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BERETNING
OM

SKIVE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

FOR

SKOLEÅRET 1955 — 56

Ved stadsskoleinspektør

A. HALSKOV HANSEN

SKIVE FOLKEBLADS BOGTRYKKERI
SKIVE



Skolevæsenets ledelse og
Skive kommunes skolekommission:

Valgt af byrådet: Red. Jens Eriksen, 
formand. Overbetjent Brendstrup Peder
sen. Arbmd. F. Tonnisen. Lrs. M. Erichsen. 
Arkitekt Kr. Nielsen.

Valgt af forældrene: Fru Irs. Lakjer 
(Søndre skole). Skatterådsfmd. Kjærgaard 
(Nordre skole). Pastor Haahr (Asylgades 
skole). Kontorist Willy Carlsen (Brårup 
skole).

Skive byråds skoleudvalg:
Red. Jens Eriksen, formand. Overbetjent 

Brendstrup Pedersen. Arbmd. F. Tonnisen. 
Lrs. M. Erichsen. Arkitekt Kr. Nielsen.

Skive kommunes ungdomsskolenævn:
Skatterådsfmd. J. Kjærgaard, formand. 

Seminarieelev Fritz Henriksen. Lærer 
Brauner Pedersen. Prokurist N. Kirk. 
Kontorbestyrer Kr. Thomassen. Kontorist 
Eigil Kjærgaard. Trykker Liebetrau Han
sen. Sekretær Medum Madsen. Kontorist 
Henning Markussen. Husmoder Frida Chri
stensen. Pedel Chr. Christensen.

Kommunens skoler:
Søndre skole, Frederiksgade 21, tlf. Skive 

6. Stadsskoleinspektør A. Halskov Hansen, 
tlf. Skive 1617. Viceskoleinspektør Dyhr- 
berg Christensen.

Nordre skole, Resenvej 19, tlf. Skive 865. 
Skoleinspektør Simon Jensen, tlf. Skive 
1543. Viceskoleinspektør O. Iversen, tlf. 
Skive 804.

tilsyn pr. 1. oktober 1956
Asylgades skole, Asylgade 6, tlf. Skive 

1052. Skoleinspektør Hans Chr. Hansen, 
tlf. Skive 1052. Viceskoleinspektør O. Nis
sen, tlf. Skive 886.

Brårup skole, Brårupvej 94, tlf. Skive 
947. Skoleinspektør Peder Knudsen Gori, 
tlf. Skive 836.

Viceskoleinspektør for særundervisnin
gen ved Skive skolevæsen: Gunnar Hansen, 
tlf. Skive 1061.

Lærerrådene:
Fælleslærerrådet: Formand, lærer Car

sten Madsen.
Søndre skoles lærerråd: Formand, lærer 

Carsten Madsen.
Nordre skoles lærerråd: Formand, over

lærer Kr. Eriksen.
Brårup skoles lærerråd: Formand, lærer 

Ernst Knudsen.
Asylgades skoles lærerråd: Formand, 

lærer Herluf Thomsen.
Sekretær på stadsskoleinspektørens kon

tor, fru Lilli Pedersen, ansat 1. nov. 1952.

Skolebetjentene:
Asylgades skole: Tage Schønning, f. 2. 

juni 1900, ansat 1. nov. 1933.
Søndre skole: Tage Schønning, f. 2. juni 

1900, ansat 1. nov. 1933.
Nordre skole: Chr. Christensen, f. 11. 

marts 1903, ansat 1. nov. 1935.
Brårup skole: Niels Pedersen, f. 27. maj 

1903, ansat 1. dec. 1948.
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Elevtallet i Skive kommunale skoler pr. 31. december 1955

Under undervis
ningspi. alder

1 undervisnings
pligtig alder

Over undervis- 
ningspl. alder

Tilsammen

Dr. Pg. l alt Dr. Pg. Ialt Dr. Pg. 1 alt Dr. Pg. Ialt

Fra Skive kommune............ 25 24 49 1082 1001 2083 122 124 246 1229 1149 2378
Fra andre kommuner.......... 13 11 24 12 14 26 25 25 50

1 alt... 25 24 49 1095 1012 2107 134 138 272 1254 1174 2428

10-årig oversigt over elev- og klassetallet

Skoleår
Søndre skole Nordre skole Brårup skole Asylgades 

skole
I alt

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1946—47..................................... 718 29 400 16 107 5 364 15 1589 65
1947—48..................................... 747 30 396 16 125 5 370 15 1638 66
1948—49..................................... 703 28 393 16 126 5 386 15 1608 64
1949—50..................................... 763 32 415 17 137 5 414 15 1729 69
1950—51..................................... 727 32 478 18 189 8 436 16 1830 74
1951—52..................................... 740 33 536 20 200 8 451 16 1927 77
1952—53..................................... 805 35 563 21 243 9 467 17 2078 82
1953—54..................................... 862 36 638 24 301 11 454 17 2255 88
1954—55..................................... 900 38 677 25 328 11 472 18 2377 92
1955—56..................................... 895 38 747 28 345 13 441 18 2428 97

Forventet indskrivning til 1.Indskrivning til 1. klasse 1947—56
i

Sdr. og 
Ndr. skole

Brårup 
skole 1 alt

klasse 1957—62 i henhold til 
antallet af born i Skive

kommune1947........ 196 1 24 220
1948........ 142 15 157 —

1949........ 175 ! 26 201 1 alt
1950........ 236 34 270 —

1951........ 263 , 50 313 1957.......................... 265
1952........ 280 62 342 1958.......................... 270
1953........ 325 58 383 1959........................... 282
1954........ 277 1 58 335 1960........................... 276
1955........ 275 11 60 335 1961........................... 283
1956........ 218 , 56 274 1962........................... 278



Oversigt over elevtal, klassetal og klassekvotient på de enkelte klassetrin pr. 31. december 1955

Søndre skole Nordre skole Brårup skole Asylgades skole I alt

1 1 t— 1lu i C «- Å c u 'CU O O y t- 1 O O o U O o o u Q Ü uo 1 V) .X
s « ; «$ u ° s ; « ' «° ä « 1 ~ O O « 1 « o

uu UJ UJ 1 1 UJ UJ

I. klasse ................................................. 128 5 25,6 118 4 29,5 63 2 31,5 309 11 28.1
2. klasse ................................................. 157 5 31,4 119 4 29,8 55 2 27,5 1 331 11 30,0
3. klasse ................................................. 162 6 27,6 143 5 28,6 60 2 30,0 365 13 30,4
4. klasse ................................................. 149 6 24,8 121 4 1 30,3 64 2 32,0 334 11 30,3

I alt grundskoleklasser...................... 596 22 27,01 501 17 29,5 242 8 30,2 1339 46 ' 29,1

5. klasse ................................................. 124 5 24,8 95 4 23,8 51 2 ' 25,5 270 11 24,5
6. klasse ................................................. 46 2 23,0 41 2 , 20,5 22 1 22,0 109 5 21,8
7. klasse ................................................. 65 3 1 18,0 37 2 ! 18,5 30 2 15,0 132 7 19,4 w
8. klasse................................................. i 14 1 14,0 i 14 1 14,0

1 alt f. m.-klasser................................ 235 , 10 , 23,5 187 9 , 20,8 103 ! 5 I 20,6 1 525 24 21,9

I mellem.................................................
1 i 59 2 29,5 86 3 28,7 145 5 29,0

II mellem............................................... 135 5 27,0 135 5 27,0
III mellem............................................. . i 1 

I 85 3 28,3 85 3 28,3
IV mellem............................................. 1

1 84 4 21,0 84 4 21,0

I alt e. m.-klasser................................ i
1

59 1 2 29,5 390 15 26,0 449 17 26,4

Realklassen........................................... 1 52 3 17,3 52 3 17,3

I alt normalklasser.............................. 831 32 26,0 747 26 26,5 345 13 26,5 442 18 23,4 2365 90 ! 26,3
i i

Hjælpeklasser....................................... 64 1 6 10,7
1 i i

i i 64 6 10,7

Samtlige klasser.................................. 895 1 38 23,6
1

747 28 26,7 345 13 26,5 442 18 , 23,4 2429 96 i 25,3
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Afgang og tilgang i skoleåret 1955/56

Elevtal 
pr. 7s 55

I årets løb Afgang 
pr. 31/7 56

Tilgang 
pr. 7s 56

Elevtal 
pr. 7» 56

afgang tilgang

Asylgades skole......................................... 447 17 1 116 87 402
Søndre skole............................................. 909 68 34 138 106 843
Nordre skole............................................. 749 50 24 12 153 864
Brårup skole............................................. 348 43 34 44 73 368

1 alt... 2453 178 93 310 419 2477

Udlån af lokaler
Skolernes lokaler var i vinteren 1955/56 

udlånt til flg. foreninger m. v.: AOF, 
Ungdomsskolen, Handelsskolen, Skive Hus
holdningsforening, FDF, Skive Roklub, 
Skive Liegstouw- og Hjemstavnsforening, 
Skive Idrætsklub, Skive Gymnastikfor
ening, Skive Husmoderforening, De unges 
Idræt, Skive Atlet Club, Per Haugaards 
kor, Arbejdsteknisk skole, Hjemmeværnet, 
Tunghøreforeningen, Skive Badmintonklub, 
Fotoklubben.

