 2 år
Åbybro centralskole 
Borbjerg centralskole 
orlov i 1 år
Træningsskolen, Skive 
Rougsø skolevæsen 
Rougsø skolevæsen 
Aalborg skolevæsen
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Lærerpersonalets deltagelse i kursus
Dansk: H. Lindorff Iversen. Nordre 
Grethe Kjær, Højslev.

Engelsk: H. Lindorff Iversen, Nordre, 
Edith Pedersen, Søndre, Bodil Holt, 
Ørum, Birthe Pedersen, Højslev.

Tysk: Sara Balle Hansen, Søndre, I. 
Spanggård, Resen, Carl Eriksen, Resen.

Fransk: Else Borup Jensen, Nordre, Ka
ren Houlberg, Nordre.

Skolelederkursus: H. C. Hansen, Nor
dre, Mogens Haugaard, Ørslevkloster.

Hist.-didaktik: Jørgen Jensen, Nordre. 

Dansk-metodik: Jørgen Jensen, Nordre, 
Th. Jakobsen, Brårup.

Dansk litteratur: Th. Jakobsen, Brårup, 
Sonja Berg Jakobsen, Brårup, Leo Ul- 
søe Johansen, Brårup, Lis Thorgaard, 
Brårup.

FCU-pæd-metod II: Arne Sigaard, Høj
slev.

Klinisk psykologi: Martin Bach Vil- 
helmsen, Nordre, Oline Gaardboe Jen
sen, Nordre, Elinor Hanghøj, Nordre, 
Aage B. Maagaard Riis, Højslev.

Orientering: F. Laustsen, Nordre, Jette 
Barlow, Nordre, Poul Erik Bautrup Sø
rensen, Højslev, Erik Rasmussen, Brå
rup, Erik Madsen, Brårup.

Orientering om FN: N. G. Dam Jensen, 
Nordre.

Biologi: F. Laustsen, Nordre, Ellen Mar
grethe Pagter, Søndre, Jan Poulsen, Son
dre, Eiler Poulsen, Søndre, Ingelise Jo
hansen, Højslev, Leif Kjær, Højslev, 
Jens Peter Nørgaard, Brårup, Niels 
Skouby, Brårup, A. Eriksen, Resen, P. 
Tolstrup, Resen.

Kristendomskundsk.: Tove Møller, Nor
dre, Karen Jørgensen, Rønbjerg, Willy 
Jørgensen, Rønbjerg.

Psykologi m. v.: Bent Zacho Jørgensen, 
Nordre, Gunnar Hansen, Søndre, Anna 
Berthelsen, Brårup, Grete Vognsen, Brå
rup, Th. Jakobsen, Brårup.

Narkotika: Kjeld Hansen, Ørslevklo
ster, Palle Pedersen, Brårup.

Færdselslære: Kjeld Hansen, Ørslevklo
ster.

Grundkursus A: Kirsten Poulsen, Røn
bjerg, Lene Sigvardsen, Højslev.

Grundkursus B: Th. Jakobsen, Brårup.

Svommelærerkurs.: Torben Olesen, Røn
bjerg, Gyr’th Andersen, Højslev, Johan
nes Johannesen, Søndre, Jan Poulsen, 
Søndre, Kamma Andersen, Brårup, Ei
gil Andersen, Brårup, Jens Chr. Dals- 
gaard Jensen, Brårup, Herbert Hansen, 
Brårup, Else Hansen, Brårup.

Gymnastik: Kamma Andersen, Brårup, 
Eigil Andersen, Brårup, Lis Thorgaard, 
Brårup.

Matematik: Erik Damgaard Møller, Søn
dre, Bent Villefrance Johansen, Højslev, 
A. Eriksen, Resen, V. Hjort, Resen, C. 
Møller, Resen, P. Holm, Resen.

Fysik: Ib Andersen, Højslev, Jørgen Pe
dersen, Højslev.

E.D.B.: Preben Jørgensen, Nordre, Per 
Højbjerg Jacobsen, Brårup.

Elektronik: Knud Dalsgaard Jensen, 
Nordre.

Dramatik: Tove Bjerre, Brårup.

Formning: Birthe K. Rasmussen, Brårup.

Musik: Anna Nørgaard, Brårup, An
nette Due, Brårup.

Håndgerning: Gerda Larsen, Søndre.

Lederkursus: Martin Bach Vilhelmsen, 
Nordre.
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Rapporter fra skoleåret
Et begivenhedsrigt skoleår

Byggeri for 10 millioner kr.
Skoleåret 1969/70 blev usædvanlig begivenhedsrigt for Skive skolevæsen. Før
ste etape af skolebyggeriet i Resen, 8 klasseværelser og en stor gymnastiksal, 
blev færdiggjort og taget i brug i midten af skoleåret.

Efter afslutningen af den store undersøgelse vedrørende behovet for udbyg
ningen af skolevæsenet, refereret i sidste årsberetning, gik skolemyndighederne 
i gang med at udarbejde planer og søge bevillinger hjem. I december måned 
vedtog byrådet at godkende udbygningsplaner ved Resen, Søndre og Nordre 
skoler til et samlet beløb på godt 9 millioner kr. Det lykkedes at få ministeriet 
til at give byggetilladelser til alle projekter, og selv om licitationsforløbet skabte 
mindre vanskeligheder, lykkedes det at få alle byggearbejder i gang til de fast
satte tidspunkter. Det forventes, at de nye lokaler kan stå færdige til brug ved 
begyndelsen af skoleåret 1971/72. Det drejer sig om hårdt tiltrængte faglokaler 
på Resen skole samt administrationsafdeling og klinikker for læge og tandlæge. 
På Nordre skole bygges lokaler til fysik, biologi og formning, og på Søndre 
indrettes nye normallokaler til afløsning af lokaler fra før århundredskiftet, 
som i henhold til byggeplanerne på et senere tidspunkt skal nedrives.

I den sydlige ende af byen lykkedes det at få seminariets børneskole, Dalgas
skolen, i gang. Dette betyder en meget mærkbar aflastning af Brårup skole, der 
dog trods flytning af 5 klasser ikke fortsat kunne klare sig med de eksisterende 
lokaler, men har måttet have assistance af endnu en barak med fire klassevæ
relser, der blev taget i brug lidt ind i skoleåret 1970/71.

Den nye styrelseslov
Efter styrelseslovens vedtagelse i folketinget og udsendelsen af reglerne for val
gene til nævn og kommissioner blev der travlhed med at få udsendt det nødven
dige materiale til afholdelse af møder og valg. Der blev sigtet imod, at den nye 
styrelse kunne begynde sit arbejde den 1. maj. Det lykkedes, idet det sidste led, 
den nye skolekommision, kunne holde konstituerende møde den 30. april. Fri
tidsområdets nævn og kommission blev dog først nedsat på et senere tidspunkt.

Kommune sammenlægningen
Når det hastede så stærkt med at få styrelsesorganerne sammensat, hænger det 
sammen med kommunesammenlægningerne. Det ville være upraktisk i alt for 
lang tid at have flere skolekommissioner i samme kommune, og mange og bety
delige ændringer i skolens indre liv stod for døren og skulle løses før det nye 
skoleårs begyndelse.
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Ændring af undervisningsplaner og lov om folkeskolen
Den største ændring var nok indførelsen af 5-dages ugen, tyvstartet allerede 
i skoleåret før. Men loven om lærernes nedsættelse af katedertimetallet i forbin
delse med muligheden for indførelse af flere deletimer i klasserne var vel det, 
der skabte de største vanskeligheder, idet det medførte et merforbrug af lærer
timer, der sammen med muligheden for timetalsreduktion i forbindelse med læ
rerkurser, nødvendiggjorde ansættelsen af mange nye lærere. Adskillige lærere 
blev bevilget fuldtids årskurser, og et væsentligt større antal lærere end sæd
vanligt søgte afsked. Alt i alt betød disse forhold, at der til skoleåret 1970/71 
måtte ansættes ikke mindre end 45 nye lærere. Det lykkedes Skive i mod
sætning til mange andre skolevæsener at skaffe dækning for behovet, således 
at man ved begyndelsen af skoleåret 1970/71 havde alle stillinger besat, fire dog 
med nogle af de ved skolevæsenet fast ansatte vikarer.

Børnehaveklasserne
Skoleåret bød på en pædagogisk nydannelse, børnehaveklasser, i alt 6, fordelt 
på de tre gamle skoler. Desværre måtte der siges nej til adskillige forældre, som 
ønskede børn optaget. Med børnehaveklasser også på Rescn skole og Dalgas
skolen i 1970/71 er største delen af behovet mættet, men ønskerne fra de øvrige 
skoler vil trænge sig stærkt på i de kommende år.

tf 2/
En anden nydannelse, som i årets løb krævede mange arbejdstimer af lærere, 
styrelse og myndigheder, var gennemførelsen af planerne om indførelse af sam
menholdte 8. klasser i 1970/71. Også denne nydannelse krævede ændringer af 
gældende undervisningsplaner, og lovteksten er udformet sådan, at undervis
ningsformen kun kan gennemføres med lærerrådets samtykke. Det har aldrig 
været lovgivningsmagtens mening, at indførelsen skulle ske hovedkulds, og det 
er derfor ganske naturligt, at der er taget forskellig stilling på de enkelte sko- 
ler. I Skive vedtog Nordre, Brårup og Resen at gøre forsøget, der er tidsbestemt, 
mens Søndre og Højslev afstod fra at være med på nuværende tidspunkt.

Andre forhold
Endnu flere nydannelser og arbejdsopgaver i det forløbne år kunne have været 
omtalt. Et par af dem, gennemførelsen af den forebyggende tandpleje og opret
telsen af specialklasser til hjerneskadede og samspilsramte elever, er omtalt an
detsteds.

Selv om det sommetider kan være svært at konstatere nogen større tilfreds
hed med, hvad der er opnået, må man håbe, at den indsats, der er ydet, allige
vel sætter sig spor i det daglige arbejde til gavn for skolen og for vort samfund.

C. E. Thomsen.
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Skolerne i Skive

Den ældste bygning ved Skive søndre skole er opført i 1877. Det er den vestlige 
del af nordfløjen, der da ejedes af Skive private realskole, som 10 år senere blev 
overtaget af kommunen.

I 1905 blev fløjen forlænget med ca. en tredjedel, så at den sammenbyggedes 
med Håndværkerforeningens stiftelse, men forinden havde pladsmangel nød
vendiggjort en større udvidelse. For en sum af 32.000 kr. havde kommunen fra 
juli 1888 til januar 1889 bygget vestfløjen. I forlængelse af denne ligger nu pi
gernes gymnastiksal, der stammer fra 1904.

Indtil 1907 fik langt den største del af børnene i Skive deres skolegang i 
Østergade i den ejendom, hvor nu firmaet Christensen og Olsen har til huse (Øs
tergade 4-6 — vel endnu kendt under betegnelsen »Den gamle skole«). Her 
var pladsforholdene blevet så ringe, at kommunen besluttede at opføre en ny 
skole, som eleverne fra Østergades skole rykkede ind i den 6. september 1907. 
(Traktementet til børnene i dagens anledning var chokolade nydt i gymnastik- 
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salen!) Det er den nuværende østfløj ved Skive søndre skole. Ikke uden grund 
var man stolt over denne nye skole. Den er bygget solidt og er velindrettet.

Der gik nu omtrent 20 år, før næste udvidelse fandt sted. Da måtte man have 
endnu en gymnastiksal og en sløjdsal. De opførtes i 1925 og dannede begyndel
sen til sydfløjen. Lidt før anden Verdenskrig gik man i gang med en forlængelse 
af denne fløj, men de vanskelige år under krigen og vel også hensynet til, at man 
ikke ønskede at skaffe nye lokaler til indkvartering for de tyske soldater, gjorde, 
at denne fløj først stod færdig efter krigens afslutning.

Når en stor del af skolens bygninger er så gamle, den ældste næsten hundrede 
år, er det ønskeligt, at der foretages en restaurering, hvor dette er formålstjen
ligt, og en sanering af de ældste bygninger. Det er med stor glæde, lærerne ved 
Skive søndre skole har konstateret den velvillige interesse, skolemyndighederne 
har vist for at imødekomme dette ønske, og som er kommet til udtryk ved en 
langtidsplan. Denne går ud på

1) at istandsætte lokalerne i syd- og østfløjen,

2) at foretage tilbygning til østfløjen og
3) at opføre nye fløje mod nord og mod vest til erstatning for de eksiste

rende. Disse er så gamle og lidet hensigtsmæssige, at de selv ved en kost
bar restaurering næppe kan bringes i en sådan stand, at de kan honorere 
de krav, der må stilles til moderne undervisningslokaler.

Første punkt i denne plan er allerede realiseret, idet der i løbet af skoleåret er 
foretaget en gennemgribende restaurering af sydfløjen og især østfløjen. Der er 
lagt tæpper på gulvene, der er opsat nye store skabe, samt opslagstavler på klas
selokalernes bagvæg, og i hvert undervisningslokale er der installeret håndvask. 
1 en del af lokalerne er katederforhøjningen fjernet, og som følge deraf var det 
nødvendigt at sænke tavlen. I alle lokaler i østfløjen er der nymalet, og der er 
sket den store forbedring, at de gamle utætte vinduer er blevet udskiftet med 
nye. Desuden er der i kælderen i østfløjen indrettet toiletter for eleverne i 1.-3. 
klasse. Resultatet af disse restaureringsarbejder er, at lokalerne i de to fløje nu 
giver meget bedre arbejdsmuligheder. Den generende støj, der tidligere forplan
tede sig fra det ene lokale til det andet, er stærkt formindsket samtidig med, at 
de akustiske forhold på grund af tæppebelægningen er forbedret.

Skabene giver gode opbevaringsmuligheder for undervisningsmateriel for 
klassen, og de store opslagstavler bliver flittigt benyttet til fremvisning af ele
vernes tegninger, plancher m. m.

Både lærere og elever er særdeles glade for de nyistandsatte lokaler, og også 
pædagoger, der har været på besøg, har vist beundring for det opnåede resultat, 
når de har set de nye lokaler i den gamle skole.