Mellemskole- og realeksamen
De skriftlige prøver afholdtes i dagene 

7.—11. maj og de mundtlige prøver i dagene 
23. maj til 19. juni.

Der indstilledes 82 elever til mellemskole-

Feriebilletter
Antal Skive kommunes udgift

billetter til billetterne: kr.

1951.......... 776 2.157,30
1952.......... 872 2.347,55
1953.......... 1066 3.111,60
1954.......... 1251 3.727,52
1955.......... 1324 4.393,17
1956.......... 1303 Ikke opgjort

eksamen og 53 til realeksamen. Alle de ind
stillede bestod eksamen med undtagelse af 
een elev, der forlod realeksamen. Een elev 
fra 4m var syg under en del af skriftlig 
eksamen. Sygeeksamen afholdtes i dagene 
10.—11. september. Resultatet var føl
gende :
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Antal 
elever

ug

Eksamenskarakterer 

ug-? mg-r mg mg? | gA g
-------

Realeksamen.........................................
Mellemskoleeksamen...........................

52
82

1 10 24 j 12 5

11 13 29 21 6
1 1 '

2

Af de 52 elever, der havde bestået real
eksamen, optoges 4 i 1. gymnasieklasse på 
Viborg Katedralskole, 3 på Struer Stats
skole og 1 på gymnasiet i Nykøbing Mors. 
31 af de 82 elever, der bestod mellemskole
eksamen, ophørte med skolegang. 7 optoges 
i 1. gymnasieklasse på Viborg Katedralskole 
og 9 på Struer Statsskole. 35 elever optoges 
i skolens egne realklasser. Een elev, der 
havde taget mellemskoleeksamen her i 1954, 
optoges i realklassen.

Af de 24 elever, der blev optaget i 1. 
gymnasieklasse, søgte 20 ind på den mate
matiske linie, 3 på den nysproglige og 1 på 
den klassisk sproglige.

Til skolens prøve i latin indstillede sig 
16 elever. 8 bestod tillægsprøve i latin, og 
7 bestod en prøve, der gav adgang til gym
nasierne i Viborg og Struer. Een af de ind
stillede elever bestod ikke prøven.

Optagelsesprøven til 1. mellemskole- 
klasse 1956

De skriftlige prøver afholdtes i dagene 
23.—24. april. De elever, for hvem det skøn
nedes nødvendigt, underkastedes en mundt
lig prøve, hvor der eksamineredes i mundt
lig dansk og regning.

Oversigt over prøven

Fra Skive kommunes skoler

Ire
 

ne
r

m
en

Sdr. skole Ndr. skole Brårup skole I alt E
cn

4. kl. 5. kl. 6. kl. 4. kl. 5. kl.6. kl. 4. kl. 5. klJ,6. kl. 4. kl. 5. og
6. kl. H

Antal tilmeldte elever........................... 5 65 61 1 3 15 1 8 143 22 173

Beståede 
elever

På skriftlig prøve............
På mundtlig prøve..........

5 39 49 '

8 1

1
1 4 1

6
1

92
29

8
7

106
37

1 alt... 5 54 57 1 2 8 1 7 121 15 143

Antal ikke beståede elever.................. 11 4 1 7 1 22 7 30

De udenbys elever, der optoges i skolens 
lem klasser, kommer fra følgende af om
egnens kommuner:

Rønbjerg: 1, Håsum-Ramsing: 3, Resen: 
2, Fuur: 3, Højslev-Dommerby: 5 og Kjeld- 
bjerg: 1.

Regneopgaver til oprykningsprøven 1956
8. klasse:

1) 265,14 + 1666,5 + 285 + 1,296 + 
0,921 + 26857,821 -? 9816,5

2) 2049,6 kg 4- 1019,785 kg 4- 545 g 4- 
268,08 kg

3) 385,75 X 4,26
4) 868,45 : 47,7 (2 dec.).
5) 1864V12 X 257
6) En skolegård, der er 82 m lang og 46 

m bred, skal belægges med asfaltsten. 
Grus og sand til underlag koster 13,75 
kr. pr. m2, asfaltsten koster 14,70 kr. pr. 
m2, og arbejdsløn udgør 6,75 kr. pr. m2. 
Hvor stor bliver de samlede udgifter?

7) 2i/2 kg mel å 1,25 kr. =
4 „ melis å 1,02 „ =
% „ svedsk. å 4.52 „ =
Yt „ kaffe å 18,25 „ =
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1 pk. rosiner å 1,25 „ —
8 stk. æg å 0,31 „ =

4-2% rabat

I alt =

7. klasse:
1) 2689,5 + 1789,06 4- 89,98 + 376 + 

0,998 4- 1864,2 4- 800,923
2) 8178,4 4- 2409,93 4- 289,073
3) 13,685 X 7,49 (2 dec.)
4) 468 km 25 m + 316 km 4- 267 km 95 m
5) 218 4- 147-Vs 4- 585/c,
6) 3765/8 X 458
7) Juhl køber en byggegrund, der er 48 m 

lang og 19 m bred. Hvor mange m2 er 
grunden. — Han betaler 7524 kr. for 
grunden. Hvor meget er prisen pr. m2? 
Omkostningerne ved købet er 8 % af 
købesummen. Hvor meget betaler han i 
omkostninger?

6'. klasse:
1) 29,7 + 1297,483 + 0,2798 4- 8469,6 + 

250 + 327,85
2) 16957 4- 2629,587 4- 8607,5864
3) 935,6 X 87,4
4) 714 km 18m 4- 965 m 4- 665 km 127 m 

4-1675 km
5) 750 hl 8 1 4- 227 hl 49 1
6) En landmand køber kunstgødning for 

2745 kr. Han får 6 % rabat for kontant 
betaling. Hvor meget skal han betale?

7) Hr. Lund har en årsløn på 9600 kr. 
Deraf betaler han 12 % i skat. Hvor 
meget betaler han i skat? Resten af 
lønnen bruges i årets løb. Hvor meget 
kan han bruge i gennemsnit om måne
den ?

5. klasse:
1) 31,6 4- 0,384 4- 1264,8 4- 714,69 4- 4,37 

4- 1065,8406
2) 126,1 kg 4- 126,38 kg 4- 261 kg 4- 6,401 

kg 4- 317,84 kg 4- 0,35 kg
3) 6185/g 4- 172/.3 4- V12 4- 228Vs 4- 1009-V4
4) 1820 4- 1809-V8
5) 16755/s X 78
6) Nielsen tjener 10.214 kr. om året. Han 

betaler 3/8 deraf i skat. Hvor stor er 
hans skat?

7) Hr. Skov køber et fjernsynsapparat for 
2195,00. Antennen koster 350,00 kr., og 
opsætningen af den koster 45,50 kr. 
Hvor stor er den samlede udgift? Ved 
modtagelsen betaler han en del af pen
gene. Resten betales på 1 år med 175 kr. 
om måneden. Hvor meget betales ved 
modtagelsen ?

4. klasse:
1) 1,346 4- 216,43 4- 0,9 4- 16,45 4- 

264,987 4- 366,8
2) 6487,471 4- 896,569 4- 1228,068
3) 3456 X 276 : 69
4) 1217 m 6 cm 4- 18 m 29 cm 4- 45 cm 

4- 215 m 99 cm
5) 25 sn. 11 stk. 4- 14 sn. 13 stk. + 119 sn. 

19 stk.
6) 817,46 hl X 67
7) Fru Jensen købte dus. knive for 

78,75 kr. Hvad betalte hun for 1 kniv? 
Hvor meget skal fru Hald betale for 18 
knive af samme slags, når hun får dem 
25 øre billigere pr. stk.

3. klasse:
1) 6084 4- 1246 + 84 4- 763 4- 8967 4- 168 
2) 5674 4- 3586
3) 24605 4- 8366
4) 2694 X 57
5) 25632 : 8
6) 18 hl 24 1 4- 126 hl 09 1 + 8 hl 96 1 4- 

85 hl 17 1
7) Hr. Jensen køber en skjorte for 35 kr. 

75 øre, et slips for 7 kr. 85 øre og et par 
bukser for 52 kr. Hvor mange penge 
skal han betale? Hvor meget får han 
tilbage på 100 kr.

Årsprøven 1956 (Diktat)
8. klasse:

Når man går ud af skolen, må man ende
lig ikke tro, at man har lært nok. Nej, man 
skal lære, så længe man lever, og særlig 
mens man er ung, gælder det om at samle 
sig nyttige kundskaber. En mængde unge 
mennesker søger til handelsskolerne eller 
til de tekniske skoler, andre søger til aften
skolerne eller de kommunale fortsættelses
kursus.