Herlu j Thomsen.
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Nordre skole

Skivehus skoledistrikt hørte fra 1740 til 1. januar 1893 under Skive købstads 
skolevæsen, men først i 1898 opførtes Skivehus skole med 1 klasseværelse og 
beboelse til en lærerkraft — den bygning, hvor blandt andet kontoret nu har til 
huse. Skolen blev udvidet 1905, 1913 samt 1915 og bestod da af de nuværende 
gamle bygninger, d. v. s. 5 klasseværelser samt en gymnastiksal.

I 1920 blev skolen købstadsordnet, og pr. 1. april 1925 blev distriktet igen 
indlemmet i Skive købstad. Skolen havde da 9 klasser med i alt 210 børn.

1929 toges en nybygning i brug. Det var den østlige del af nordfløjen og den 
gav en tilvækst på 4 klasseværelser. Lærerværelse fik skolen i 1934 i et lille rum 
ved den gamle gymnastiksal, og »Stalden« blev indrettet til håndgerningslokale.

Indtil 1938 undervistes distriktets børn, der i et tal på 369 var fordelt på 15 
klasser i ovennævnte 9 klasseværelser. Dette år toges den vestlige del af nord
fløjen, indeholdende 4 klasseværelser samt vestfløjens gymnastiksal, skolekøk
ken og håndarbejdslokale, i brug. Denne fløj blev i 1952 forlænget mod nord 
med 2 klasselokaler og en sløjdsal.

Nordre skoles sidste store udvidelse fandt sted i 1955, da østfløjen med 8 klas
selokaler, gymnastiksal, tegnclokale og bibliotek blev taget i brug. Indtil da var 
677 elever fordelt på 25 klasser blevet undervist i 15 normalklasselokaler.
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Da seminariet flyttede ud af sin naturfagsbygning, fik skolen to hårdt til
trængte lokaler til naturlære- og biologiundervisningen.

Stor tilgang af elever, oprettelse af realoverbygning og nye 8. og 9. klasser, 
havde til følge, at der i 1965 skulle undervises 785 elever fordelt på 35 klasser 
i bestående og nødindrettede rum. Det var vanskeligt, og en træ-pavillon med 
2 klasseværelser og et lærerværelse blev opfort langs med legepladsens sydside.

For Nordre skole har skoleåret 1969/70 i øvrigt i flere henseender været et 
planlægningsår.

Et godt og systematisk arbejde mellem byråd, skolekommission og skolevæ
senets ledelse har haft til følge, at der blev udarbejdet en afrundet plan for det 
samlede skolevæsens behov for nybyggeri.

Dette førte med sig, at Nordre skoles udbygning som tresporet skole blev 
lagt i så faste rammer, at et dybt savnet nybyggeris 1. etape kunne projekteres 
og påbegyndes.

Det blev en forlængelse af østfløjen mod syd, en bygning, der skulle rumme 
lokaler til brug for undervisning i naturlære, biologi, orienteringsfag samt i 
formning.

Äret gav også en pædagogisk nyskabelse. Efter en omhyggelig vurdering af 
de muligheder, folkeskolelovens § 21 indebar, vedtog lærerrådet at indstille til 
skolekommissionen og byrådet, at de elever, der var i skolens 7. klasser i 1969/70 
skulle føres udelte op gennem 8. og 9. skoleår i henhold til lovens bestemmelser 
om samlæsning i visse fag og med udnyttelse af de fordele en niveaudelt under
visning i sprog, regning og matematik kunne give eleverne. O JL O' o o o o

Et stort, forceret planlægningsarbejde uden den rygdækning, et gennemprø
vet forsøgsarbejde kunne have givet, lå for.

Trods den knappe tid lykkedes det at bygge en timefordelingsplan og et uge
skema op, som både elever og lærere kunne være tjent med. De kommende to 
år vil vise, om skolen har grebet sagen rigtig an.

Det bør også bemærkes, at skolen for første gang og med godt resultat førte 
et hold elever fra 9. kl. op til teknisk forberedelseseksamen. En så stor part af 
disse eksaminander ønskede ved udgangen af 10. klasse at indstille sig til udvidet 
teknisk forberedelseseksamen, at et hold sigtende herimod blev startet.

H. C. Hansen.
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Brårup skole

Skoleåret 1969/70 blev et begivenhedsrigt år for Brårup skole. Skolens elevtal 
var ved skoleårets begyndelse det største i skolens historie, idet antallet var ca. 
850. Dermed var Brårup skole rykket op som den største af Skive bys skoler. 
Den havde samtidig fået sin første børnehaveklasse bestående af et formiddags- 
og et eftermiddagshold. Der havde været brug for at oprette to hold mere, idet 
kun ca. halvdelen af de indmeldte børn kunne optages, men lokalemangelen 
stillede sig hindrende i vejen.

I første klasserne var der optaget 103 elever, og skolen var nu på de fleste 
alderstrin firesporet, hvad den langt fra var udbygget til. Alle ved skolen så 
derfor med forventning hen til, at børneskolen ved det nye seminarium skulle 
blive færdigbygget, så den kunne aftage en del af vore elever, da skolens ram
mer ellers helt ville sprænges. Heldigvis nåede seminariet sit mål, og ved skole
årets slutning kunne der til den nye skole overføres en børnehaveklasse, to før
steklasser, en anden- og en tredieklasse samt en fjerdeklasse.

På samme tid var der bevilget Brårup skole en ny træpavillon indeholdende 
fire klasseværelser. Disse foranstaltninger lettede naturligvis forholdene en del 
uden at det derfor kunne siges at være blot nogenlunde tilfredsstillende for en 
skole med 800 elever.
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Skolen, der gennem adskillige år har modtaget mange lærerstuderende til ud
dannelse i praktisk skolegerning, var ved skoleårets begyndelse blevet knyttet 
nærmere til seminariet end tidligere, idet den var blevet godkendt af ministe
riet som fast øvelsesskole for Skive seminarium, hvilket betød, at alle førsteårs 
lærerstuderende skulle have hele timepraktikken på Brårup skole.

I løbet af skoleåret blev udvidelsen og omforandringen af skolegården fær
dig, så den fremtrådte med det, man med et nutidsudtryk kalder en børneven
lig skolegård med grønne områder og med særligt legeområde med forskellige 
legeredskaber for de yngste elever. Tillige blev skolegården for eleverne i over
bygningen gjort færdig og taget i brug. Det samme var tilfældet med de mange 
små gårde til første- og andenklasserne.

Som noget nyt og gældende for hele Skive skolevæsen blev der den 1. april 
1970 på Brårup skole oprettet en observationsklinik til hjælp for børn med sær
lige vanskeligheder i forhold til omverdenen.

Af andre pædagogiske nydannelser ved skolen bør det fremhæves, at lærer
rådet stillede forslag om, at der ingen deling fandt sted ved elevernes overgang 
fra det syvende til det ottende skoleår. Myndighederne imødekom forslaget, 
og alle 7. klasserne føres i det nye skoleår videre som udelte 8. klasser.

Nævnes bør det også, at der i skoleårets løb er dannet en forældre - lærer
forening ved skolen. Fra skolens side venter vi os meget af denne forening, idet 
vi er af den overbevisning, at den i samarbejde med skolenævn og lærerråd vil 
kunne præge skolen på en værdifuld måde, ikke mindst i arbejdet for en nær
mere og varig forbindelse mellem hjem og skole til gavn for gensidig tillid og 
forståelse.

På omtrent samme tid indgav skolens viceinspcktør gennem mange år Alfred 
Jensen sin afskedsbegæring med ønske om fratrædelse den 31. juli. Der skal her 
i årsberetningen lyde en varm tak til hr. Jensen for hans trofasthed i skolens 
tjeneste og for hans venlige og fine kollegiale væremåde.

Som ny viceinspcktør blev B. Valentin Jensen fra Breum ansat med tiltræ
delse pr. 1. august 1970, men allerede inden dette tidspunkt meddelte han skole
kommissionen, at han ønskede at træde tilbage snarest muligt for at overtage 
en stilling som skoleinspektør ved Fakse skole.

Stillingen måtte selvfølgelig atter opslås ledig. Samtidig indsendte underteg
nede ansøgning til kongen med ønske om at fratræde som skolens leder den 31. 
oktober 1970, og min stilling er på nærværende tidspunkt opslået ledig.

I 17 år har jeg været Brårup skoles leder. Jeg vil her i årsberetningen benytte 
lejligheden til at takke de forskellige myndigheder: skolekommission, byråd, 
stadsskoleinspektør og skoledirektør samt skolenævn for den velvillighed og 
venlighed, hvormed man har støttet mig i arbejdet for Brårup skole. Denne tak 
gælder også alle mine medarbejdere ved skolen.

Peder K. Gori.
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Dalgasskolen

Dalgasskolen er den yngste af skolerne ved Skive kommunale skolevæsen. Mens 
håndværkere stadig arbejdede, åbnede skolen sine porte 17. august for 140 børn 
med deres forældre.

Ved åbningshøjtideligheden i Skive seminariums festsal kom talerne ind på 
flere væsentlige skoleproblemer. Således understregede formanden for Skive 
seminariums bestyrelse, kreditforeningsdirektør Woldhardt Madsen, det værdi
fulde samarbejde mellem hjem og skole, den gensidige tillid og åbenhed, der må 
til, for at et skolearbejde kan give det bedste udbytte.

Borgmester Peter Kjærgård omtalte, at adskillige problemer nu var løst, ved 
at Skive seminarium bygger Dalgasskolen.

Skive kommune og skolevæsenet får en skole placeret i Egeris-kvarteret syd 
for Karup å og vest for Sdr. Boulevard. Kvarteret er inde i en voldsom ekspan
sion, det gælder såvel med lejligheder som med enfamiliehuse - eleverne får kor
tere til skole, og forældrene behøver ikke mere være ængstelige for børnenes sko
levej - før skulle de mindste passere den stærkt befærdede Sdr. Boulevard.

Borgmesteren sluttede: Er forældrene ikke juridisk forpligtet, så er de dog 
moralsk forpligtet til at støtte livet i skolen.

Formanden for skolekommissionen Svend Østergaard var inde på folkesko
lens målsætning. Vi skal skabe et skolemiljø med tryghed og trivsel for de unge 
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elever - så de kan udvikle sig til harmoniske mennesker. Svend Østergaard Jen
sen udtrykte håb om, at det ville lykkes at udbygge skolen i takt med befolk
ningstilvæksten: »Få tråd i træskoene og kom videre, for der er endnu over
fyldt i Brårup«.

Skoledirektør C. E. Thomsen ønskede til lykke med skolen og havde den 
bedste tro til, at samarbejdet med den ville blive til gavn for skolevæsenet, en 
værdifuld børneskole. Ængstelse i skolekredse for, at skolen skulle blive en 
eliteskole, var ubegrundet. Skolen skal - skønt privatskole — fungere som di
striktsskole ved Skive kommunale skolevæsen, og det samarbejde, der er ind
ledt mellem myndigheder og skolefolk gav gode løfter for fremtiden.

Rektor Holger Paaskesen bød børnene velkommen med ordene: Vi har sav
net jer i 18 år. Vi har glædet os til denne dag og vi takker forældrene, fordi de 
betror os deres børn. Det bliver en æressag for os på det nye seminarium, at 
ingen forældre kommer til at fortryde valget af Dalgasskolen. Rektor håbede, 
at samarbejdet mellem skole og seminarium ville gå op i en højere enhed til gavn 
for begge parter.

Skolen er nu Vi år gammel og har ugentlig tilgang af nye elever. Skolen er i 
den heldige situation, at seminariet i dette skoleår har kunnet låne os tre klasse
lokaler + faglokaler; men det er ganske givet, at mange kræfter nu må koncen
treres om at få næste etape af Dalgasskolen bygget.

Planerne i Skive seminariums bestyrelse er, at skolen i 1975 skal være fuldt 
udbygget som øvelsesskole - altså en tresporet skole.

Der har været afholdt 3 forældremøder med særdeles stort fremmøde, hvilket 
viser at skolen har en interesseret forældrekreds, der aktivt er gået ind i opbyg
ningsarbejdet. Forældrekredsen vil utvivlsomt være en god støtte i bestræbel
serne for at skabe en god folkeskole - hvor børnene med arbejdsglæde og mo
tivation tilegner sig de færdigheder og kundskaber, der gør dem til gode sam
fundsborgere - både har kulturbaggrund og kreativitet.
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Resen skole
Skoleåret 1969/70 vil i erindringen stå som et mærkeår, ikke mindst ved tanken 
om 1. april 1970, da sammenkoblingen med Skive skolevæsen blev en kendsger
ning. Det skal indrømmes, at denne dato var set hen til med frygt og megen bæ
ven. I Resen skoles mangeårige historie har det været et særkende, at dens myn
digheder har været inspirerende og igangsættende. Tanken om det store Skives 
skolevæsen, der kunne blive som den tungt hen flydende Karup å, var de søvn
løse timers kvaler, men status quo: tingene har formet sig ganske anderledes. 
Styrelsesloven gav os fungerende muligheder. Gennem et nært etableret samar
bejde med skolenævn over skolekommission og skoleudvalg - koordineret af 
skoledirektøren med det effektive kontorpersonale har Resen skole dette før
stehåndsindtryk: Her fordeles ansvaret, her vises der tillid, her drukner man 
ikke i unødvendigt papir, her taler man med hinanden og lytter, her er ikke 
småligt kævl o. s. v., men målsætningen er: et skolevæsen for mennesker og ikke 
omvendt. Med ovenstående in mente kan vi byde Skives skolevæsen og dets sam
arbejde velkommen.

På det pædagogiske felt har skoleåret været præget af stærk aktivitet, der har 
givet synligt udslag i et væld af forældremøder, forældrebesøg — pædagogiske 
debatter, gruppemøder, fagmøder, klassemøder og meget andet. Skolen er i stærk 
vækst, så vi skal have travlt på disse områder. Vi bygger, 1. etape er færdig og 
2. etape er begyndt. Det har været og er stadig en oplevelse at være med i dette 
arbejde, hvor andres indsats har været det afgørende. Her tænker jeg først og 
fremmest på byggeudvalget med sidefunktionerne artitekt Vind og skoledirek
tøren - det luner!

Skoleåret 1969/70 sluttede med optimisme, ikke mindst på grund af oven
stående. 1970/71 starter med 30 lærerkræfter, ca. 450 elever, manglende faglo
kaler, nyoprettede børnehaveklasser, et utal af håndværkere o. s. v.

Carl Eriksen.
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Højslev skole
Højslev skole blev indviet den 16. september 1963. Ved planlægningen af sko
len gik man ud fra, at de bestående forskoler i Dommerby og Højslev Kirkeby 
skulle fortsætte, men efter forældreafstemninger de pågældende steder beslutte
des, at disse skoler skulle nedlægges og børnene undervises i Højslev skole. Dette 
i forbindelse med et voksende elevtal, gør, at skolen i dag mangler adskillige un
dervisningslokaler, og vi ser med forventning frem til en snarlig udvidelse af 
det bestående.

Højslev skole er bygget som en såkaldt »Stjerneskole«, hvilket indebærer en 
del fordele, bl. a., at afstandene mellem lokalerne bliver forholdsvis korte. Des
værre er de fleste undervisningslokaler kun på 42 m2, og med de tilladte klasse
kvotienter giver det meget lidt plads til de »store« klasser, ikke mindst med de 
mange forskellige aktiviteter, der i dag henlægges til klasselokalerne. Vi har 
i årets løb måttet undervise i sang og musik i den gamle forskole, hvor akustik
ken er mindre god, og formningsundervisningen foregår i den gamle hoved
skole, hvor også skolebiblioteket har til huse i den tidligere førstelærerlejlighed.

Efter sommerferien er det meningen at benytte de grønne områder mellem de 
forskellige fløje-hvor der er mulighed for det-til frikvartersophold for de større 
elever, og det er vort håb, at vi her får mulighed for at opstille bænke o. lign. 
Vore asfaltskolegårde bør nok også gøres noget mere tillokkende.

Ulrik Sørensen.
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Nørre Soby skole
Det var blevet nødvendigt at afløse de to gamle skoler i Søby og Røgind, ikke 
ikke blot for at følge udviklingen, men simpelthen på grund af det stadig vok
sende børnetal, og i februar 1959 indviedes den nye Søby-Røgind Fællesskole, 
der havde fire klasser med ialt 80 elever.

Man kunne ikke have fundet en bedre plads at anbringe skolen på. Omgivel
serne er de bedst mulige, og da man i 1963 fik friluftsbadet i skolens umiddel
bare nærhed, havde man sammen med det ligeledes nye Søby-Vinkel-Røgind 
forsamlingshus skabt et centrum for hele området til glæde og nytte for såvel 
unge som ældre.

Børnetallet voksede stadig, og allerede i 1962 ændredes skolen til årgangsdelt 
syvklasset. I 1966 var man efterhånden kommet i så stor lokalnød, at man ud
videde med to klasseværelser og et depot.

Som byggesituationen har været i de forløbne år, hvor Nr. Søby er blevet 
udvidet med store villakvarterer både nord og syd for den gamle Viborgvej, må 
man regne med et støt stigende børnetal.

Aa. Kjær gård.
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Ørslevkloster skole
Efter 145 år som »selvstændigt« blev Ørslevkloster skolevæsen ved kommune
sammenlægningen pr. 1. april 1970 en lille del af en større helhed - Skive kom
munale skolevæsen - og denne kendsgerning + ændringer i skolelovgivningen 
har naturligvis på mange områder bevirket nye og uvante forhold for skolen, 
men heldigvis (stort set) kun for så vidt angår de rent ydre forhold. Skolens 
»indre« liv er ikke blevet påvirket synderligt. Skolen har kunnet bevare sit »an
sigt«. Der er ikke sket nogen »uniformering«, hvilket heller ikke har været til
sigtet fra myndighedernes side. Officielt tværtimod.

Der har i årets løb været indbudt til »forældredage«, et aim. forældremøde 
samt kontaktmøder for forældre til elever i 3. og 7. klasse. Herudover har læ
rerne haft mange direkte forældrekontakter, som vi tillægger den største betyd
ning.

For de ældste elever har der været arrangeret frivillig svømmeundervisning 
i Nr. Søby friluftsbad — delvis udenfor den aim. undervisningstid. Samtlige 
klasser fra 3. og opefter havde i vinter en fælles elevfest med forskellig under
holdning og dans.

1725 - o. 1900 - 1962 — 1970. Disse årstal markerer ligesom »milepæle« i 
Ørslevkloster skolevæsens historie. - 1725 oprettedes af enkefru Marie Lasson 
til Ørslcv Kloster (dengang herregård) den første skole i sognet - ja, i hele 
Fjends herred. Skolen lå i Lund. - Omkr. 1900 opførtes til de da bestående sko
ler i Lund og Hald småbornsskoler, og de blev - til almindelig tilfredshed - be
varet ved centraliseringen i 1962, da den nyopførte Ørslevkloster skole toges 
i brug. I disse småbørnsskoler undervises i dag 1. og 2. klasserne, mens de øv
rige klasser fra 3. - 7. undervises i Ørslevkloster skole.

Mogens Han gård.
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Ørum skole
Den nuværende skole i Ørum er opført i 1888. I 1894 oprettedes tillige en po
geskole i sognet. Den blev nedlagt i 1935 som den sidste af amtets pogeskoler.

Ved skolens oprettelse havde skolemesteren brugsret til en jordlod ved sko
len, og først i 1965 forsvandt det stråtækte udhus, der havde tjent som bl. a. 
stald, lade og tørvehus. I dag står der et cykelskur på stedet.

I 1955 gennemførtes en større restaurering af skolen og enelærerboligen, og O O O 0*0
første del af en planlagt ny skole blev fuldført (toiletter og et stort fyringsan
læg). Planen omfattede deuden opførelse af bl. a. 2 klasseværelser, gymnastik
sal og bibliotek. Selv om sogneråd og skolekommission i de følgende år pres
sede hårdt på, lykkedes det ikke at opnå amtets tilladelse til at sætte byggeriet 
i gang.

Skolen blev 3-klasset i 1962, og der blev oprettet et lærerindeembede. Der 
blev indrettet et klasseværelse på loftet over det oprindelige, og der blev opført 
lærerindebolig ved skolen. Skolens ældste elever får undervisning i sløjd og 
husgerning ved centralskolen i Ørslevkloster, og de sidste 3 år har samtlige ele
ver fra skolens 7. årgang søgt optagelse i 8. kl. eller 1. realkl. ved Højslev Fæl
lesskole.

Vi er vidende om, at der findes en centraliceringsplan, hvori Ørum skole 
tænkes nedlagt. Det var bl. a. et spørgsmål, om de nye læseplaner kunne ind
passes i den lille skole - tilsyneladende bliver svaret her bekræftende. Skolen 
har en meget positiv og interesseret forældrekreds, der næsten 100% møder 
op, når skolen kalder, og det er vort indtryk, at man på lokalt plan ønsker at 
bevare skolen.

Steen Bilstriip.
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Rønbjerg skole
Estvad-Rønbjerg centralskole blev taget i brug i sommeren 1960 som erstatning 
for de tre små skoler: Estvad nordre, Estvad søndre og Rønbjerg. Centralise
ringen havde både modstandere og tilhængere, men det varede ikke længe, inden 
det store flertal af forældrene affandt sig med det nye. De opdagede, at bør
nene blev glade for centralskolen. Og forældrenes interesse for skolen kom til 
udtryk ved, at de mødte talrigt op, hver gang der blev indbudt til forældremø
der, forældredage og fester, og denne interesse er ikke blevet svækket i årenes 
løb.

Da vi startede i 1960, havde skolen ca. 190 elever. Dette tal er reduceret til 
ca. 150, men med det byggeri, der er i gang i Rønbjerg, og som uden tvivl vil 
fortsætte, er det vel sandsynligt, at de kommende år vil give skolen øget tilgang.

Interessen for fortsat skolegang efter 7. klasse er vokset stærkt. I begyndel
sen af tresserne gik ca. 50 % ud efter 7. skoleår, i år ingen.

Samarbejdet med Resen skole har været fortrinligt, og det er et stærkt ønske 
hos alle, at ordningen må bevares mange år frem i tiden.

Kommunesammenlægningen har ikke ændret skolens liv og arbejde på væ
sentlige punkter. Visse fælles retningslinier er nødvendige, når man går ind i et 
stort fællesskab. Men som det gik, da centralskolen var kommet i gang, vil det 
sikkert også vise sig at gå, når sammenlægningens forskellige vanskeligheder er 
klaret: Alle bliver tilfredse.

Willy Jørgensen.
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Hem skole
Undersøger man Hem skoles tilblivelse, bemærker man, at den har formet sig 
som så mange andre skolers. Mange og lange, ofte hårde diskussioner angående 
bestående skolers eventuelle nedlæggelse, den nye skoles beliggenhed i forhold 
til sognene o. s. v. har fundet sted, inden en for alle parter acceptabel løsning 
på Hem - Hindborg - Dolby kommunes skolestruktur forelå.

De tre sogne, Hem, Hindborg og Dolby, der indtil 1. april 1970 udgjorde een 
kommune, havde tidligere hver sin distriktsskole, men i september 1938 be
gyndte man drøftelser angående disse skolers centralisering eller modernisering. 
Der skete en henvendelse fra sognerådet til arkitekt Chr. Nielsen, Krabbesholm, 
angående udarbejdelse af en plan for et eventuelt skolebyggeri. Af en eller anden 
grund kom man dog ikke videre med sagen før i december 1943, da man af
holdt et møde mellem sogneråd, skolekommission, fælleslærerråd og repræsen
tanter for forældrene. På dette møde gjorde arkitekten rede for planerne vedrø
rende centralskole contra 3 distriktsskoler.

Tiden var imidlertid ikke moden til enighed om en centralskole, hvorimod 
man kunne gå med til en 3-klasset skole i hvert af de tre sogne.

Imidlertid standsede krigen videre arbejde med sagen, og den blev først op
taget igen efteråret 1951.

Dog forsøgte man nu at blive enige om i stedet for 3 skoler at bygge 2 4-klas- 
sede skoler. Nemlig een skole i Hem og een fælles skole for Hindborg-Dølby.

Dette projekt kom endda så vidt, at skitsetegninger var forelagt myndighe
derne, og kommunen havde sikret sig arealer til skolebyggeriet.

I foråret blev skoledebatten taget op til fornyet overvejelse for om muligt at 
blive enige om en 7-klasset centralskole for hele kommunen. Men en placering 
af skolen på det af kommunen erhvervede areal syd for Brøndumvej i Hem 
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kunne beboerne i Hindborg og Dolby ikke acceptere, hvorfor man måtte for
søge at finde en egnet plads nord for Skive-Balling vejen, da Hindborg og 
Dolby ellers igen ville gå tilbage til planen med to skoler.

Efter en beboerafstemning i december 1954 viste det sig, at flertallet gik ind 
for en centralskole nord for Skive-Balling vejen, og man fandt så frem til sko
lens nuværende beliggenhed, hvorefter man endelig kunne gå i gang med reali
teter.

Den 6. oktober 1959 stod den nye centralskole for Hem-Hindborg-Dølby 
klar til indvielsen, der foregik med sædvanlig festivitas.

Trods strenge fødselsveer ligger der i Hem i dag en levedygtig skole, der om
fattes med megen interesse af beboerne i Hem, Hindborg og Dolby, og med 
enkelte udvidelser og det gode samarbejde, der er med Resen skole, hvortil ele
verne går i overbygningen, vil Hem skole kunne imødekomme de krav, der vil 
blive stillet til folkeskolen i en overskuelig fremtid.

Mogens Hansen.

Skolevæsenets lokaler 1. september 1970
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Søndre skole 33 2 1 2 2 2 1 1 1 45 2 1 2 2 1 1 1
Nordre skole 265) 2 1 1 1 2 1 1 1 36 1 1°) 1 1
Brårup skole 311) 2 1 1 1 2 1 1 1 41 2 1 1
Resen skole 20 2 1 1 1 1 1 27 1 1 7 8 3 1
Højslev skole 18 2 1 1 1 2 12) l3) U) 28 1 1 2 1 1 10
Hem skole 6 1 1 1 1 1 1 12 1 1 6 1
Rønbjerg skole 6 1 1 1 1 1 11 1 1 3 2
Nr. Søby skole 6 1 1 1 1 10 1 1 3 2 2
Ørslevkl. skole 7 1 1 1 1 1 12 1 2 1 6 1
Ørum skole 2 2 1 2
Dalgasskolen 67) 6

I alt 162 14 8 6 9 9 6 4 8 226 8 9 20 10 4 1 23 17 2

1) heraf 8 midlertidige i træpavillon og 3 meget små
2) tegnelokale i gm. hovedskole
3) sanglokale i gm. forskole
4) bibliotek i tidl. førstelærerbolig

5) heraf 2 midlertidige i træpavillon
6) lærerværelse i træpavillon
7) samt lokaler på Skive seminarium.
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Skolebibliotekerne 1/4 1969 - 31/3 1970

Skoler Antal Klassesæt Lærerbi-
Skolebi
bliotek Udlånssaml. Tilvækst Tilvækst

Afgang
Udlån

elever antal 1x1. blioteket
bogbst.

læil. ni. 
folkebibl.

Klassesæt 
antal bd.

øvr. 
bogbest Sk rank Klasseudi.

Søndre 747 4.765 577 11.124 660 1.450 177 13.468 4.500
Nordre 688 3.500 350 8.855 382 1.271 43 8.653 3.150
Brårup 788 2.731 305 7.996 497 1.568 269 11.478 4.100
Resen 633 2.855 245 6.779 815 2.557 268 10.096
Flem 154 175 88 154 1.703 125 231 58 4.697 281
Røn bjerg 147 335 107 4.338 225 505 2 5.636 2.000
Højslev 525 1.045 345 2.433 5.379 233 602 79 7.858 2.888
Ørslevkl 128 2.255 156 175 2.871
I alt 3.810 15.406 2.017 37.341 2.937 8.340 1.071 64.757 16.919

Efter 1. april 1970 er samtlige skolebiblioteker i Skive kommune en økonomisk 
enhed og har fælles regnskab. Der er nu følgende skolebiblioteker i kommunen: 
Søndre, Nordre, Brårup, Resen, Hem, Rønbjerg, Højslev og Ørslevkloster. Fra 
1. april 1971 oprettes skolebibliotek ved Nr. Søby skole.