I København f. eks. er der hver vinter 



9

mange tusinde unge mennesker, der får 
undervisning på de kommunale fortsættel
seskursus. Her og i aftenskolerne rundt om
kring i landet kan man lære fremmede 
sprog: engelsk, tysk og fransk, stenografi, 
maskinskrivning og flere andre fag. Natur
ligvis kan man også blive undervist i dansk, 
skrivning og regning, og der er mange, der 
får kursus i sådanne fag som sang, gymna
stik, sløjd og havebrug. Undervisningen er 
gratis, men der betales et lille beløb som 
indmeldelsesgebyr.

7. klasse:
„Renlighed i gamle dage“

I gamle dage var renligheden ikke så stor, 
som den er i vor tid. Boligerne var ikke 
praktisk indrettede, så det var ofte besvær
ligt at holde stuerne fri for snavs og støv, 
som samlede sig under borde og bænke. Lys 
og luft fandt med besværlighed vej inden 
for husets mure, da vinduerne var små og 
i regelen aldrig blev åbnet.

Christian den Anden, der havde hørt om 
den hollandske renlighed, havde forståelsen 
af, at forbedringer var nødvendige. Han 
udstedte derfor en lov, som bestemte, at 
husene skulle fejes een gang ugentlig. Det 
blev forbudt at kaste affald af enhver art 
ud på fortovet.

Kongen handlede ud fra den bedste hen
sigt, men folk var ligegyldige over for hans 
påbud og fortsatte deres levevis uden nogen 
forandring.

6'. klasse:
Ræven.

Når dagens lys er slukket, vågner ræven 
i sin hule og begynder sin virksomhed. Den 
standser et øjeblik uden for indgangen til 
hulen og lytter, før den forlader sin sikre 
bolig. — Blæsten bevæger sagte bladene 
i den nærmeste busk. Mon fjenden skulle 
ligge skjult der! Nej, alt er i orden, og så 
tager den natlige begivenhed endelig sin 
begyndelse.

Ræven har tilsyneladende ikke særlig 
travlt. Da den var kommet ud til den åbne 
mark, gjorde den holdt. Den gned sig i 
nakken med det ene bagben og gabede. — 
Da, pludselig for den op med et sæt. Den 
havde opdaget en agerhøne henne ved gær
det og var fast besluttet på at fange den.

Uden mindste lyd glider den hen mod sit 
bytte. Den kloge fugl har alligevel mærket 
fjenden og flyver bort med en forskrækket 
kaglen.

5. klasse:
I året nitten hundrede og fjorten udbrød 

der en forfærdelig krig i Europa. Vi troede 
i begyndelsen, at krigen ville brede sig ind 
over Danmarks grænser. Vore soldater blev 
indkaldt, og de blev sat til at holde vagt 
ved vore kyster. Vi håbede imidlertid, at det 
skulle lykkes os at slippe fri, og det gik da 
heldigvis også sådan. — Det var mest tyske, 
franske og engelske soldater, der kæmpede, 
men der meldte sig desuden adskillige dan
ske, norske og svenske frivillige. Amerika 
tog også del i krigen, og det fik stor betyd
ning for dens udfald. Tysklands modstand 
blev til sidst overvundet. Desværre fandt 
mange soldater døden både til lands og til 
vands. Flere tusinde druknede og endnu 
flere ligger begravet langt fra deres fædre
land.

4. klasse:
Min fætter viste mig rundt i byen, og vi 

gik en tur på 2 kilometer. Vi havde tænkt 
at se skolen, men da det var i ferien, var 
eleverne rejst ud til familie og venner. Vi 
gik i stedet for ud til det yderste af byen, 
hvor der lå flere fabrikker. Der havde 
nylig været ildebrand i en af dem, og det 
brændte stadig nede i bunden. Tæt ved 
byggede man en ny fabrik. Min fætter for
talte, at en mængde arbejdere stillede hver 
morgen tidlig, for fabrikken skulle være 
færdig inden december.

Omkring den sættes et hegn, og ved ind
gangen anbringes en tavle, hvorpå der står, 
at adgang forbydes.

3. klasse:
Om sommeren går Poul alene ad lande

vejen, når han skal i skole. Han kommer 
forbi nogle høje bakker, hvor bækken snor 
sig ud og ind langs jernbanen. Når han 
kommer til bækken, standser han somme 
tider og kikker ned i vandet. I skolen skal 
han lære læsning, regning og skrivning, og 
han må også efterhånden lære at fortælle 
en lille historie. Nål' han har fortalt den, 
siger læreren, at han skal skrive den ind 
i en bog.



10

Årsprøven 1956 (Genfortælling)
8. klasse: 

„Aleksander den Store 
som dreng“.

1. Aleksander den Store overgik som 
dreng alle sine kammerater i kraft, behæn
dighed og mod. Engang havde hans fader, 
kong Filip, købt en smuk hest fra Thessa
lien, men var allerede ved at sende den til
bage, da ingen kunne eller turde ride den. 
Da bad Alexander, om han måtte prøve på 
at tæmme den. Faderen gav ham lov til det, 
skønt han egentlig var bange for, at Aleks
ander skulle komme en ulykke til.

2. Aleksander stillede hesten mod solen, 
så den ikke blev bange for sin egen skygge, 
og svang sig derpå hurtigt op på det 
smukke dyr. Hesten fløj af sted som en 
stormvind, og ingen troede, at Aleksander 
kunne sidde fast. Men til alles forbavselse 
vendte han snart om og tumlede og styrede 
nu hesten, aldeles som han ville. Da Aleks
ander steg ned af hesten, sagde hans fader 
til ham: Makedonien bliver nok for lille et 
rige for dig, min søn.

NB : skrives på tavlen: Thessalien, Make
donien.

7. klasse:
„I tordenvejr“.

En dreng var en dag gået ind i skoven 
med en lille kurv for at plukke jordbær. 
Hver gang han så et rødt bær inde mellem 
de grønne blade, blev han så glad; han 
plukkede og plukkede. Men det var meget 
varmt den dag, og han blev træt og søv
nig. Så satte han han sig under et træ for 
at hvile lidt, og inden han vidste af det, 
var han faldet i søvn. Pludselig vågnede 
han ved et vældigt tordenskrald; regnen 
styrtede ned, og der kom det ene lyn efter 
det andet. Han blev så forskrækket, at han 
ikke turde røre sig, men sad ganske stille 
og græd. Da han kom til at tænke på, at 
han havde hørt i skolen, at man ikke måtte 
gå ind under et træ i tordenvejr; han 
sprang hurtig op og skyndte sig bort. Da 
kom der et stærkt lyn, og tordenen fulgte 
lige efter; forskrækket så han sig om og 
så da en vældig gren styrte ned fra den 
eg, han havde siddet under. Lynet var slået 
ned i træet.

6. klasse:
„Spurven i lommen“.

Uden for en gård stod en mand og ar
bejdede. Pludselig slog en høg ned fra luf
ten og greb en lille spurv, der hoppede om 
tæt ved ham. Manden havde høgen slet ikke 
lagt mærke til; men idet den ville flyve 
bort med sit bytte, gjorde han en rask bevæ
gelse med sin arm, som om han ville gribe 
den; da blev den så forskrækket, at den 
slap fuglen og fløj bort. Hvor spurven blev 
af, så manden ikke; men da han stak hån
den i sin lomme, fik han fat i den; i sin 
angst havde den stakkels lille fugl gemt 
sig der. Den var blevet lidt forpjusket, men 
havde ellers ingen skade taget, og da man
den slap den, fløj den glad til sin rede under 
tagskægget.

5. klasse:
Den hjælpsomme dreng.

En dreng løb og legede nede på en stor 
eng; da kom et får løbende hen til ham og 
brægede ynkeligt. Drengen tænkte da, at 
der måtte være noget, det ville ham, og 
fulgte med. Fåret løb foran, men vendte sig 
tit om for at se, om han kom med. Da de 
kom til en bæk, så drengen, at et lille lam 
lå og spjættede i vandet uden selv at kunne 
komme op. Han lagde sig nu ned på maven 
og tog fat i en busk med den ene hånd, og 
med den anden greb han fat i lammet og 
hjalp det op på land. Moderen brægede nu 
igen, men denne gang var det af glæde 
over, at hun havde fået sit kære lam igen. 
Den flinke dreng var lige så glad som fåret.

Optagelsesprøven 1956 til 1. ml. (Regning) 
time)

1 a) (18 kg 2 g 4- 32 g + 5 kg 67 g - 
294 g + 105 kg) : 147

b) 43790,91 : 93
c) (838,49 X 86) + (47,665 X 48)
d) Hvor meget er 0/i:» af 420,55 kr. mere 

end -/i af 512,05 kr.?
2) En rulle klæde på 75 m blev skåret i 

3 stykker. Det første målte 25,92 m, 
det andet stykke var 4 m 84 cm kortere 
end det første stykke. Hvor langt var 
det tredie stykke? — Når det tredie 
stykke kostede 266 kr., hvor meget 
kostede da hele rullen?
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3) En møbelsnedker laver nogle møbler. 
Træet til møblerne har kostet 508,80 kr., 
og han har brugt 192 arbejdstimer å 
3,60 kr. Hvor mange penge står alle 
møblerne ham i? — Når han har arbej
det 8 timer om dagen, hvor mange uger 
har arbejdet da varet?