Sognebibliotekerne i sammenlægningskommunerne hørte før 1. april under 
Viborg centralbibliotek, men hører nu under Skive kommunebibliotek. Sogne
bibliotekerne havde før 1. april bogbestand fælles med skolebibliotekerne Der 
er nu foretaget en revision og opdeling af bogbestanden ved disse efter følgende 
retningslinier: alle voksenbøger (skønlitt.) går til folkebiblioteket, alle egnede 
skole- og fagbøger til skolebiblioteket - resten af disse til folkebiblioteket, de fle
ste børnebøger (forbehold med billed- og ungdomsbøger) til skolebiblioteket.

Der har været afholdt bogmøde 1 gang hver måned.
Flere af skolebibliotekarerne har i det forløbne år deltaget i mindre kursus.
Skolebibliotekskonsulent: Carsten Madsen.
Skolebibliotekarer:

Villy Søndergård og Carsten Madsen, Søndre skole, Frede Torpe, Nordre skole, 
Henning Colding, Brårup skole, Aksel Jørgensen, Resen skole, Karen Krogh 
Jensen, Hem skole, Torben Olesen, Rønbjerg skole, Grethe Kjær, Fløjslev skole, 
Aase Lihn, Ørslevkloster skole. Carsten Madsen.

Skive Lejrskole 1969/70
I det indeværende kalenderår har i alt 347 elever fordelt på 13 hold haft lej
lighed til at arbejde på lejrskolen i en uge.

Som noget nyt kan nævnes, at Børge Qvist Olesen har optaget en smalfilm 
over et lejrskoleophold i Vester Vandet for en 7. klasse. Endvidere har han op
taget en smalfilm over en weekendtur for en 3. klasse med forældre. Disse film 
vil i løbet af kort tid blive tilbudt lærerne til fremvisning ved forældremøder 
o. lign. Aage Aspel. Jan Poulsen.
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Skolepatruljer og færdselsundervisning
Alvorlige færdselsulykker i Skive med skolebørn som ofre er en stærk påmin
delse om, at der stadig må arbejdes på at højne færdselskulturen og færdsels
sikkerheden. I dette arbejde må myndigheder, skole og hjem kunne finde sam
men.

Skolerne har pligt til at give færdselsundervisning, og denne pligt påhviler 
klasselærerne i de enkelte klasser, men som i tidligere år har politiet medvirket 
ved denne undervisning efter nærmere bestemte regler. I samarbejde med poli
tiet gennemførtes i efteråret 1969 cyklistprøven for eleverne i 7. klasserne. Prø
verne havde meget stor tilslutning, men desværre stod det ikke særlig godt ti! 
med elevernes køreegenskaber, idet kun ganske få bestod prøven.

I ugen fra 2.-7. februar gennemførtes på byens skoler en færdselsuge. Arran
gementet kom i stand efter initativ fra skoledirektør C. E. Thomsen og blev 
gennemført som et samarbejde mellem skolerne, politiet og Rådet for større 
Færdselssikkerhed. Firmaer og private medvirkede på forskellig måde. I alle 
skolernes klasser udfoldedes livlig aktivitet, som resulterede i en række forskel
lige plakater, fotomontager, collager, færdselsspil samt en skulptur udført af 
gamle cykler. Færdselsugen må betegnes som særdeles vellykket.

Trods disse initativer er der stadig grund til at appellere til forældrenes an
svar. Det er ubegribeligt, at forældrene tør sende deres børn til skole i de mørke 
og ofte tågede vintermorgener uden lys på cyklerne. Der er også grund til at 
fortælle forældrene, at tegngivning for mange børn ved såvel højre- som ven- z O O O O z
stresving er et ukendt begreb.

Skolepatruljerne har som sædvanligt udført et godt og ansvarsbevidst arbejde 
for at sikre kammeraternes færden til og fra skolen. Trafiktætheden i Mølle
gade, ved Nørreport og ved Resen skole er meget stor, og dette medfører stadig 
større krav til patruljernes overvågenhed.

Som en påskønnelse fra skolen for veludført arbejde har SP-erne gratis ad
gang til landsskolescenens forestillinger. I juni måned inviterede Rådet for større 
Færdselssikkerhed alle SP-er i Skive politikreds på udflugt. Turen gik til den 
ny Lillebæltsbro samt olieraffinaderiet i Fredericia.

Alle afgåede patruljemedlemmer har fået tildelt diplom fra Rådet for større 
Færdselssikkerhed. E. Kjeldsen.

Landsskolescenens Bio
I sæsonen 1969 - 70 abonnerede 252 elever på yngste holds forestilling og 286 
elever på mellemste holds. For yngste hold fremvistes:
En nat i Casablanca - Pimpernel Smith - Vi er allesammen tossede - Helgenen 
går i aktion. For mellemste hold fremvistes:
Abernes planet - Naboerne - Telemarkens helte - En hård dags nat.

H. C. Hansen.
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Søndre skole:

Årets skoleidræt
Idrætsmærker

idræt: 3 bronze, 5 sølv, 7 guld, 1 sølv m/emaille, 1 guld 
m/emaille.
gymnastik: 10 bronze, 12 sølv.
svømning: 9 mærker.

Brårup skole: idræt: 10 bronze, 9 sølv, 17 guld, 3 sølv m/emaille. 
svømning: 29 bronze, 5 sølv, 1 guld.

Resen idræt: 35 bronze, 27 sølv, 15 guld, 8 sølv m/emaille, 3 
guld m/emaille.

Højslev skole: idræt: 32 bronze, 35 sølv, 17 guld, 3 sølv m/emaille, 1 
guld m/emaille.

Hem skole: idræt: 27 bronze, 19 sølv, 4 guld, 1 sølv m/emaille.

Rønbjerg skole: idræt: 15 bronze, 2 sølv.

Nr. Søby skole: idræt: 10 bronze, 8 sølv, 3 guld, 
svømning: 13 bronze, 13 sølv, 9 guld.

Ørslevkl. skole: idræt: 15 bronze, 3 sølv, 4 guld, 3 sølv m/emaille, 1 guld 
m/emaille.

Ørum skole: idræt: 9 bronze, 5 sølv, 1 sølv m/emaille, 1 guld m/emaille.

Skoleidrætsstævner
Flere af skolerne har deltaget i amtets idrætsstævner. Ved det hjemlige stævne 
på Skive stadion vandt Resen skole byrådets pokal, mens Brårup skole, der blev 
nr. 2, fik GI. Skivehus-pokalen.

Svømmeundervisning
Svømmeundervisningen for sæsonen 1970 begyndte den 11. maj med elever fra 
Skives skoler og Resen skole.

De meget varme dage sidst i maj og juni blev nydt i fulde drag af samtlige 
elever. Efter ferien var vejret ikke så fint som først på sæsonen, trods det, har 
mange elever klaret svømmeprøver af forskellig sværhedsgrad, og i lighed med 
sidste år har et stort antal elever taget 200 m mærket.

Ca. 85 % af samtlige kunne svømme i sæson- afslutningen. Ca. 400 elever 
(200 m). 53 elever har taget mærker. (49 bronze, 11 sølv og 3 guld).

Lizzy Holm.
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Fra skolernes dagbøger
Sondre skole

25.-30. september: 7. d på lejrskole under 
ledelse af Villy Sondergaard og frue.

2. september: Udflugt til Humlum med 
2. - 6. klasse.

8.-14. september: 10. a på skolerejse til 
Norge. Ledere: Villy Sondergaard og 
frue.

9. september: Amtsidrætsstævne i Viborg, 
pigehold fra skolens 8., I, II og III real 
vandt og kvalificerede sig derved til del
tagelse i landsstævnet i Sønderborg (den 
25. sept.), hvor det klarede sig pænt.

15.-20. september: 7. c på lejrskole under 
ledelse af Knud Bjerre og E. M. Pagter.

22. -27. september: 9. kl. i erhvervspraktik.

4. november: Planlægningsdag.

25.-28. november: Terminsprøve.

1 .-3. december: Besøg af elever fra Vester 
Vedsted ungdomshøjskole. Fulgte under
visningen i nogle timer i 8., 9. og II real
klasser.

1 .-6. december: 10. kl. i erhverspraktik.

5. december: Skolebal, 1-4 kl. kl. 14 - 
16.30, de øvrige kl. 20 - 24.

12. december: Koncert og recitation ved 
kunstnerparret Øystein Frantzen og frue 
for elever i 9. og 10. skoleår.

20. december: Juleafslutning, i Vor Frue 
Kirke ved pastor Laursen Vig, i Skive 
kirke ved pastor Poul Jensen.

23. januar: Paneldisskussion, arrangeret af 
elevrådet.

29. januar: Instruktionsmøde for lærerene 
om færdselsundervisning ved politiassi
stent Weber.

5. februar: Færdselsinstruktion for elever 
ved skolekonsulent Arnt.

20. februar: Elevrådsfest for 8. - 10. årgang.
25. februar: Planlægningsdag.
3.-6. marts: Terminsprøver.

24. marts: Lærer Kjeldsen orienterer lærer 
personalet angående narkotikaproblemer.

16. marts: I henhold til bestemmelser i sty
relsesloven af 9./2. 70 afholdes der møde 
for forældre angående oprettelse af sko
lenævn.

29. april - 8. maj: Skriftlig eksamen.
22.-26. maj: 10. b på lejrskole til søs.
25. maj: Udflugt til Fredericia for medlem

mer af skolepatruljen, arrangeret af Rå
det for større færdselssikkerhed.

25.-30. maj: 7. b på lejrskole under ledelse af 
Lilli og Jørgen Guldberg.

1 .-7. juni: I b på skolerejse til Sverige un- 
ledelse af Lis og Erik Damgaard Møller.

8.-13. juni: 7. a på lejrskole under ledelse 
af Carsten Madsen og Jan Poulsen.

13.-19. juni: II a på skolerejse til Bornholm 
under ledelse af Edith Pedersen og Chre
sten Damgaard Møller.

13.-21. juni II b på skolerejse til Bornholm 
under ledelse af Leif Mosegaard og Ellen 
Margrethe Pagter.

15.-20. juni: Specialklasse C på lejrskole. 
Leder Knud Maigaard.

Nordre skole

10. august: Skolen begynder.

11. august: II b til Norge, ledere J. Oster
gaard og A. Hals Nielsen.
Hjemkomst 16. august.

17. august: II a til Norge. Ledere Tove Niel
sen og Fr. Laustsen. Hjemme 23. aug.

1. september: 7 c på lejrskole. Ledere J. 
Laustsen og Inge Jensen. Hjemme 6. sept.

22. september: 7 b på lejrskole. Ledere Arne 
Nielsen og Inga Pedersen. Hjemme 27. 
sept.

24. september: Idrætsdag på Skive stadion.
15. oktober: Forældremøde med børnehave

klassens forældre.
4. november: Pædagogisk dag, skolen fri.
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13. november: Forældremøde med 8t’s for
ældre.

25. november: Forældremøde med lb’s for
ældre.

25. -28. november: Terminsprøve.
26. november: Forældremøde med II reals 

forældre.
2. december: Indskrivning til 1. klasser.

18. december: »Julestue« for skolens yngste 
klasser.

20. december: Juleafslutning for skolens yng
ste elever. For skolens øvrigt elever i 
Skive Kirke under ledelse af pastor Poul 
Jensen.

13. januar: Forældremøde med 10. ab’s for
ældre.

25. februar: Pædagogisk dag. Skolen fri.
26. februar: Forældremøde med II og III re

als forældre.
2. marts: Forældremøde med S.a’s forældre.

2.-6. marts: Terminsprøve.
18. marts: Forældremøde med 4 a’s forældre.
19. marts: Forældremøde med 8. at’s foræl

dre.
20. marts: Forældremøde med 7 c’s forældre.

29. april: Skriftlig eksamen begynder.
11. maj: 7 a på lejrskole. Ledelse Anna Noer 

og Fr. Laustscn.

22. maj: 10. ab på Limfjordstogt m. »Trille« 
under ledelse af Bach Vilhelmsen og H. 
Svendsen.

23. maj: 6. c på ekskursion til Århus. Ledelse 
E. Svendsen.

25. maj: Mundtlig eksamen begynder.

2. juni: Forældremøde med børnehaveklas
sens forældre.

18. juni: Afslutning og uddeling af eksa
mensbeviser til III real, 10. og 9. klasse 
samt overrækkelse af vidnesbyrd til ele
ver, der forlader skolen efter II real, 8. 
og 7. klasse.

19. juni: Afslutning for skolens øvrige klas
ser og uddeling af diplom og emblem for 
beståede idræts og svømmeprøver.

Brårup skole

12. august: Skolen begynder med 37 klasser 
og 5 nye lærere.

14. august: Lejrskolekursus med deltagelse 
af Anette Due, Inge Stagis og Leo Ul- 
søe Johansen.

18. august: II real a til Bornholm, Eigil og 
Kamma Andersen.

18. august: 7 c til Vester Vandet, Inge Sta
gis og Leo Ulsøe Johansen.

21. august: 3. - 5. klasse på udflugt til Virk- 
sund med Birthe Rasmussen.

25. august: II real b til Bornholm, Johs. 
Svarrer.

28. august: 7. a p cykletur til Flyndersø 
med LJlsøe Johansen.

3. oktober: Fremvisning af børnehaveklas
sen for skolefolk fra Randers.

20. oktober: Efterårsferie.
28. oktober: 7 c klassefest, Inge Stagis.

4. november: Planlægningsdag.
5. november: Forældreaften i 7 a, klasse

lærer LJlsøe Johansen.
10. november: 9 b i erhvervspraktik.
13. november: Månedslov.
18. november: 4 a klassefest, Gunhild Tveen 

Rasmussen
18. november: 7 b klassefest, Anette Due.
20. november: III real klassefest, Herbert 

Flansen.
26. november: 4 b klassefest, Anna Bertelsen.
27. november: 5 b klassefest, Henning Col- 

ding.
1. december: 2 c forældresammenkomst, 

Jenny Latiri.
2. december: Forældreaften for 1. - 3. klas

serne.
3. december: Forældreaften for 4. — 7. klas

serne.
4. december: Forældreaften for overbygnin

gen.
8. december: Forældreafcn for børnehave

klasserne.