4) En mælkebil kører mandag morgen ud 
fra Skive mejeri med følgende indhold: 
200 helliterflasker mælk, 150 halvliter
flasker mælk, 120 store flasker fløde, 
150 små flasker fløde samt 80 pakker 
smør. Når 1 helliterflaske mælk koster 
79 øre, 1 halvliters 40 øre, 1 stor flaske 
fløde 68 øre, 1 lille flaske 35 øre samt 
en pakke smør 185 øre, hvor meget 
koster da hele bilens indhold? — Tirs
dag morgen kører bilen ud med lige så 
meget mælk, fløde og smør. Al mælken 
og fløden bliver solgt, men ikke alt 
smørret. Når der den dag blev solgt for 
i alt 450,15 kr., hvor mange pakker smør 
havde bilen da med tilbage til mejeriet?

Optagelsesprøven 1956 til 1. ml. (Genfort.) 
(2 timer)

Tyv imod sin vilje.
For mange år siden kom en ung mand 

en dag ridende hen ad en gade i København.
Han standsede uden for en urmagers 

butik og ventede på, at urmageren skulle 
komme ud.

Denne kom da også ud og spurgte, hvad 
den fremmede ønskede. Rytteren svarede, 
at han gerne ville se på nogle ure, men da 
hans hest let blev sky, kunne han ikke gå 
med ind i butikken.

Urmageren bragte ham derfor nogle ure 
ud, som han kunne vælge imellem. Da han 
havde undersøgt dem nøje, bestemte han 
sig for et meget kostbart ur, som han stak 
i lommen.

Derefter ville han tage sin pung frem 
for at betale, men kom da uheldigvis til at 
røre hesten med sporen. Denne blev for
skrækket, gjorde et spring til siden og satte 
i vild fart af sted hen ad gaden, medens 
rytteren forgæves forsøgte at få den bero
liget.

Urmageren troede, at den fremmede med 
vilje var stukket af uden at betale, og han 
var meget ked af, at han havde været så 

uforsigtig at tage de kostbare ure med ud 
på gaden. Men den næste dag blev han glad 
igen, da den unge mand kom til fods for at 
betale uret.

Overskriften dikteres eller skrives på 
tavlen. Genfortællingen læses op to gange.

Optagelsesprøven 1956 til 1. ml. (Diktat) 
(l1/! time)

I løbet af de sidste år / er antallet af 
motorkøretøjer / steget voldsomt herhjem
me, I og desværre / har den voksende trafik 
medført / et stærkt stigende antal uheld / 
og ulykker. I Adskillige af disse ulykker / 
skyldes uforsigtighed / og kunne undgås, / 
hvis der blev vist / større påpasselighed / 
af såvel fodgængere / som kørende. I Så 
tidligt som muligt / må børnene vænnes 
til I at se sig for, I når de skal over køre
banen / til det modsatte fortov. / Når de 
lærer at cykle, / må de vigtigste færdsels
regler / indskærpes dem. / De skal lære / 
at give tegn / og sikre sig, / at de ikke / 
forstyrrer trafikken bagved, / når de skal 
dreje / eller standse. / De skal tage sig i 
agt, I når de passerei* / en korsvej / eller 
et gadekryds I og huske / at holde tilbage / 
for dem, / der kommer fra højre side. I 
Først og fremmest I gælder det dog om, / 
at både gående / og cyklister / samt førere 
af motorkøretøjer forstår, / at de må vise / 
hinanden hensyn. I Kun derved / vil der 
kunne opnås I større sikkerhed / i trafik
ken. /

Læses op een gang i sammenhæng. Dik
teres derefter afsnitsvis to gange med an
givelse af skilletegn.

Særundervisningen
(ved viceinspektør Gunnar Hansen).

Særundervisningen har i det forløbne år 
omfattet:

A. Hjælpeklasserne
på Søndre skole med 6 klasser, i hvilke 

der pr. 31. december 1955 gik i alt 64 elever, 
heraf 38 drenge og 26 piger. Arbejdet i 
denne afdeling er gået jævnt godt, selv om 
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det desværre på grund af lærermangelen 
har været nødvendigt at arbejde med skif
tende vikarer i en enkelt klasse, hvilket har 
skabt en del ekstra problemer.

B. Læseundervisningen
har atter i år måttet udvides, idet der 

har været undervist 93 elever i perioder 
fra 3 måneder til hele året. Der har været 
oprettet hold ved Brårup, Nordre og Søndre 
skole, ligesom der har været ført kontrol 
med udviklingen på holdene ved hjælp af 
efterprøver på en del af eleverne.

C. Regneundervisningen
blev med held påbegyndt med enkelte hold 

sidste år og har været udvidet i år og vil 
efter al sandsynlighed blive udvidet i det 
kommende år, således at eleverne kan få 
særundervisning i regning på alle skolerne.

D. Tung horeundervisning  en.
I lighed med tidligere år har der været 

oprettet hold for de elever, der har haft 
nedsat høreevne; resultatet af denne under
visning har været tilfredsstillende i enhver 
henseende.

E. Undervisningen af talelidende.
De forskellige former for talelidelse har, 

så snart de er blevet konstateret, været hen
vist til særundervisning; men da undervis
ningen, for at være effektiv, er temmelig 
omfattende for hver elev, har der i enkelte 
tilfælde været nogen ventetid, hvorfor det 
påtænkes at udvide denne undervisning i 
det kommende år.

F. Særundervisning på Skive seminarium.
En del seminarieelever har valgt sær

undervisning som speciale, hvorfor det har 
vist sig nødvendigt at oprette en del prak
tikhold i forbindelse med denne undervis
ning. Dette har medført, at der har kunnet 
gives særundervisning til en del flere elever, 
samtidig med at nogle af vore egne meget 

store hold har kunnet aflastes lidt. Des
værre har det også medført en del ulemper, 
idet børnene i nogle tilfælde har måttet gå 
på seminariet for at få denne undervisning, 
da det på grund af lokalemangelen har væ
ret umuligt at skaffe plads på skolerne. 
Endelig er den undervisning, børnene har 
fået, noget uregelmæssig på grund af semi
narieelevernes ude-praktik.

Det psykologiske arbejde
Der har i årets løb været undersøgt 106 

elever. Heraf har GO elever været henvist 
enten af lærerne, skolelægen eller hjem
mene. Resten af prøverne har været kon
trolprøvninger og efterprøver.

De henviste fordeler sig således:
Læse- og stavevanskeligheder .................... 17
Regnevanske! igheder ..................................... 9
Dårligt skolestandpunkt som helhed ....... 12
Observation for optagelse på mellemskolen 5
Ønske om oversidning i grundskolen ....... 6
Observation for oversidning eller udmel

delse af eksamensskolen .................... 4
Mi lieu vanskel igheder med opforsels- og 

tilpasningsproblemer, herunder dårlig 
opforsel i klassen og skalkning ........ 7

På grundlag af de foretagne undersøgel
ser foresloges følgende behandlinger og 
henvisninger, der som helhed blev fulgt:

• Læseundervisning .......................................... 17
Regneundervisning .......................................... 9
Hjælpeklasse .................................................. 11
Oversidning ....................................................... 3
Skole- og klasseflytning ................................. 2
Henvist til skolelægen for videre medi

cinsk undersøgelse ................................. 3
Henvist til taleundervisning ........................ 3

I mange tilfælde har det ikke været nød
vendigt at foretage nogen egentlig afprøv
ning af barnet, men et vejledende forslag 
til lærer eller hjem har været nok til at 
klare problemerne. Denne form for rådgiv
ning er ikke medtaget i oversigten.
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Lærerpersonalet ved Skive kommunale skolevæsen pr. Vs 56

Alder Dimis
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Tjeneste
alder

S kole inspektorer:
1. Anders Halskov Hansen, stadsskole

inspektør   S
2. Simon Jensen ............................................. N
3. Hans Chr. Hansen .................................... A
4. Peder Knudsen Gori ................................ B

Viceskoleinspektør er:
1. K. G. Dyhrberg-Christensen ............... S
2. 0. Nissen ..................................................... A
3. Otto Iversen ............................................. N
4. Gunnar Hansen ........................................ S

Overlærere:
1. N. S. Jensen ............................................. A
2. Holger Jacobsen ........................................ A
3. Sig. Hansen ............................................. A
4. J. Skovgaard ............................................ S
5. C. Damgaard Moller ................................ A
6. Eilif Andersen ........................................ S
7. Kr. Eriksen ............................................. N
8. Herluf Thomsen .... ................................ A
9. Ejnar Lindhard Christensen ............... A

10. Alfred Jensen ........................................ B
11. Glud Møller ............................................. S
12. Volmer B. Lykke .................................... N

1. Karen Balling ........................................ S
2. Emma D. Søgaard .................................... S
3. Minna Fogh ............................................. S
4. Agnes Knudsen ........................................ B
5. Kirsten Sørensen .................................... B
6. Anna Lavrsen ........................................ N

Lærere :
1. IL G. Dam Jensen .................................... N
2. Arne Rasmussen .................................... S
3. Gustav Bjerre ........................................ A
4. Arne Nielsen ............................................. N
5. Karl Pedersen ........................................ S
6. Frede Torpe ............................................. N
7. Borge Jensen ............................................. B
8. C. G. Brauner Pedersen ........................ N
9. Carsten Charles Madsen ....................... S

10. Villy Sondergaard .................................... S
11. Erik Damgaard Møller ............................ A
12. Svend Mortensen .................................... N
13. Knud Bjerre ............................................. A
14. Knud Hendriksen .................................... S
15. Jørgen Guldberg .................................... S
16. Ejnar Haubro ......................................... S
17. Børge Quist Olesen ................................ S
18. Kristen Overmark Larsen ................... A
19. J. Chr. Andersen .................................... A
20. Willy Nielsen ............................................. S
21. Aage Aspel ................................................. A
22. Ernst Knudsen ......................................... B
23. Aage Stockholm Andersen ................... N

27. 00 
14/9 90
4,7 05 
7, 02

9/.o 97 
30;9 03
77 90 

30/6 20

77 96 
n/7 97 

alh. oo
77 96 

28/7 05 
13/7 03 
27i j 08 

K/u 06 
18/7 05 
18/3 06 
37 04

23/i H

16/10 oo
25 7, 02 

477 05 
17 /7 92
77 96
77 03

2O/1O 03
207 14 
21/t 15
7, 12 

277 14 
287 18 
,27 17
77 13 

273 10
*711 20

77 22 
12;P 18
*7S 20 
277 26 
26/4 27 
31/? 26 

27/io 28
»S 27 
2,,7 28 
”7 25 
,37 31 
22/5 25

16/12 12

Ra 26
Od 16 
Jcl 29

Ged 32

Si 18
Si 27 

Has 15 
Lang 44

Ra 18 
Has 19 
Jel 21 
Jcl 26
Si 26
Si 25 
Ra 28 

KFUM 28
Si 30 

Ra 29 
Blå 31 
Gj 32

Si 21
Od 26
Si 26 

Lang 17 
Lang 18

Si 25

Gj 33 
Ra 36 
Si 37 
Jcl 38 
Ra 38
Si 40 
Gj 40 
Jel 43
Jel 43
Jel 44
Si 44
Jel 41

Tøn 45 
Lang 48

Ra 49
Ra 48 

Lang 50
Jel 49
Si 51 

Lang 50 
Lang 52 
Had 53

Si 38

53
7i 19 
7o 49 

7n 53

24L 19 
127o 31

7« 18 
75 54

7u 22 
7« 31

20/ 22 
U, 28 

zol8 26
7« 50 
'7 29 

’7« 29 
127 35
77 50 
>7 31 
7-. 34

77 25 
'77 32
77 28 

"In 20
71 50 

187 29

'/9 35 
7o 36 
7'3 53 
1/« 52 
7S 41 
77 45 
74 50 

712 47
77 44 

27s 45
7 s 47 
77 47

54 
7» 51 
7s 49 

‘/io 49 
7« 51 
7b 50 
78 51 
7s 52 
’/i 53 
‘7 53 

712 55

'7 53 
77 35 
7« 49
7u 53

1 4 45 
'7 47

'/to 50
'i, 54

74 46 
'/4 46
78 51
79 51 
7s 52
77 54 
77 54

7^ 54 
7s 55

’7o 55 
73 56 
7s 56

710 50 
712 51
7s 52 
7« 53 
7« 53 
77 53

7i 39 
7s 40 
77 53 
78 52 
7'4 45 
'/« 46
77 50 
77 50
>7 46 
'!* 49 
77 50

711 50 
7s 54 
7 s 51
77 51 
7« 51 
77 53 
7» 54
7, 55 
77 54
77 55 
77 55

772 55

7.« 50
71 35 
7« 46

771 53

77 43
77 44

77 o 44
77 54

77 43
77 43
7s 48
77 48
77 49 
7« 51
77 51

77- 51
7s 52 

77o 52
77 53 
7« 53

710 47
77 2 48
7s 49 
78 50
7s 50
7s 50

7o 37
77 39

Vio 39
7.1 41
7s 42 

71,42
77 44 

77o 45
7« 46 
7« 46 
7i 47 
7.1 47 
7« 47
7 8 51
7s 51

771 51
77 52 
7« 52 
77 53
77 54
77 5 5
78 55 
7o41
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□ 23 2 < C-Q

24. Robert Meldgaard Pedersen .......... ... N 19/7 28 Lang 53 7s 56 77 56 7o 55
25. Vilh. Sørensen (asp.) ....................... ... N n/w 27 Ra 55 77 55 7? 56
26. Børge Schiøler Kjær* (asp.) .......... ... A 73 27 Jel 53 7-7 54 77 54
27. Henning Borup Svendsen (asp.) .. ... N 3°/,, 32 Jel 54 7'8 54 7s 55
28. Willy Hestbæk (asp.) ....................... ... B 7s 33 Lang 54 7s 54 7« 55
29. K. 0. Miltersen (asp.) ....................... ... B 2°/.» 31 Skive 54 'h 55 77 55
30. Per Haugaard Jensen (asp.) .......... ... A 37.2 32 Skive 54 7i 55 7u 55
31. Mogens Hansen (asp.) ....................... ... B 21 7 29 Skive 55 7i 56 7i 56
32.
33.

Viggo Jørgensen (asp.) ...................
Vakant embede ..................................

... N 18/5 27 Skive 55 7i 56 77 56

Lærerinder:
1. Karen Mailand Pedersen ................... .... S ,97 11 Lang 33 217 38 7,0 44 73 37
2. Anna Kvist ............................................. ... N 3/3 11 Gj 33 77 43 7i 43 771 38
3. Marie Næsted ........................................ .... S 17/8 96 Statensfor- 

skoles. 16 73 43 7a 55 712 40
4. Else M. Sondergaard ....................... .... S 27io 13 Lang 39 77 52 77 52 ’7 41
5. Anna Nielsen ........................................ ... N in/7 18 Si 41 7'8 52 78 52 710 43
6. Elisabeth Damgaard Møller .......... .... S 27i 21 Si 44 75 47 77 49 712 46
7. Else Kirstine Mai ................................ .... A 37« 14 Had 39 Vs 48 77 50 77 47
8. Laura Torp Albertsen ....................... .... S 301. 09 Nis 44 74 46 7'7 46 710 47
9. Sara Balle Hansen ........................... .... S 7,o 22 Tøn 46 78 52 78 53 *7 48

10. Marie Bang ........................................ ... N 27a 12 Ri 49 7'8 49 77 49 77 51
11. Lilli Guldborg ........................................ .... S 77 26 Lang 49 7'7 50 7« 51 7s 51
12. Gerda Quist Olesen ........................... .... S 27, 29 Lang 50 77 50 7« 53 78 52
13. Edel Knudsen .................................... ... B '77 26 Em 52 77 53 7-7 54 77 52
14. Ella Borup Svendsen ....................... ... N 23L 29 Si 51 7« 54 77 5 5 77 53
15. Agga Ri i s ............................................. ... N ‘/.o 25 Tøn 52 7« 53 7« 54 78 54
16. Edith Pedersen .................................... .... A 21/» 24 Aarh. 53 7« 53 7r 55 78 55
17. Margrethe Paaskesen ....................... .... S 7« 21 Zahle 46 ■/„ 49 7« 56 711 55
18. Jenny Latiri (asp.) ........................... ... N '710 30 Skive 54 7V 55 74 55
19. Else Axelsen (asp.) ........................... ... N 23/3 33 Skive 55 7i 56 77 56
20. Grethe Jensen (asp.) ....................... ... B 77 33 Skive 54 *7 55 77 56
21. Karen Bro Miltersen (asp.).............. ... N 2S 33 Skive 55 77 56 77 56
22. Ragna Helene Damgaard (asp.) ...... .... S 7v 33 Skive 55 77 56 7i 56
23. Vakant embede ..................................
24. Vakant embede ..................................

Timelærere;
1. Frede Frederiksen ................................ .... S 27 7o 30 Ra 55 7'7 55 78 55
2. Johannes Johannessen ....................... .... s 27B 32 Lang 54 711 55 77 56
9. Ib Skovgaard ........................................ .... s 27s 29 Jel 55 7, 56 7, 56

Tim elærerinder;
1. Margrethe Eriksen ........................... .... N "7 07 Gj 27 7'7 56 7r 56
2. Inger Bjerring .................................... .... N ls/n 34 Skive 55 7'7 56 77 56
3. Grethe Maul ........................................ .... N 15/i 34 Skive 55 7s 56 7s 56

Fante vikarer:
1. Niels Peter Jensen ............................... .... S 7n 30 Skive 56 77 56 77 56
2. Vakant embede ..................................

Desuden har følgende seminarielærere timer ved skolevæsenet: J. Balle Hansen, N. Chr. Bro 
Bystrup, E. Levinsen, Juhl Christensen og Nørgaard Pedersen.