16. december: 3 b klassefest, Karen Dybdal.
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18. december: Skolefest for 6. og 7. klasserne.
20. december: Juleferie.

5. januar: Skolen begynder igen.
21. januar: Forældreaften i 8 b med delta

gelse af eleverne, Palle Pedersen.
21. januar: 6 a klassefest, Th. Jakobsen.

2. februar: Stiftelse af forældreforening.
2. -7. februar: Færdselsuge med oplæg af 

Aage Weber. Skolekonsulent Arnt fra 
Rådet for større færdselssikkerhed holdt 
foredrag for skolens elever. Selve arran
gementet blev en stor succes.

3. februar: Koncert med Randers byorkester 
under ledelse af Knud Howaldt.

11. februar: Karneval for store og små elev.
17. februar: Klassefest i 8 b, Palle Pedersen.
25. februar: Planlægningsdag.

5. marts: Møde i forældreforeningen.
10. marts: Narkotikamøde i gymnastiksalen 

med foredrag af politikommissær Ha- 
xell, Aarhus.

13. marts: Forældremøde i 7 abc.
17. marts: Forældremøde angående flytning 

af børnene til seminarieskolen.
19. marts: Forældremøde i 8 b, Palle Peder

sen.
2. april: Fælleslærerrådsmøde dækkende den 

nye storkommune, ca. 250 deltagere.
15. april: Informerende møde om skolenævn. 

Der opnåedes enighed om en liste fra 
forældrekredsen.

21. april: Klassefest i 5 d, Tage S. Kirk.
10. juni: Ekskursion for 7 a til Viborg med 

Leo Ulsøe Johansen.
17. juni: Afslutning for elever, der forlader 

skolen efter eksamen og prøver.
19. juni: Afslutning for skolens øvrige ele

ver.

Højslev skole

11. august: Skolen begynder.
14. august: Konfirmationsundervisningen i 7. 

klasserne begynder i skolens lokaler.

25. august: 7. klasserne til Sønderjylland 
under ledelse af N. C. Andersen, Leif 
Kjær, Lene Sigvardsen. Hjemkomst 29. 
august.

5. september: Idrætsdag på skolen.
9. september: Idrætsstævne i Viborg. Sko

len delager med 16 elever under ledelse 
af Gyrith Andersen.

25. september: Skolens elever fotograferes.
29. september: 9. klasserne i erhvervsprak

tik i ugen 29. sept. - 3. okt.
16. oktober: Klassefest for 5. b.
3. november: Terminsprøver 3. nov. - 7 

nov.
12. november: Skolefest for 5. — 10. skoleår.
14. november: Konsulent Kann fra »Him- 

melbjerggården« besøger skolen.
17. november: Udstilling om skolebyggeri.
24. november: Forældrekonsultationer.
27. november: Klasselærere for børn fra 

Grønland deltager i møde på »Skivehus«.
15. december: Leif Kjær deltager i kursus 

om narkotikaproblemer 15. dec. - 16. dec
19. december: Forældremøde med 1. b’s for

ældre.
20. december: luleafsluning med tale af pa

stor Kjær.
8. januar: Forældremøde med 9. klassernes 

forældre: Emne: overgang til 10. klasse.
10. januar: Skolegangen aflyst p.g.a. sne- 

vanskeligheder.
14. januar: 7. a har klassefest.
15. januar: Skolen lukker kl. 12 p.g.a. sne

vanskeligheder.
19. januar: Indskrivning til skolens 1. klas

ser.
11. februar: Fastelavnsfest for 1.-4. klasse.
26. februar: Forældremøde med 7. kl.’s for

ældre. Emne: Undervisning efter 7. 
klasse.

2. marts: Forældremøde med 8.kl.’s foræl
dre. Emne: Overgang til 9. kl.
9. klasse i erhvervspraktik 2. marts - 7. 
marts.
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10. marts: 4. a har klassefest.
12. marts: Terminsprøver 12. marts - 18. 

marts.
19. marts: Opagelsesprøve til I. realklasse 

19. marts — 20. marts.
3. april: Forældredag.
6. april: Skolemodenhedsprøve for ikke 

skolepligtige elever.
Forældrekonsultationer.

28. april: Forældremøde med 6. a’s forældre.
11. maj: Lejrskole i 8. skoleår. 8.x + I real x 

til Bornholm under ledelse af Åge Riis, 
Grethe Kjær og frk. Brockhoff. 8.y + 
I real y til »Fjeldholm«, Djursland, under 
ledelse af Leif Kjær, Jørgen Koch og 
Rita Laursen.

24. maj: Deltagelse i svømmestævne i Vi
borg.

12. juni: Lejrskoleaften for 8. skoleår og 
elevernes forældre.

18. juni: Afslutning for elever der forlader 
skolen.

19. juni: Afslutning for skolens øvrige elever.

Hem skole

11. august: Skolen begynder efter sommer
ferien.

16. august: Fælles lærermøde i Forbunds
skolen (Resen, Rønbjerg, Lyby og Hem 
skoler).

1. oktober: Atletikstævne på Skive stadion 
(Balling, Rødding, Lem, Lihme, Oddense 
og Hem skoler).
Hem vandt holdkampen.

4. oktober: Atletikstævne (Resen, Rønbjerg 
og Hem skoler) i Resen skole. Vandre
pokalen overgik fra Hem til Resen skole.

15. oktober: Ärlig skolefest for elever med 
forældre. 7. klasse opførte to komedier.

3. november: Forældrekonsultation.
1. december: Ärlig forældreaften (Emne: 

Hem skoles stilling i den kommende 
storkommune) v. oplæg af skoledirek
tør C. E. Thomsen.

19. december: Julefest i klasserne.

20. december: Juleafslutning i Hem kirke 
ved pastor Krohn.

9. -14 marts: Forældreuge.

14. marts: Fælles lærermøde for Resen, Røn
bjerg og Hem skoler (Orientering om 
elevernes valgmuligheder i overbygnin
gen ved skoleinspektør C. Eriksen, Re
sen).

16. marts: Mode for forældrene til elever 
i 7. klasse. (Emne: »Valgmuligheder i 
overbygningen« v. C. Eriksen).

25. maj: Møde for forældrene til elever i den 
kommende 1. klasse.

27 . maj: Skolemodenhedsprøver.
28 .-29. maj: 5. klasse på ekskursion til Fur 

(T. Eriksen).

8 . juni: Idrætsstævne i Rønbjerg for 3. - 7. 
klasse.

10 .-17. juni: 7. klasse på skolerejse til Born
holm.

12 .-13. juni: 4. klasse på ekskursion til Venø 
(K. Jensen).

12 .-13. juni: 6. klasse på ekskursion til Ål
bæk (K. Bjerre).

15 .-17. juni: ' Udstilling af elevarbejder i 
håndgerning, formning og sløjd.

18 . juni: 1. og 2. klasse på udflugt til Legind 
Bjerge og »Jesperhus« blomsterpark. 
(Vagn Dahl, M. Flansen).

19 . juni: Afslutning.
3. klasse på udflugt til Ålborg (L. Grøn- 
kjær).

Fra idrætsdagbogen:

1. oktober: Atletikstævne på Skive stadion 
(Balling, Rødding, Lem, Lihme, Od
dense og Hem).
Hem vandt holdkampen.
Folkeskolens atletikstævne 1969:
1) Pigerne blev nr. 5 af 33 skoler
2) Drengene blev nr. 9 af 30 skoler.

4. oktober: Atletikpokalst. (Resen, Røn
bjerg og Hem) i Resen. Pokalen vandtes 
af Resen skole.
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Skoleidrætsmærker efterår 1969: 
Sølvmedalje: 1 elev, Guld: 4 elever, 
Sølv: 19 elever, Bronze: 27 elever.

Folkeskolens gymnastikturnering for drenge 
1970:

23. februar: Amtsmesterskab i Viborg: 
Hem blev amtsmestre.

10. marts: Hem drenge vandt det nordjy
ske mesterskab.

24. marts: Hem drenge vandt det jyske me
sterskab. Stævne blev afviklet i Hem 
skoles gymnastiksal.

20. april: Finalestævne i Odense. Drengene 
blev nr. 2 efter Ävangsskolen, Rønne.

8. juni: Boldstævne i Rønbjerg for 3. — 7. 
klasse.

Ronbjerg skole

11. august: Skolen begynder.
16. august: Ekskursion til Hjerl Hede med 

7. klasse.
19. august: Ekskursion til Flyndersø med 6. 

klasse.
23. august: Besøg på Skive museum med 

7. klasse.
27. august: Forældremøde for 5. kl.s for

ældre.
1. september: Forældremøde for 5. kl.s for

ældre.
4. oktober: Idrætsdag i Resen skole.

10. november: Forældremøde for forældrene 
til 6. og 7. klasse.

15. november: Forældremøde for 5. kl.s for
ældre.

18. december: Julefest med ca. 350 delta
gere. De enkelte klasser ydede hver sit 
bidrag til underholdningen i form af 
skolekomedie, små optrin, sang og musik.

20. december: Juleafslutning med gudstje
neste i Estvad kirke v. pastor Bruhn.

22. januar: Forældremøde for 3. kl.s foræl
dre.

29. januar: Indskrivning til 1. klasse 21 ele
ver.

12. marts: Forældremøde i forsamlingshuset 
med foredrag af skoledirektøren.

20. marts: Forældremøde for 7. kl.s foræl
dre. Orientering vedr. den fortsatte un
dervisning efter 7. kl. Konsultation af 
lærerne.

21. marts: Forældremøde for 5. kl.s forældre.
7. april: Forældredag med udstilling af 

elevarbejder i håndgerning, formning og 
sløjd. Fin tilslutning hele dagen.

12. maj: Ekskursion til GI. Rønbjerg med
6. klasse.

25. maj: Skolens færdscispatrulje på tur 
til den nye Lillebæltsbro.

27. maj: Besøg på Rønbjerg Is med 7. klasse.
29. maj: og 1. september: Skolemodenheds

prøve.
8. juni: Boldstævne på Rønbjerg stadion m. 

deltagelse af elever fra Hem, Resen og 
Rønbjerg skoler.

8. juni: Forældremøde med 5. kl.s forældre.
13. -18. juni: Lejrskole i Sønderjylland med

6. og 7. klasse. Ledere Kirsten og Tor
ben Olesen.

16. juni: Ekskursion til Aarhus (Naturhisto
risk Museum) med 5. kl.

16. juni: Udflugt til Hjerl Hede med 1.-3. 
klasse. Ca. 20 forældre deltog i turen.

17. juni: Klassefest med 5. klasse.
17. juni: Klassetur til Resen skole med 4. 

klasse.
19. juni: Afslutning.

Nr. Soby skole

12. september: Svømmestævne og afslutning.
17. september: Idrætsstævne i Mønsted.
25. november: Forældrekonsultation.
11. december: Meddelelsbøger.
20. december: Juleafslutning.

7. februar: Skolens 11 års fødselsdag.
26. februar: Orientering for 7. kl.’s forældre.
27. februar: Skolefest med skolekomedie og 

bal.
9. marts: Cykeleftersyn.
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15. april: Forældredag og forældrekonsul
tation om aftenen.

8. juni: 6. klasse på lejrskole på Læsø. Le
der: Erik Madsen.

10. juni: 7. klasse på lejrskole på Bornholm. 
Leder: Aa. Kjærgård.

11. juni: Meddelelsesbøger.
18. juni: Udstilling af elevarbejder.
19. juni: Afslutning og overrækkelse af af

gangsbeviser.

Ørum skole

17. september: Skoleidrætsstævne i Mønsted 
med 3. - 7. årgang.

20. december: Juleafslutning i skolen for 
alle elever.

16. januar: Skolen lukket på grund af sne
storm.

26. februar: Forældre til 7. årg.s elever til 
mode på Højslev Fællesskole vedr. sko
legang efter 7. skoleår.

26. februar: Elever fra de yngste 3 årgange 
til teater i Skive.

10. marts: Skolefest i forsamlingshuset. Un
derholdning af 6. og 7. årg., lysbilleder, 
cafeteria med »3. klasses« betjening. Som 
sædvanlig fuldt hus.

23. marts: Elever fra de yngste årgange over
værede Jytte Abildstrøms dukketeater 
på Sdr. skole, Skive.

14. april: Teater i Skive. »Team«, Herning: 
Hjælp, her er de igen.

17. april: Forældremøde i forbindelse med 
opstilling af kandidater til skolenævnet. 
60 % af samtlige forældre mødt.

4. maj: Skolenævnet beslutter at sløjfe den 
traditionelle »eksamen« i juni og i ste
det lave en forældrenes dag i oktober, 
(arr. den 12. okt.).

8. juni: 1.—4. årg. + mødre på udflugt til 
Mors, Vildsund og Agger.

13. juni: 5., 6. og 7. årg. på Bornholm under 
ledelse af Maren og Steen Bilstrup. 
Hjemkomst den 18. juni.
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Det skolepsykologiske arbejde
Ved Gunnar Hansen

Skoleåret 1969/70 har været præget af ændringer af kommunestrukturen pr. 1. 
april 1970. Allerede på et meget tidligt tidspunkt tog skolepsykologerne i de 
to amter, der skulle blive til Viborg amt, initiativet til at få skabt fællesaktivi
teter for hele amtet, således at man kunne være klar, når det nye amt begyndte 
at fungere.

Det ene område, hvor man satte ind, var at prøve at skabe en ensartet be
handling af børnene på det skolcpsykologiske arbejdsfelt. Man tænkte sig her 
amtet delt op i nogle afdelinger under en fælles amtsledelse, således at hver af
deling blev så stor, altså med så mange skolesøgende børn, at det ville være mu
ligt ud over almindelige skolepsykologer at ansætte kliniske psykologer og so
cialrådgivere, således at de enkelte afdelingers skolepsykologiske kontorer 
kontorer kunne fungere som de større byers rådgivningskontorer.