S = Søndre skole, N = Nordre skole, A = Asylgades skole, B = Brårup skole.
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Af- og tilgang af lærere

Dato Navn

Afgang: Til

30/9 55 Augusta Ronnow Christensen .............................................. Afsked med pension
29/2 56 Lauritz Knudsen ........................................................................ Amerika
l,3 56 Inger Eilschou Holm ...............................................................
Vs 56 Inge Jespersen ............................................................................ Brøndby Vester

31/7 56 Aage Pedersen ............................................................................ Afsked med pension
« Knud Munk Sorensen ............................................................... Viborg

Inger Kvist ................................................................................ Vejle
« Eva Tind Pedersen ................................................................... Ulfborg
« Hans Kjems Hansen ............................................................... Skive seminarium

Tilgang: Fra
1/u 55 Inger Eilschou Holm ............................................................... Skive seminarium
bu 55 Johannes Johannessen ........................................................... Civilundervisn. i Karup
Vn 55 Aage Stokholm Andersen ...................................................... Redsted
7i 56 Else Axelsen ................................................................................ Skive seminarium

« Viggo Jørgensen ........................................................................ Skive seminarium
Mogens Hansen ........................................................................ Skive seminarium

« Karen Bro Miltersen ............................................................... Skive seminarium
« Ragna Svarrer, gift Damgaard .............................................. Skive seminarium
« Inger Kvist ................................................................................ Skive seminarium

7, 56 Ib Skovgaard ............................................................................ Jellinge seminarium
7s 56 Margrethe Eriksen ................................................................... Tidl. vikar v. Skive skolev.

« Niels Peter Jensen ................................................................... Skive seminarium
« Inger Bjerring ............................................................................ Skive seminarium
« Grethe Maul ................................................................................ Skive seminarium
« Robert Meldgaard Pedersen .................................................. Skottegårds sk., Kastrup

Lærerpersonalets uddannelse 1955/56
Gunnar Hansen: Kursus for skolepsyko

loger og ledere af særundervisningen i Hor
sens 3.—4. marts.

Jens Chr. Andersen: Fortsættelseskursus 
i svensk på Danmarks lærerhøjskole 2.—17. 
juli.

Gustav Bjerre: Kursus i ungdomsunder
visning på Magleås højskole 5.—19. juli.

Per Haugaard Jensen: Kursus i sang og 
musik på Danebod højskole 1.—6. august.

Anna Hald Nielsen: Kursus i gymnastik 
og idræt på Viborg gymnastikhøjskole 2.— 
9. august.

H. G. Dam Jensen: Kursus i sang og mu
sik på Danebod højskole 1.—6. august.

Aage Stokholm Andersen: Kursus i sang 
og musik på Danebod højskole 1.—6. august.

Ernst Knudsen: Kursus i sang og musik 
på Danebod højskole 1.—6. august.

Ella Borup Svendsen: Kursus for lærere 
i den frie mellemskole på Danmarks lærer
højskole 2.—14. juli.

Henning Borup Svendsen: Kursus for 
lærere i den frie mellemskole på Danmarks 
lærerhøjskole 2.—14. juli.

Ejnar Haubro: Kursus i svensk på Dan
marks lærerhøjskole 2.—17. juli.

Sara Balle Hansen: Kursus i tysk i Inns
bruck.

Else Sondergaard: 6 ugers håndarbejds
kursus i København.

Margrethe Paaskesen: Kursus i regning 
på Vallekilde højskole 6.—13. august.

Inger Bjerring: Kursus i gymnastik på 
Ollerup gymnastikhøjskole 4.—15. juli.
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Holger Jacobsen: Kursus i tysk i Inns
bruck 8.—28. juli.

Herluf Thomsen: Kursus i tysk sprog 
og litteratur i Bonn 2.—24. august.

Edith Pedersen: Kursus i engelsk i Ox
ford.

Skive provinsårskursus i skoleåret 1955/56
Kursusvirksomheden har været fortsat 

med det sidste år omtalte kursus i dansk 
ved lektor B. Løvind, Viborg. På grund 
af et par kollegers bortrejse er deltager
antallet på dette kursus sunket til 23, deraf 
12 fra Skive.

I januar d. å. begyndte et kursus i geo
grafi med seminarielærer O. Heie som 
lærer. Dette kursus har 14 deltagere, deraf 
8 fra Skive.

For tiden — september 1956 — arbejdes 
der på oprettelse af et kursus i matematik.

Fra skolernes dagbøger
Samtlige skoler:

12. aug.: Skolen begynder efter sommer
ferien.

16. aug.: 6., 7. og 8. klasse samt 2em og 
3em besøger Hjerl hede efter indbydelse af 
Hjerl-fonden.

28. sep. afholdtes skoleidrætsstævne for 
Viborg amt. Der deltog 36 skoler med ca. 
2300 elever og 150 lærere. Trods det sene 
tidspunkt på året var vejret fint, og stæv
net fik et særdeles smukt forløb til glæde 
for alle deltagerne og ikke mindst for de 
mange lærere og lærerinder, der så bered
villigt havde påtaget sig det store arbejde 
med at få det hele arrangeret på så god 
en måde.

1. okt.: Overlærer Kristian Eriksen, 
Nordre skole, udnævnes til erhvervsvej le
der. — I løbet af skoleåret er der ydet 
erhvervsvejledning til samtlige afgangs
klasser.

29. okt.: „Dansk Skolescene“ opfører „Du 
kan ikke tage det med dig“ for elever fra 
5. klasse og opefter. Der var fuldt hus, og 
børnene morede sig dejligt.

7. dec.: Indskrivning til 1. klasse. Der 
indskreves 278 elever, som fordeltes i 10 
klasser.

16. jan.: Skolebespisningen begynder.

23. feb.: „Dansk Skolescene“ opfører 
„Eventyr på fodrejsen“. Der var fuldt hus, 
men børnene — især de mindre — forstod 
ikke fuldt ud at nyde den dejlige musik.

7. marts: Elever fra Asylgades og Fre- 
deriksgades skoler opførte „En søndag på 
Amager“. Til forestillingen var der adgang 
for elever fra alle fire skoler og for deres 
forældre. Dagen efter blev den gentaget for 
pensionister og rentenydere.

12. marts: Skolekommissionen og den 
stedlige lærerkreds foranstalter et offent
ligt møde med skoleinspektør, fru Anna 
Marie Nørvig, Emdrupborg, som taler. 
Fruen talte over emnet: „Hvad kan der 
opnås ved forsøgsarbejde?“ Mødet havde 
samlet fin tilslutning.

23. —24. april afholdtes skriftlig optagel
sesprøve til eksamensskolen.

23. juni: Sidste skoledag i skoleåret 
1955/56.

Asylgades skole:
28. nov.: Forældremøde for forældre til 

elever i Im.
13. dec.: Landsskolescenens bio har pre

miere. Der opføres „Roberto“. Ca. 200 
medlemmer var indtegnet.

14. dec.: Skolebal.
22. dec.: Juleafslutning i Skive kirke 

ved pastor Haahr.
17. jan.: Landsskolescenens bio viser „En 

dag med Disney“.
21. feb.: Landsskolescenens bio viser: 

„Ædelt blod“.
13. marts: Landsskolescenens bio viser 

„Pimpernel Smith“.
19. marts: Forældremøde for forældre 

med børn i 3 og 4m.
7. maj: Skriftlig eksamen begynder.
23. maj: Mundtlig eksamen begynder.
6. juni: 1—3m er på skovtur til Ålborg 

med besøg i Ålborg-hallen, Zoologisk have 
og „Karolinelund“.

22. juni: Afslutning for 4m og realklas
serne. Skoleinspektøren taler, og der udde
les eksamensbeviser og legater.

23. juni: Afslutning for 1—3 mellem
klasserne.

24. juni: 4a og 4c rejser under ledelse 
af henholdsvis hr. og fru Mai og hr. og fru 
Thomsen til Bornholm. Klasserne har sta
tion i Svaneke.
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23 . juni: 4d rejser under ledelse af E. 
Damgaard Møller og frk. E. Pedersen til 
Bornholm. Klassen har station i Gudhjem.

Søndre skole:
24 .—30. aug.: Hr. og fru Guldberg på 

Bornholm med 7c.
5 .—10. sep.: Frk. Fogh og hr. Dyhrberg 

Christensen på Bornholm med 7b.
14. dec.: Skolebal: 1.—4. klasse kl. 14— 

16,30, 5. klasse og opefter kl. 19—23.
15. dec.: Lærerne Knud Bjerre, B. Quist 

Olesen, J. Guldberg, Willy Nielsen og Gun
nar Hansen deltager i et af Statens film
central afholdt instruktionskursus i betje
ning af tonefilmsapparater og erhverver 
certifikat.

22. dec.: Juleafslutning i kirken ved pa
stor Figh Pedersen.

25. feb.: Ostegrosserer Børge Hansen 
skænker en ålekrage til skolen, skudt ved 
„Flyndersø“.

21. —23. marts: J. Skovgaard med frue 
til Århus med 7a.

23. —24. april: Skriftlig optagelsesprøve 
til eksamensmellemskolen.

29. maj: 4.—7. klasse: Udflugt til Lem
vig.

31. maj: 1.—3. klasse: Udflugt til Nykø
bing M.