Det ville nemlig ofte være muligt med et sådant team af specialister at kunne 
behandle det enkelte barn og dets problemer færdigt på lokalt plan fremfor, at 
der skulle ske henvendelse til de forskellige centrale behandlingssteder med de 
lange ventelister, ofte op til flere år.

Man havde håbet ved at gå i gang med denne form for planlægning på så 
tidligt et tidspunkt, at denne mere effektive arbejdsform kunne være taget i 
brug ved skoleårets begyndelse i august 1970, men spørgsmålet er af de forskel
lige bevilgende myndigheder blevet udsat indtil videre.

Pr. 1. april 1970 overtog vi imidlertid efter frivillig overenskomst med de 
tidligere Viborg og Ringkøbing amter de skoler, der ved kommunesammen
lægningen kom til at ligge inden for Skive storkommunes grænser, således at det 
skolepsykologiske kontors arbejdsområde udvidedes til også at omfatte Hem, 
Rønbjerg, Højslev, Nr. Søby, Ørslevkloster og Ørum skoler. Med en enkelt und
tagelse var disse skoler på højde med situationen på det skolepsykologiske om
råde, og på dem alle fungerede specialundervisningen af børn med indlærings
vanskeligheder udmærket, således at det blot var at følge de rammer, der var 
lagt tidligere.

Alle skolepsykologer i de to gamle amter satte også deres lid til, at et spørgs
mål, der i snart mange år har været brændende, skulle kunne løses af det ny 
storamt. Behovet for en observationsskole har til stadighed været påtrængende, 
og i årenes løb er der gjort mange forsøg på at løse dette problem, idet det er 
umuligt under de nuværende forhold at hjælpe de samspilsramte børn i sko
lerne. Disse børn adskiller sig så meget fra resten af klassen, at de ofte kan be
skæftige lærerne i op til 50 % af tiden, samtidig med at de belaster de skole
psykologiske kontorer, uden at det er muligt at finde frem til nogen hensigts
mæssig behandling af dem.

Skolepsykologernes samråd udarbejdede også her på et tidligt tidspunkt et 
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forslag til en observationsskole for det kommende Viborg amt. Forslaget blev 
i første omgang godkendt, og vi mente, at vi kunne se frem til i løbet af et par 
år at kunne hjælpe dels de samspilsramte børn og dels lærerne i undervisnings
situationen ved at placere de adfærdsvanskelige børn på en observationsskole. 
Forarbejdet til en kommende observationsskole i Viborg amt er gjort, og nu er 
det op til de bevilgende myndigheder, hvornår den kommer. Forhåbentlig sker 
det snart.

På lokalt plan - i Skive storkommune - godkendte skolekommission og by
råd i foråret 1970, at der måtte oprettes en observationsklinik el. observations
klasse ved skolevæsenet, hvor man i perioder kunne henvise samspilsramte børn 
med så store adfærdsvanskeligheder, at de ikke kunne tilpasse sig undervis
ningssituationen i den almindelige klasse. Denne pædagogiske foranstaltning, 
der er indrettet på Brårup skole, blev taget i brug ved skoleårets begyndelse i 
august 1970.

Samtidig oprettedes en ny specialklasse på Søndre skole for børn med store 
koncentrationsvanskeligheder på grund af forskellige somatiske årsager. Også 
denne klasse blev taget i brug ved skoleårets begyndelse i august 1970.

Ud over disse nydannelser har der været 6 specialklasser for børn med svære 
indlæringsvanskeligheder, ligesom der i lighed med tidligere år har været op
rettet en lang række hold for børn med læse- og stavevanskeligheder på samt
lige skoler. Endelig har der været oprettet hold for børn med indlæringsvan
skeligheder i regning.

Skolevæsenets behandlingsmuligheder af børn med vanskeligheder omfatter 
også tale — høre - hæmmede. Om dette område henvises til tale - hørekonsu- 
lent fru Thorups redegørelse.

I skoleåret 1969/70 fungerede for første gang børnehaveklasserne ved Skive 
skolevæsen, og erfaringerne med disse må siges at være gode. I samarbejde med 
børnehaveklassclederne er der fra det skolepsykologiske kontor blevet foretaget 
en række iagttagelser af børnene i børnehaveklasserne, hvorved det har været 
muligt at vejlede lærere og forældre i de tilfælde, hvor barnet ville få vanske
ligheder i skolesituationen. Det var i den forbindelse et udtalt ønske fra det 
skolepsykologiske kontor, at de børn, der ikke på grund af pladsmangel, kunne 
kunne optages i børnehaveklasserne, skulle have mulighed for at gå der i en 
periode umiddelbart før sommerferien, dels for at de skulle have lignende be
gynderbetingelser som børnene fra børnehaveklasserne, og dels for at undgå 
at de skulle inviteres til skolemodenhedsprøve, idet de bedre ville kunne iagt
tages i en børnehaveklasse over en vis periode. Dette var ikke muligt at gen
nemføre i skoleåret 1969/70, hvorfor der i lighed med tidligere år blev afholdt 
skolemodenhedsprøver i maj 1970. Myndighederne har imidlertid godkendt, at 
en sådan ordning forsøges gennemført i skoleåret 1970/71.

Det skolepsykologiske arbejde har i lighed med tidligere år omfattet prøv- 
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ning af henviste børn, kontrolprøvning af elever der får specialundervisning 
samt vejledning i forbindelse med disse prøvers resultater. Denne vejledning 
har i det forløbne år været mere omfattende end nogensinde.

På grundlag af henvisninger fra klasselærerne, skolelægen og efter forældre- 
ønsker er der i årets løb foretaget skolepsykologiske undersøgelser af svingende 
omfang omfattende standpunktsprøver, intelligensprøver, udviklingsprøver, 
diagnostiske stave - læse - prøver, karaktereologiske prøver, der i alle tilfælde 
er fulgt op af samtaler med barnets lærere og som oftest også med dets forældre.

Årsagerne til henvisningerne kunne placeres i følgende grupper, idet en del 
børn dog har vanskeligheder på flere områder. Børnene blev henvist på grund 
af: læse - og stavevanskeligheder, aim. dårligt skolestandpunkt, svag begavelse 
(henvisning til optagelse under forsorg), regnevanskeligheder, umodenhed i for
hold til klasseplacering, tilpasningsvanskeligheder, skulkning og rastløshed, ob
servation for placering af tilflyttere m. fl.

Af disse henvisningsårsager tager »tilpasningsvanskeligheder« stadig mere og 
mere tid, og da vi som nævnt ikke har ret mange muligheder for at hjælpe disse 
børn, er det en umulig opgave at finde nogen løsning for dem. Vi håber stadig 
på observationsskolen.

I øvrigt foresloges for de øvriges vedkommende på grundlag af foretagne un
dersøgelser og samtaler med lærere og forældre forskellige foranstaltninger, 
f. eks. læsehold for læseretarderede, ekstra individuel hjælp i klassen, udvidet 
specialundervisning, specialklasse, placering på regnehold, udsættelse af skole
gang, vejledning til hjemmet, eksternatskole, psykiatrisk undersøgelse, henvis
ning til specialbehandling via skolelægen.

I det hele taget har der været et nøje samarbejde med skolelægen, idet denne 
har været med ved de ugentlige konferencer på det skolepsykologiske kontor, 
hvor tale — hørekonsulenten, familievejlederen, skolesygeplejersken, skolepsy- 
logerne og skolelægen drøfter de enkelte børns problemer.

Endelig har der i lighed med tidligere år været hyppige henvendelser og fore
spørgsler fra andre skolepsykologiske kontorer, fra børneværn m. fl.
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Skolelægetilsynet. Skoleåret 1969/70 
ved Kaj Brøgger

I 1969/70 har undersøgelserne givet følgende resultater:
Søndre 
skole

Nordre 
skole

Brårup 
skole

Resen 
skole

Antal elever ...................................................................... 792 738 867 390
Heraf ikke undersøgte elever........................................
Antal elever der udover den årlige undersøgelse er ble-

2 1

vet tilsagt til undersøgelse hos skolelægen ................... 22 8 4 3
Antal henvisninger til egen læge .................................... 137 139 136 70
Antal elever, der ikke er koppevaccinerede................... 2 0 0 0
Antal elever, der ikke er difterivaccinerede 3. gang. . . . 8 3 8 0
Antal elever, der ikke er poliovaccinerede 4. gang .... 12 4 7 0
Antal elever med: Adipotitas ........................................ 47 37 36 20
Hjertelidelser .................................................................. 1 2 2 0
Asthma .............................................................................. 4 3 6 3
Epilepsi og epileptiske ækvivalenter ............................ 6 1 4 2
Pareser efter polio............................................................. 0 0 0 0
Funktionelle nervelidelser ............................................ 10 7 7 1
Syn 6/18 på bedste øje efter korrektion ...............
Nedsat hørelse, ensidig eller dobbeltsidig (hviske-

1 0 0 0

stemme 6 m eller påvist ved audiometri)............... 13 32 16 9
Øresygdomme .................................................................. 0 0 0 0
Albuminuri ...................................................................... 0 0 1 0
Diabetes.............................................................................. 0 1 2 0
Andre kronisk sygelige tilstande.................................... 11 13 12 8
Antal elever med over 30 sygedage i forrige skoleår . . 9 4 6 3

Så godt som alle børn i første- og børneklasserne har haft en af deres forældre 
med til undersøgelsen, ligesom også en del af lærerne har overværet og hjulpet 
til med undersøgelserne ved bl. a. at berette om børnenes almene helbredstil
stand og opførsel i klasserne.

I 1. klasserne fik alle børn, der reagerede negativt på tuberkulinprøven, til
budt calmettevaccination, og 200 elever tog imod, mens 9 nægtede. Alle børn 
i 7. klasserne fik lavet mantouxprøven. 11 var negative og 9 tog imod tilbud- 
det om revaccination.

Der er stadigt et nært samarbejde med skolepsykologisk kontor og familie
vejlederen. Elever, der er hjerneskadede, har jeg ønsket samlet i en organiker
klasse, der står under stadig kontrol af skolepsykologerne.

Jeg har holdt foredrag på Nordre skole om tobakkens virkninger. Da der var 
mange, mest følelsesmæssige, udtalelser om børnenes rygevaner, foretog jeg føl
gende undersøgelse om dette emne ved personligt at udspørge hver enkelt elev.
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Resultatet var:
Rygevaner hos elever fra Nordre skole, Skive
Følgende resultater om elevernes rygevaner er fremkommet ved den årlige sko
lelægeundersøgelse.

328 piger og 299 drenge blev udspurgt. Kun 1 elev nægtede at svare.
1. klasserne er ikke med i undersøgelsen.

DRENGE PIGER
Begyndelsestidspunkt for rygning: Begyndelsestidspunkt for rygning:
Før skolepligtig alder: 9 elever Før skolepligtig alder: 5 elever

1. årgang 10 elever 1. årgang 3 elever
2. årgang 17 elever 2. årgang 7 elever
3. årgang 23 elevei 3. årgang 4 elever
4. årgang 19 elever 4. årgang 15 elever
5. årgang 30 elever 5. årgang 23 elever
6. årgang 26 elever 6. årgang 32 elever
7. årgang 43 elever 7. årgang 44 elever
8. årgang 20 elever 8. årgang 23 elever
9. årgang 2 elever 9. årgang 8 elever

10. årgang 2 elever 10. årgang 8 elever
Forbrug i dag:
1 cigaret daglig 4 elever

Forbrug i dag:
1 cigaret daglig 4 elever

1-5 cigaretter daglig 21 elever 1-5 cigaretter daglig 26 elever
6-10 cigaretter daglig 6 elever 6-10 cigaretter daglig 14 elever
11-20 cigaretter daglig 0 elever 11-20 cigaretter daglig 2 elever
1 cigaret om ugen 6 elever 1 cigaret ugentlig 1 elever
1-10 cigaretter om ugen 7 elever
Ryger kun ved særlige lejlig
heder 5 elever

Ryger kun ved særlige lejlig
heder 28 elever

Piberygere 36 elever Piberygere 0 elever
Rygn. beg. i skolen 3 elever Rygn. begyndt i skolen 6 elever
Rygn. beg. i hjemmet 117 elever Rygn. begyndt i hjemmet 93 elever
Rygn. beg. sammen med 
kammerater 80 elever

Rygn. begyndt sammen 
med kammerater 74 elever

Har aldrig smagt tobak 37 elever Har aldrig smagt tobak 154 elever
Forbrug tidligere. Ryger ikke i dag: Forbrug tidligere. Ryger ikke i dag:
1 cigaret 37 elever 1 cigaret 34 elever
1-10 cigaretter 48 elever 1-10 cigaretter 26 elever
Har røget i kort tid 20 elever Har røget i kort tid 6 elever
Piberygning 6 elever Piberygere 2 elever
Et enkelt »sug« 9 elever Et enkelt »sug« 17 elever
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Tale-høreundervisningen 69/70 
ved Grete Thorup

Oversigt over antallet af elever, der har fået tale- og/eller høreundervisning 
og/ eller under observation for evt. tale- og/eller hørelidelse.

Brårup Nordre Rescn Søndre I alt dr. P>-

BHkl. 1 1 0 1 3 3 0
1. arg. 5 3 0 5 13 11 2
2. arg. 5 5 4 2 16 11 5
3. arg. 9 3 1 5 18 16 2
4. årg. 7 5 0 6 18 14 4
5. årg. 5 4 1 2 12 7 5
6. arg. 4 2 2 4 12 5 7
7. årg. 1 3 2 2 8 7 1
8. årg. 1 3 0 0 4 2 2
9. årg. 0 6 1 3 10 5 5

10. årg. 0 0 0 1 1 1 0

I alt 38 35 11 31 x)l 15 82 33

x) heraf 14 elever med lettere hørenedsættelse, og 5 elever med svær hørenedsættelse og med 
høreapparat. 2 elever har i det forløbne skoleår fået høreapparat.
I løbet af skoleåret har 28 afsluttet undervisning ell. observation:

1 henvist til Egerisskolen
1 henvist til taleinstitut
1 henvist til høreinstitut

32 elever har fået konstant taleundervisning, d. v. s. minimum 1 gang ugentlig 
eller maximum 2 gange ugentlig. Ved eneundervisning gives som regel kun 25 
minutter ad gangen, mens der ved holdundervisning (fra 2 til 4 elever) gives 
50 minutter ad gangen.