9. —15. juni: Karl Pedersen og frue til 
Bornholm med 7d.

21. juni: Forældredag og udstilling af 
elevarbejder.

22. juni: Lærerrådsmøde.
23. juni: Afslutning.

Nordre skole:
17. —22. aug. var 7a og 7b på skolerejse 

til Bornholm under ledelse af frk. Anna 
Lavrsen og lærerne Chr. Eriksen og V. 
Lykke.

26. aug. var 6., 7. og 8. klasserne i fri
landsmuseet på Hjerl hede — 92 elever og 
5 lærere.

28. nov. fik 21 drenge udleveret idræts
mærker — 2 guld — 7 sølv — 12 bronze.

2. dec. var der skolebal for 1.—3. klasse 
kl. 14,00—16,30. De større børn samme dag 
kl. 19,00—22,30. Begge skolens store gym
nastiksale var i brug og derfor udmærkede 
pladsforhold.

16. jan. 1956 begyndte skolebespisningen 
i det nye, smukke spiselokale. Der var 247 
børn til bespisning og der udleveredes 432 
mælkekort.

31. maj til 8. juni var 8. klasse på Born
holm under ledelse af fru Hald Nielsen og 
hr. Munk Sørensen.

24. maj var eleverne fra 1. og 2. klasse 
ved Ly by strand.

30. maj var de større børn — ialt 481 
elever — i Nykøbing M.

8. klasse var i 1955/56 for første gang 
knyttet til Nordre skole, der var 14 særde
les flinke elever og ingen afgang i årets løb.

Da skoleåret begyndte i aug. kunne de 8 
nye klasselokaler tages i brug, og i løbet 
af skoleåret blev også nybygningens øvrige 
lokaler: gymnastiksal, bibliotek, tegnelokale 
og lokale til skolebespisning gjort færdige 
til brug.

Brårup skole:
Skoleåret 1955/56 påbegyndtes den 12. 

aug. med 348 elever. Som vikar var antaget 
seminarieelev Frits Henriksen, Skive.

De nye skolebygninger blev taget i brug 
på den første undervisningsdag, og der var 
megen glæde og tilfredshed både blandt 
lærere og børn over de smukke, lyse lokaler.

Den 7. okt. var 6. og 7. klasserne på en 
bustur til Mønsted og Daugbjerg kalkminer 
og til Kongenshus mindepark. Vejret var 
fint, og det blev en udbytterig tur. Turen 
var en foræring til skolen fra vognmand 
Wedel.

Tirsdag den 11. oktober fortalte semina
rieelev Bahnsen om og viste farvefilm fra 
sit 2-årige ophold på Grønlands østkyst for 
skolens 5 ældste klasser.

Fredag den 28. okt. aflagde 6. og 7. klasse 
drenge besøg på gasværket under Frits 
Henriksens ledelse.

Den 12. nov. indviedes den nye skole. 
Festlighederne begyndte om morgenen med, 
at børnene samledes ved flagstangen i går
den og sang flagsangen. 50 pigei’ i rød
hvide dragter dannede æresvagt ved flaget.

Efter sangen marcherede børnene klasse
vis til gymnastiksalen, skolens inspektør 
holdt tale. Derefter var der korsang undei’ 
lærer Knudsens ledelse og små børneoptrin 
under lærer Miltersens ledelse. Efter denne 
underholdning fik børnene sodavand og 
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wienerbrød, og til slut sang de en fælles
sang, hvorefter de fik fri resten af dagen.

Om eftermiddagen fandt den officielle 
indvielse sted. Ca. 150 indbudte gæster sam
ledes kl. 14 i skolens nye forhal, hvor skole
inspektøren bød velkommen og gav en kort 
redegørelse for festens forløb. Derefter blev 
skolens fane ført ind af 2 hvidklædte drenge 
fulgt af skolens sangkor, 50 piger i deres 
rød-hvide dragter. Koret sang nogle meget 
smukke sange under lærer Knudsens ledel
se, 2 småpiger fra tredie klasse spillede fir
hændigt på klaveret, og en af dem sang solo.

Efter afslutningen af sangunderholdnin
gen talte skolekommissionens formand, red. 
Jens Eriksen, borgmester Woldhardt Mad
sen, arkitekt Kristian Nielsen, tømrer
mester Christensen, og skoleinspektør Gori 
afslørede lærernes gave til skolen, et stort 
vægmaleri malet af seminarielærer, kunst
maler S. Mai, Skive, med følgende vers
linier af Jeppe Aakjær som motto: Slider 
byen, danske mand, alt for stærkt din trøje, 
tag et mål af Danmarks land fra dets egne 
høje. Til slut havde hr. Mai ordet for at 
redegøre for maleriets ide.

Ved kaffebordet i den smukt pyntede 
gymnastiksal blev der talt af stadsskole
inspektør Halskov Hansen, seminariefor
stander Holger Paaskesen, borgmester 
Woldhardt Madsen m. fl., og håndværks
mestrene overbragte deres gave til skolen, 
300 kr.

Om aftenen var der fest for forældrene, 
der fyldte gymnastiksalen til sidste plads. 
Der blev sunget af sangkoret, og de børn, 
der om formiddagen havde optrådt for de
res kammerater, gentog nu dette for for
ældrene, der glædede sig over sangene og 
de kvikke replikker.

Da underholdningen var forbi, fulgte 
talerne. Der blev talt af skolekommissionens 
formand, af stadsskoleinspektøren, af sko
lens inspektør, af arkitekten, af lærerrådets 
formand, lærer Knudsen, af pastor Hegns
vad, af skolekommissionsmedlem Villy Carl
sen og af skoleinspektør Simon Jensen fra 
Nordre skole, der fortalte Brårups historie 
gennem tiderne.

Der sluttedes med en fællessang.
Den 23. feb. holdt skolen sin årlige fest. 

Om eftermiddagen dansede og legede de tre 

yngste årgange, cg om aftenen mødtes de 
fire ældste årgange til festen.

Mandag den 21. maj rejste 6. og 7. 
a-klasse til Bornholm på lejrskoleophold. 
Det blev for børnene en udbytterig og dej
lig tur.

Den 23. maj var lærer A. Jensen på cykle- 
tur med 7. b-klasse til Spottrup.

På forældredagen den 20. juni var mødt 
mange mødre og en del fædre, hvilket også 
var tilfældet ved afslutningsfesten. Ved 
denne lejlighed blev der uddelt præmier, 
blandt andre lærernes flidspræmier til 
Henning Stoffer fra 7. a og til Ib Nielsen 
fra 7. b.

Udstillingen i forhallen af elevernes års
arbejder både i skriftlige arbejder, sløjd 
og håndgerning var åben i den sidste uge 
inden sommerferien. Den var stærkt besøgt 
af både børn, forældre og andre interesse
rede.

I tilslutning til denne udstilling var der 
lavet en udstilling af meget smukke ting 
fra en hobbyklub, som skolens unge lærer
inder og lærere havde oprettet for at be
skæftige børnene vinteren igennem i deres 
fritid. Tilslutningen havde været meget 
stor, og børnene havde arbejdet meget 
ihærdigt. Resultaterne af vinterens arbejde 
optog de besøgende forældre stærkt.

Den 31. maj var 4. b på en bustur til 
Viborg og Daugbjerg under fru Edel Knud
sens og Kaj Miltersens ledelse.

En uge senere var hele skolen i særtog 
på udflugt til Silkeborg og Himmelbjerget.

5. a var den 14. juni på cykletur til Hjerl 
hede under lærer Hestbæks ledelse.

Den 23. juni rejste 5. b under fru Grethe 
Jensens og hendes mand Niels Peter Jen
sens ledelse til Vollerup husholdningsskole 
for med den som udgangspunkt at drive 
lejrskoleundervisning. Arbejdet skulle først 
og fremmest være af historisk art. Der 
foretoges derfor ture til Slesvig og Dane- 
virke samt en hel del andre historisk inter
essante steder. Turen blev både interessant 
og udbytterig for børnene.

Andre meddelelser
I årets løb har der været afholdt mange 

forældre-klassemøder — især i de mindre 
klasser — enten på den måde, at forældrene 
har været inviteret til at overvære under- 
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visning i et par timer eller til et aftenmøde. 
Både hos forældrene og lærerne har der 
været stor interesse for disse møder, og der 
har været gensidig tilfredshed med dem.

Lærermanglen er stadigvæk generende, 
men vel ikke så stærkt her som så mange 
andre steder. Den 1. aug. 1956 var der 4 
ubesatte embeder, hvoraf de 2 besørges ved 
overtimer.

Lokalemanglen bevirker endnu alt for 
mange „vandreklasser“. Det er særlig galt 
ved Frederiksgades skole, hvor 15 klasser 
daglig må flytte rundt — undertiden for 
hver lektion.

Ved begyndelsen af skoleåret 1956/57 
kunne en ny indrettet båndcentral på stads
skoleinspektørens kontor tages i brug. Cen
tralen består af 1 radiomodtagerapparat, 
2 båndoptagere og 100 stålbånd, og desuden 
har hver af de 4 skoler sit båndapparat, 
hvortil hører en mikrofon og en tonesøjle, 
hvori er indbygget 4 højttalere.