Resten har været under observation straks efter den første undersøgelse eller 
efter nogle få lektioner. I observationstiden foretages 1 kontrolundersøgelse hver 
anden eller hver tredie måned, alt efter diagnosens art og sværhedsgrad. Des
uden er det nødvendigt med en jævnlig kontakt mellem elevens lærere, forældre 
og tale-hørepædagogen i observationsperioden for at konstatere, om der bør 
iværksættes tale-høreundervisning, evt. af kortere varighed.

Til tider kan en anden form for behandling også være indiceret i obs. perio
den, her tænkes på henvisning til skolepsykolog, skolelæge, skoletandlæge, høre- 
klinik og andre institutioner.

Nogle af obs. tilfældene kan klares med forældrevejledning. Det gælder spe
cielt stammere i de yngste klasser og lettere sprogretarderede i BH-klasserne.

Der har været et værdifuldt samarbejde med BH-klasselederne, idet disse har 
været særdeles behjælpelige med at foretage sprogtest af deres elever. Dette skulle
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bevirke, at man nogenlunde sikkert kan skønne hvilke elever, der har et særligt 
stort behov for sproglig påvirkning.

Det er af uhyre stor betydning, at hvert enkelt barn netop i 5-6-7 årsalderen 
får en daglig sproglig påvirkning, som kan stimulere dets egen sprogudvikling. 
Barnet skulle gerne nå et vist trin i sprogudviklingen, for at det kan få en har
monisk skolestart, hvilket jo er BH-klassernes fornemste opgave at være med 
til at give barnet.

Dette arbejde med BH-klasserne bør fortsættes og udbygges i mere faste ram
mer, da det har stor værdi af forebyggende art. Det kræver dog, for at blive 
effektivt, mere tid og dermed flere timer afsat til tale-høreundervisningen. (I 
skoleåret 69/70 var der 20 timer ugentlig til hele skolevæsenet).

Efter aftale med tale-hørekonsulenten i Viborg amt og de respektive skole
psykologiske kontorer udsatte vi (til 1. aug. 70) overtagelsen af tale-høreunder
visningen i de skoler, der fra april 70 overgik fra amtet til Skive storkommune, 
da vi anså det for pædagogisk mest korrekt at lade de tale-hørepædagoger, der 
var i gang med undervisning, fortsætte med denne skoleåret ud.

Skive kommunale børnetandpleje 
ved Anna Gantriis

Systematisk 
behandling

Antal børn De forskellige behandlingers antal
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0 kl........... 267 36 17 250 458 1193 0 150 250 2 1060 25 63
1 kl........... 248 57 84 3 245 430 855 2 93 490 1 435 50 86
Større børn 1607 690 734 8 1599 3454 1627 302 514 3198 24 1592 368 1 172
Tilsammen 2122 28 2094 4342 3675 304 757 3938 27 3087 443 1321

Klinikken har i årets løb beskæftiget 1 klinikchef, 2 børnetandlæger, 3 klinik
assistenter og 1 klinikassistentelev.

O-klasserne blev først færdigbehandlet i februar måned og 8. kl. og 1. real 
nåede vi kun een gang igennem, og på grund af tidnød må dette klassetrin helt 
skæres fra, således at vi nu kun har ansvaret for børnene fra 0-7. kl. inclusive. 
Alle børnene har 2 x årligt ved klasseeftersynene på klinikken fået nøje indivi
duel instruktion i rigtig effektiv tandbørstning. Alle børn i 3. kl. har fået taget 
røntgenstatus i forbindelse med det systematiske rcguleringseftcrsyn af denne 
årgang, og en del er taget i reg. behandling. Det er dog sådan, at vi på skole
tandklinikken med den kapacitet, vi for øjeblikket råder over, og med de ar
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bejdsopgaver, vi står over for i forbindelse med kommunesammenlægningen, 
slet ikke kan dække det behov, der er for tandregulering, og man må nok se i 
øjnene, at den konsulentordning, vi har i øjeblikket inden for en overskuelig 
fremtid enten må suppleres med en kommunal støtteordning, der giver mulighed 
for henvisning til privatspecialist, eller erstattes af en tandlæge med specialist
anerkendelse til at varetage disse opgaver. Der er lavet 64 bideplader for at af
hjælpe omvendt skæretandføring.

Der er foretaget 162 profylaktiske penslinger a 3 gange på klinikken. Vi 
fortsætter med uddeling af tandlægebøger, der har vist sig at være en stærkt 
medvirkende faktor til et godt samarbejde mellem hjem og klinik, men vi har 
set det mest formålstjenligt, at klasselæreren opbevarer bøgerne sammen med 
mødekortene.

Det planlæggende arbejde for børnetandplejcn i storkommunen er begyndt, 
og vi håber, at det, når det bliver ført ud i praksis, må vise sig at være til gavn 
og glæde for børnene i de nye skoler, der nu bliver inddraget. Vi ønsker at få 
alle børn ind på skoletandklinikken, så hurtigt det lader sig gøre. Det er jo imid
lertid ikke alene et bevillingssørgsmål, men i lige så høj grad et spørgsmål om 
tandlægekapacitet. Vi starter i november måned 70 med det udvidede forebyg
gende arbejde for storkommunens skolepligtige børn til og med 7. klasse. Det vil 
betyde en væsentlig nedsættelse af »Huller i tænderne« og motivation af børnene 
for tandbehandling, hvilket må være af afgørende betydning for den videre 
gennemførelse af storkommunens børnetandpleje.
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Skive Kommunale Gymnasium
ved rektor Jens Lund

Man havde i de oprindelige planer regnet med, at et 3-sporet gymnasium i Skive 
ville være tilstrækkeligt til at dække byens og oplandets behov.

Allerede ved skolens start i august 1968 viste behovet for gymnasieundervis
ning sig imidlertid at være så stort, at det i skolens første år blev nødvendigt 
at oprette 5 1. g-klasser. I skolens andet år steg tilgangen yderligere, og man 
måtte i skoleåret 1969/70 oprette 6 1. g-klasser. Antallet af ansøgere til det 
kommende års 1. g er så stort, at det kan blive nødvendigt at oprette 7 1. g-klas
ser, 3 sproglige og 4 matematiske.

Gymnasiet har i de to første år haft til huse i en ny tilbygning til Skive semi
narium. Ved begyndelsen af indeværende skoleår flyttede seminariet til nye byg
ninger på Dalgasallé, hvorefter gymnasiet overtog den tidligere seminariebyg
ning, som derefter ifølge den oprindelige plan straks skulle have været ombygget 
til gymnasieundervisning.

Efter at det store behov for gymnasieundervisning i Skive by og opland var 
konstateret, besluttede byrådet imidlertid i marts 1969 at søge undervisnings
ministeriets tilladelse til at ændre de oprindelige planer således, at skolens byg
ninger projekteres til at rumme et 6-sporet gymnasium med plads til dobbelt 
realafdeling eller HF.

I det forløbne år har man arbejdet med skitseprojekt og forprojekt. Ifølge 
den opstillede tidsplan skal projekteringen og myndighedsbehandlingen afslut
tes i løbet af et år, således at man i juli 1971 kan begynde på selve bygnings
arbejdet omfattende en atriumbygning indeholdende 13 klasselokaler med hjæl
perum, biblioteksgang og lærerværelse. Desuden opføres to gymnastiksale adskilt 
ved flyttelig væg, og der anlægges sportsplads med atletik- og boldbaner.

Nybygningsarbejdet påregnes tilendebragt i marts 1973, hvorefter man star
ter ombygningen af østfløjen, den tidligere seminariebygning, projekteret til at 
indeholde 15 undervisningslokaler med anneksrum. Arbejdet hermed, samt æn
dringen af den eksisterende gymnastiksal til festsal, forventes afsluttet i foråret 
1974.

Forudsætter man diverse øvrige ombygningsarbejder, bl. a. af de faglokaler 
i den eksisterende atriumbygning, som ikke vil kunne bære et 6-sporet gymna
sium, foretaget i mellemliggende perioder, skulle det samlede bygningskompleks 
stå i færdig skikkelse i foråret 1974.

Før skolens start i 1968 fik man ministeriets tilladelse til at udskyde opret
telsen af realafdeling til skoleåret 1970/71, hvor man forventede, at skolen ville 
være færdigbygget.

Da man efter det ændrede og udvidede byggeprojekt må påregne, at byg
ningsarbejderne først vil være afsluttet i 1974, har man søgt ministeriets dispen
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sation til yderligere at udskyde oprettelsen af realafdeling til dette tidspunkt. 
Ministeriet har foreløbig foretaget denne dispensation for et år.

Dersom den meget store tilgang af gymnasieelever fortsætter, vil pladsfor
holdene næppe tillade etablering af grendeling og oprettelse af HF-kursus, før 
skolen står færdig.

I det forløbne skoleår har skolen, med ministeriets tilladelse, gennemført en 
studieuge med deltagelse af samtlige klasser.

Ligeledes med ministeriets tilladelse er der i det forløbne år blevet gennem
ført forsøgsundervisning med EDB. Denne undervisning vil blive fulgt op i det 
nye skoleår, idet kommunen over gymnasiets anlægsbudget har bevilget et beløb 
til indkøb af en datamat til opstilling på gymnasiet til brug for dette og byens 
øvrige skoler.

Gymnasiets lokaler pr. 1/9 1970:
Undervisningslokaler: 1 fysikauditorium, 1 fysiklaboratorium, 1 komb. fysik
lokale, 1 komb. kemilokale, 1 geografilokale, 1 biologilaboratorium, 1 biologi
lokale, 10 midlertidige lokaler, 3 midlertidige lokaler i barakbygning, 1 gym
nastiksal med omklædningsrum.

Andre lokaler: 1 midlertidigt lærerværelse, 2 midlertidige kontorer, 1 midler
tidigt bibliotek, 1 spisegang, 1 kantine, 1 køkken, 1 midlertidigt bogdepot, 1 
midlertidigt elevstyrelokale, 1 omklædningslokale for rengøringspersonale, 1 pe
delkontor.

Skolens elevtal pr. 1/9 1970:

1 g nysproglige a ............ 22 elever 1 g matematikere x  21 elever
1 g nysproglige b ............ 24 elever 1 g matematikere y  26 elever
1 g nysproglige c ............ 24 elever 1 g matematikere z  24 elever

70 elever 1 g matematikere u .............25 elever
96 elever

2 g nysproglige a ............  23 elever 2 g matematikere x .24 elever
2 g nysproglige b ............ 20 elever 2 g matematikere y  23 elever
2 g nysproglige c ............. 23 elever 2 g matematikere z  22 elever

66 elever 69 elever

3 g matematikere x .............22 elever
3 g nysproglige a ............. 21 elever 3 g matematikere y  19 elever
3 g nysproglige b ............ 24 elever 3 g matematikere z  13 elever

45 elever 54 elever

Skolens elevtal i alt 400 elever
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De afgivende skoler

Der optoges følgende elever fra skolerne til 1 g 1970:
Balling skole, 3. real ................................................................................... 6
Balling skole, 2. real ................................................................................... 4
Brårup skole, 3. real ................................................................................... 2
Brårup skole, 2. real ................................................................................... 13
Glyngøre skole, 2. real ................................................................................... 1
Grinderslev skole, 3. real............................................................................... 6
Grinderslev skole, 2. real ............................................................................... 5
Højslev Fællesskole, 3. real .......................................................................... 4
Højslev Fæilsskole, 2. real .......................................................................... 8
Lem Centralskole, 3. real............................................................................... 1
Lem Centralskole, 2. real .......................................................................... 3
Resen skole, 3. real .................................................................................. 12
Resen skole, 2. real .................................................................................. 6
Resen skole, 10. klasse .................................................................................. 1
Roslev Realskole, 3. real ...................................................................... 6
Roslev Realskole, 2. real ...................................................................... 5
Rødding Centralskole, 3. real ...................................................................... 2
Rødding Centralskole, 2. real ...................................................................... 2
Stoholm Centralskole, 3. real ...................................................................... 3
Seide skole, 3. real .................................................................................. 3
Seide skole, 2. real .................................................................................. 2
Skive Nordre skole, 3. real ......................................................................... 14
Skive Nordre skole, 2. real ......................................................................... 12
Skive Nordre skole, 10. kl............................................................................. 2
Skive Søndre skole, 3. real ......................................................................... 12
Skive Søndre skole, 2. real ......................................................................... 11
Skive Søndre skole, 10. kl............................................................................. 1
Vridsted Realskole, 3. real ......................................................................... 3
Vridsted Realskole, 2. real ......................................................................... 4
Rudkøbing skole, 2. real ............................................................................... 1
Vorrevangsskolen, 3. real .......................................................................... 1
Sorø Akademis skole, 3. real ...................................................................... 1
Valdemarsskolen, Ringsted, 2. real .............................................................. 1
Vinderup Realskole, 3. real .......................................................................... 1

159
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Skolens lærere pr. 1/9 1970:

Alder Eksamen Undervist v. 
Skive Skole

Lønnings
anciennitet

Rektor Jens Lund ............................ 14.- 8. 32 1959 1.-8. 68 1.-5. 68
Formningsl. Vibeke Arnmark .... 24.- 1.47 1968 1.-8. 69
Adjunkt Svend Bichel ................... 28.- 9.42 1970 1.-8. 70 1.-2. 70
Stud. mag. Else Brendholt............... 18.- 5. 46 1.-8. 70
Vikar David Broadbridge ............... 27.- 3. 47 1970 1.-8. 70 1.-8. 70
Gymnastikl. Helen Christensen .... 2.-10. 20 1.-8. 69
Gymnastikk Pierre Christensen .... 25.- 6. 44 1.-8. 70
overlærer Hans Givskov Dein .... 27.- 4. 11 1933 1.-8. 68 1.-4. 58
Adjunkt Jens Frese............................ 9.-11. 42 1969 1.-8. 69 1.-8. 69
Adjunkt Torben From ................... 24.- 4. 40 1969 1.-8. 69 1.-8. 69
Adjunkt Hanne Hansen ................... 14.- 8. 41 1968 1.-8. 68 1.-2. 68
Lærer Herbert Hansen ................... 7.- 5. 37 1961 1.-8. 70 1.-8. 64
Pastor Bent Hem ........................... 3 - 4. 24 1.-8. 70
Adjunkt Ingelise Holm ................... 27.- 1.41 1968 1.-8. 68 1.-8. 69
Cand. phil. Søren Thorsøe Jacobsen 18.- 9. 45 1.-8. 70
Adjunkt Knud Kramshøj ............... 20.- 2. 39 1968 1.-8. 68 1.-2. 68
Adjunkt Ebbe Kühle ....................... 17.- 6. 45 1970 1.-8. 70 1.-2. 70
Stud. mag. Kjeld Langballe ........... 5.- 2. 44 1.-8. 70
Adjunkt Niels Løkkegaard ........... 2.- 4. 37 1970 1.-8. 70 1.-2. 70
Adjunkt Jørn Mygind ................... 27.-12. 37 1962 1.-8. 70 1.-2. 70
Adjunkt Finn Nygaard ................... 21.- 8.43 1968 1.-8. 69 1.-8. 69
Adjunkt Poul Samuelsen ............... 28.- 6. 40 1969 1.-8. 70 1.-2. 69
Adjunkt Thorkild Skjelborg ........... 31.- 3.43 1968 1-.8. 68 1.-2. 68
Cand. phil. Kirsten Starup............... 23.-12. 42 1.-8. 70
Pastor Niels Erik Sørensen............... 3.- 2. 23 1.-8. 70
Adjunkt Else Theill Sørensen........... 27.- 4. 41 1966 1.-8. 68 1.-8. 66
Lektor Gerhard Tybirk ................... 21.- 3. 22 1949 1.-8. 68 1.-4. 48
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Skive ungdomsskole og -klub
Overlæge, dr. med. Sv. Heinild har i et foredrag fremsat følgende udtalelse:

Et samfunds kultur kan måles på den måde, det behandler sine børn og unge.
Det er nærliggende at efterprøve udtalelsens holdbarhed i det bysamfund, 

hvis ungdomsarbejde i stadig højere grad er koncentreret i- og omkring »Tam
bohus«. Et forsøg på at vurdere det kommunale tilbud om skole- og klubvirk
somhed må omfatte mindst 2 områder:

1 . De af kommunalbestyrelsen givne rammer - og
2 arbejdets omfang og indhold - i de givne rammer.

Hertil kan føjes et tredie væsentligt punkt: Værdien af arbejdet - samfundsmæs
sigt set.

I det følgende skal disse tre områder forsøges belyst ud fra det kendskab 8 års 
deltagelse i arbejdet på »Tambohus« medfører.

Da Skive kommune i 1962 besluttede at placere ungdomsskole- og klubvirk
somhed i de fabrikslokaler, der var blevet erhvervet ved Schades Papirindu
stris udflytning, blev Skive foregangseksempel med hensyn til at lade denne 
kategori af ungdomsarbejde udvikle sig i egne bygninger.

Det er værd at bemærke, at der sidenhen - med vekslende held - i flere byer 
er etableret såkaldte ungdomshuse, hvis væsentligste formål har været at en
gagere de unge i bestræbelser på at opbygge et selvstyret og -kontrolleret ung
domsliv. Der har således ikke været tale om organiseret skole- og klubvirksom
hed, som vi kender det i Skive.

Det var fra flere sider med skepsis man imødeså det initiativ, der her var 
taget. Alene antallet af lokaler, som blev stillet til rådighed, viser det. Man var 
af den opfattelse, at der på »Tambohus« var rigelig plads til flere institutioner, 
hvorfor man overdrog lokaler til Revalideringscentret, Arbejdsteknisk skole, 
Bomi og Civilforsvaret. Allerede den første sæson i ungdomsskole og klubben 
gjorde det imidlertid klart, at ideen kunne bære. Ungdomsnævnets optimisme 
havde slået til og allerede i den følgende sæson (1963/64) måtte nævnets ener 
giske formand være ledelsen behjælpelig med at træffe aftaler om lån af loka
ler. I særdeleshed har Arbejdsteknisk skole gennem årene været forstående og 
velvillige overfor den ekspansion, der fra starten karakteriserede skole- og klub
arbejdet. Kurven øverst på næste side viser i antal udviklingen år for år.

Det fremgår af kurven, at hvis man ser ungdomsskole og -klub under et, hvil
ket er almindeligt, når der tales om »Tambohus«, så er det et betragteligt antal 
unge, der i løbet af blot en uge udnytter tilbuddene på klub- og skoleaftenerne. 
I 1969/70 har - når der ses bort fra gengangere i skole og klub - mellem 650 og 
700 unge pr. uge deltager i de forskellige aktiviteter.

Det ses også af kurven, at medlemstallet i klubben siden 1967 har ligget fast 
på 300. Det skyldes udelukkende, at ungdomsklubbens maximale udnyttelse er
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nået ved de 300. Ungdomsskolen har haft nemmere ved at ekspandere, idet man 
har kunnet benytte lokaler uden for »Tambohus«. Det gælder maskinskrivning, 
fysik, moderne husførelse, matematik og yoga.

Pa trods af bytte/låne-ordninger har det ikke været muligt lokalmæssigt at 
følge den fortsatte vækst i antallet af elever/medlemmer.

Derfor er vi i dag i den situation at måtte sige: Kommunalbestyrelsen (sam
fundet) løste sin opgave i 1962, men den samme opgave er ikke løst i 1970.

Der har i de senere år været talt meget om fritidssamfundet, som det kom
mende, det, som vi må forberede og indstille os på. At der er alvor i denne snak 
er tydeligt udtrykt i de problemer, samfundet i dag har med grupper af unge. 
Stofmisbrug, voksende ungdomskriminalitet og stigende voldstendenser er ble
vet genstand for daglig omtale i pressen.

Vi har lov til at tro, at den præventive virkning af ungdomsskole- og klub
arbejdet på lokalt plan har virket i positiv retning. Man kan i den forbindelse 
kun håbe på at de folkevalgte i kommunalbestyrelsen ikke stirrer sig blinde på 
tal og partipolitiske principper, men også vil ofre tid og interesse på den pro
blematik, der findes bag »sagens« overskrift.

Det taler for sig selv, når det ses, at investeringer - bortset fra indkøb af ma
teriel og vedligeholdelse samt lønninger - i de forløbne 8 år begrænser sig til 
30.000 kr. For dette beløb har man på »Tambohus« fået 1 nyt lokale (form
ningsværksted) og fået forbedret 4 bestående lokaler.

I de sidste 3 år har man på »Tambohus« stået »foran en udvidelse«. Tilsyne
ladende lykkes det nu. Det vil medføre, at Skive by igen er i færd med at løse 
en opgave, der vil være en fortsættelse af en engang rigtig valgt vej. Sammen
ligninger med andre byer viser, at det der er bygget op på »Tambohus« inde
bærer muligheder, som man ikke kender ret mange andre steder.

I nærværende beretning vil flere sider af ungdomsarbejdet på »Tambohus« 
blive belyst i tekst og tal.
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Piger Drenge
1. Antal unge i kommunen, el. det område skolen dækker 538 572
2. Antal indmeldte elever ved sæsonens begyndelse .... 234 286
3. Antal elever pr. 1. febr. 1970 ........................................ 218 260

4. Indmeldte elever fordelt efter beskæftigelse
a. Bude .......................................................................... 8
b. På værksted og fabrik uden lærerkontrakt............ 1 19
c. Ved landbrug.............................................................. 1
d. Ved husligt arbejde, barnepiger ........................... 16 2
e. I butik, på kontor uden lærekontrakt.................. 11
f. Kontor- og handelst................................................... 5 10
g. Lærlinge i håndværk og industri ........................... 2 16

h. Skoleelever
7. klasse ...................................................................... 1
8. klasse ...................................................................... 29 40
9. klasse ...................................................................... 22 30

10. klasse ...................................................................... 29 38
Hjælpeklasse .................................................................. 6
1. real .............................................................................. 34 35
2. real .............................................................................. 28 33
3. real ............................................................................... 34 32
Gmnasium ...................................................................... 14 12

i. Anden beskæftigelse ................................................. 1
j. Uden beskæftigelse ................................................. 8 3
I alt................................................................................... 234 286

I alt 
1110
520
478

8
20

1
18
11
15
18

1
69
52
67

6
69
61
66
26

1
11

520
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Piger Drenge I alt
5. Indmeldte elever fordelt efter alder

13 år ..............................................................................
14 år .............................................................................. 74 76 150
15 år .............................................................................. 50 68 118
16 år .............................................................................. 58 63 121
17 år .............................................................................. 43 47 90
18 år .............................................................................. 16 18 34
Over 18 år ...................................................................... 3 4 7
I alt................................................................................... 234 286 520

6. Indmeldte elever fordelt efter antal år i ungdomski.:
1. års elever...................................................................... 78 99 177
2. års elever...................................................................... 105 121 226
3. års elever...................................................................... 38 52 90
4. års elever...................................................................... 13 14 27
Mere end 4 år..................................................................
I alt................................................................................... 234 286 520

Elevernes bopæl
Resen-om rådet ............................................................. 15 8 23
Vinde-området ............................................................. 9 4 13
Det »centrale Skive« ..................................................... 144 168 312
Brårup-Egeris-området ................................................. 46 63 109
Egeris-Nord-området..................................................... 14 23 37
Udenbys (Lyby, Hem, Højslev, Rønbjerg) ............... 6 20 26

I en frivillig, fritidsundervisning må der altid regnes med et vist frafald
blandt eleverne. Denne kendsgerning er imidlertid samtidig en udfordring til 
leder, lærere og elever, idet man må bestræbe sig på at opnå det mindst mulige 
antal udmeldelser. I sæsonen 1969/70 lykkedes det at nå det hidtil laveste tal. 
Kun 8,1 % af de tilmeldte elever fuldførte ikke undervisningen, hvilket er en 
klar bekræftelse af værdien ved at praktisere en ordning, der påbyder eleverne 
at sende afbud, hvis de en aften er forhindret. Møder eleven ikke og foreligger 
der ingen afbud, så udsendes et forsømmelseskort til hjemmet.

Der har været undervist på 40 hold og der har i ungdomsskolen været 30 
lærere beskæftiget. Heraf var de 18 folkeskolelærere, 5 var lærerstuderende fra 
afgangsklassen og de resterende var faglærere, der gennem forskellige pædago
giske kurser har kvalificeret sig til at undervise i ungdomsskolen.

Der har desuden været gennemført en medarbejderweekend i Vester Vandet 
og afholdt 8 medarbejdermøder ved hvilke såvel praktiske som pædagogisk
psykologiske emner i relation til arbejdet i klub og skole har været behandlet.

I ungdomsklubben har 10 medarbejdere været beskæftiget.
M. Bach Vilhelmsen.
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Ungdomsklubben
Sæson 69 — 70 har på visse områder været ensbetydende med stagnation. På an
dre områder kan tales om betydelige fremskridt.

På hobbyområdet har vi oplevet en kraftig tilbagegang i interessen. Men fra 
kurser og samtaler med andre klubfolk, har vi erfaret, at man oplever tilsva
rende rundt om i landet. Det kan dog ikke være svar nok. Vi må som klub sta
dig søge at holde interessen ved lige, samt finde nye områder som kan aktivi
sere og engagere vore medlemmer.

Interessen for beat-arrangementet har ligeledes været dalende. Der har til 
sæsonens arrangementer været for få medlemmer til stede, hvilket har betydet 
underskud på samtlige arrangementer. Af den grund har vi ikke afholdt beat
baller i den sidste halvdel af sæsonen. I stedet har vi efter diskotekets åbning 
holdt jævnlige lørdagsåbninger, for i en vis udstrækning at komme medlemmer
nes behov for lørdagssamvær i møde.

I den forløbne sæson har de sportsinteresserede haft gode muligheder. Vi be
gyndte med at have drengehold i turneringer i inde-fodbold, hvor de blandt 
voksne hold sagtens kunne gøre sig gældende. Senere pressede pigerne på for 
også at være med, og snart havde vi hver lørdag eftermiddag samlet 20 - 25 
medlemmer (piger og drenge) til træning på Sdr. skole.

Den 1. marts havde klubben arrangeret et inde-stævne i Skive hallen, for 
klubber i Viborg amt. I alt deltog 40 hold, såvel drenge- som pigehold. Vort 
pigehold vandt pigernes afdeling, hvilket vi naturligvis er stolte af.

Ved amtsturneringen i klubdiscipliner (skak, billard, bordtennis, bob og ter
rænløb) gjorde vi os igen i år gældende.

Det er vor plan, at vi i næste sæson yderligere skal søge at aktivisere medlem
merne på dette område.

Sæsonen sluttede vi med en medarbejder-weekend, til hvilken klubrådet var 
medindbudt. Vi ønskede gennem gruppearbejde og plenum at få diskuteret den 
sæson som gik. Weekenden var overmåde vellykket, og selv om vi nåede langt 
i debatterne, er vi klar over, at vi i næste sæson skal have flere debat-weekends, 
til hvilke endnu flere medlemmer skal med.

Klubrådet har i den forløbne sæson ydet et stort stykke arbejde, som både 
har været iderigt og ofte også jordnært. Mange arrangementer har klubrådet 
alene sørget for, og de har i kraft af stigende engagement og arbejdsevne fået 
større og større ansvar.

Medarbejderne har stort set fungeret tilfredsstillende. Enkelte udskiftninger 
har været nødvendige. Målet må være at have en homogen og engageret med
arbejderstab. Dette kan nås gennem kursusdeltagelse samt ved jævnlige medar
bejdermøder. Men man må i denne forbindelse gøre sig klart, at klubarbejdet er 
et bijob, og at det for den enkelte kan være vanskeligt at afse sin tilbageblevne 
fritid til møder og kurser. N. E. Site, klubleder.
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