Hovedformålet med båndcentralordnin- 
gen er at udnytte skoleradioens mange gode 
udsendelser i undervisningen, hvilket synes 
at skulle lykkes.

Skolelegater
oprettet af Vilhelm Kierumgaard, Bøge
skovs enke, Jesper Christensen og Gyrithe 
Christensen, er uddelt til:

Nordre skole: Elsa Fredsgaard Andersen, 
Eli Kruse, Jytte Christensen.

Brårup skole: Maja Nielsen, Ib Nielsen.
Sondre skole: Verner Nielsen, Erik An

dersen, Erna Andersen.
Asylgades skole: Karen Margrethe Lar

sen, Jørgen Tveen Jensen, Bent Norup, 
Tonny Christiansen, Willy Gørtz, Dorianne 
Mai, Erik Jensen.

Desuden er X-legatet, stiftet anonymt 
som hjælp til rejser, uddelt til: Bodil Chri
stensen, Orla Hansen, Bjarne Skriver, 
Ingolf Herskov, Sigrid Eriksen, Per Louis 
Nielsen, Knud Jensen, Jens P. Høgh, Bjarne 
Pedersen, Preben Ramsdahl.

Svømmeundervisning
I dagene fra 27. juni til 31. juli har der 

været svømmeundervisning ved Resen 
strand for såvel drenge som piger.

Der startedes med ca. 200 elever, og trods 
koldt vejr i begyndelsen mødte eleverne 
godt, og en del flere indmeldelser kom til, 
da varmen satte ind. Kurset har været 
besøgt af ca. 350 elever.

Der syntes i år at være særlig mange, der 
slet ikke kunne svømme ved indmeldelsen, 
så der var nok at tage fat på, og vi havde 
den glæde, at kun ganske få ikke nåede at 
blive selvstændige svømmere inden afslut
ningen.

Der burde være mange flere svømmeele- 
ver, men det ville til gengæld også kræve 
flere lærerkræfter. Dette kursus har sin 
absolutte berettigelse i på frivillig basis 
at give svømmeundervisning til dem, der 
ønsker at være med, og vi, der har under
vist, mener, at der er nået et godt resultat.

Af håndgribelige resultater kan nævnes, 
at 200 m svømning er nået af 14 drenge, 
svømmeprøven af 5 drenge og 14 piger, 
frisvømmeprøven af 4 drenge og 9 piger, 
livredderprøven af 4 drenge og 6 piger.

Karen Margrethe Severinsen. 
Knud Bjerre.

På grund af dårligt vejr før og efter 
sommerferien har der i år ingen obligato
risk svømmeundervisning været.

Stadsskoleinspektoren.

Skolebespisningen
begyndte 16. jan. 1956 og sluttede 24. marts 
1956 og har omfattet elever fra 1.—7. 
klasse.

Der var tilmeldt følgende antal:

Til varm 1 Til mælk
mad alene

Asylgades skole....................|
386 483Frederiksgades skole........ J

Nordre skole......................... 247 432
Brårup skole........................ 286 50

I alt... 919 965

Der er uddelt 54.280 portioner mad og 
56.935 flasker mælk.

Den samlede udgift har været 66.698 kr.
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Uddrag af skolens regnskab
Udgiften til skolevæsenet vai’ i 

1954/55 .....................................  1.073.811,08
4- forrentning af fast 

ejendom ................. 44.485,00
Afskrivning af fast 

ejendom ................ 20.000,00

64.485,00
4- aften- og ungdoms

skoler o. lign........ 12.333,69
------------------- 76.818,69

996.992,99

Kommunens nettoudgift pr. elev i 1954—
55: 996.992,99 kr. : 2377 = 419,43 kr.

Tilskud fra den fælleskommunale udlig
ningsfond er holdt udenfor beregningen.

Skive kommunale ungdomsskole
Ungdomsskolen begyndte sin undervis

ning den 22. sep. med 193 elever, 100 unge 
mænd og 93 unge piger. 122 elever gennem
førte deres deltagelse i undervisningen. 9 
elever forlod byen, 5 fik lærepladser, 7 ude
blev grundet på sygdom, 22 meldte afgang, 
28 udeblev uden grund.

Undervisningen strakte sig over 23 uger, 
og der blev givet undervisning i husger
ning, håndgerning, arbejdskundskab, sløjd, 
dansk, regning, litteratur, erhvervslære, 
samfundslære, engelsk og gymnastik. For 
første gang havde ungdomsskolen henlagt 
en del af sin undervisning til Brårup skole, 
idet lærerinde fru Knudsen her underviste 
et hold unge piger i håndgerning.

Som lærere har virket skoleinspektør H. 
Hansen, lærer Ernst Knudsen, lærer Kaj 
Miltersen, værkfører Franklin Christensen, 
håndgerningslærerinde fru Knudsen, frk. 
Agnes Pedersen og frk. Birthe Vestager, 
husholdningslærerinde frk. Gerda Mu- 
chitsch, seminarieeleverne Frits Henriksen, 
Niels Lautrup, Niels Clausen og Aase Poul
sen og skoleinspektør Peder K. Gori.

Fritidshjemmet havde åbent i ugens før
ste fem søgnedagsaftner, og besøget var 
stort.

Ekskursioner, studierejser og fester:
I november måned foretoges en tur til 

Århus med 127 elever. Der blev aflagt besøg 
på museet, rådhuset, domkirken og univer
sitetet. Om eftermiddagen var alle elever 
til forestilling i Århus teater, og om afte
nen var de gæster hos Møllevangens ung
domsskole.

Den 16. december holdtes juleafslutning. 
Eleverne sørgede selv for underholdningen.

Efter jul begyndtes med en lille fornøje
lig nytårsfest. I februar måned holdtes 
fastelavnsfest, og i samme måned havde 
skolen besøg af Møllevangens ungdomsskole 
i Århus. Om eftermiddagen aflagde de to 
byers ungdom besøg på radiostationen og 
Krabbesholm højskole, og der spilledes 
skak- og bordtenniskampe. Om aftenen var 
der dilettant, sang og dans.

I marts måned var 100 elever på et aften
besøg på Tårupgård ungdomsskole, og æld
ste holds elever var på en to dages tur til 
Ålborg, hvor de var på busrundtur gennem 
byen, havnen og Rørdal cementfabrik samt 
på tur til Nørre Tranders kirkegård for at 
se det dagen i forvejen afslørede mindes
mærke over Tordenkalven. Om aftenen var 
der teatertur.

Tillige har der i vinterens løb været af
holdt hyggeaftener og traveture med eks
kursioner om søndagen bl. a. til Hjerl hede.

De elever, der deltog i undervisningen 
hele vinteren igennem, udførte ret omfat
tende skriftlige arbejder og fremstillede 
pæne ting i håndarbejde og sløjd. En del af 
disse ting var udstillet til afslutningen, der 
fandt sted den 7. april. Til stede ved denne 
var ungdomsskolenævnet og nogle indbudte 
gæster. Eleverne underholdt med sang, mu
sik og dilettant. Ved samme lejlighed blev 
der uddelt flidspræmier, og formanden for 
ungdomsskolenævnet, skatterådsformand P. 
Kjærgaard, talte til de unge.

Peder K. Gori.
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Skive kommunes Børnebiblioteker 1 i 1955—31/s 1956

Skole
Bindantal — Udlån

Ti
lv

.

Lå
ne

re Udlån af bøger Læsesal

Fagi. Skønl. I alt Fagi. 1 Skønl. I alt Bind Tilv. 1 Besøg

Søndre 4- mellemsk... 1186 2585 3771 244 872
1

2457 16597 19054 3810 119 1 5057
Nordre skole................ 410 1914 2324 245 354 1403 5671 7074 776 776 , 1655
Brårup skole................ 460 890 1350 210 153 574 3071 3645

I all... 2056 5389 7445 899 1379 4434 25339 29773 4586 895 6712

Den 1. okt. 1955 blev de nye biblioteks- 
lokaler i den nyopførte tilbygning ved 
Nordre skole taget i brug, således at Skive 
kommunale børnebibliotek nu råder over 2 

læsesale og 3 udlånslokaler. Skive byråd 
bevilgede 8000,00 kr. til indkøb af hånd
bøger til den ny læsesal.

Skive kommunale skoletandpleje
( Ved klinikchef Anna Gantriis)

Oversigt over virksomheden i året fra 12. august 1955 til 22. juni 1956

Antal børn De forskellige behandlingers antal

Systematisk behandling

a

o
Fyld
ninger

Extrak- 
tioner

o 1 alt

8 S« en SS

1. års behandling................................... 313 2 28 285 1452 855 22 831 285 65 767 138 4415

Fortsat behandling af børn, der i tid
ligere år har været under systematisk 
behandling.............................................

Tilsammen. . .

2146

2459

50

52

607

635

1539 6696 662 92 585 1458 147 1139 542 11321

1824 8148'1517 114 1416 1743 212 1906 680 15736

Foruden omstående behandlinger er ud
ført 32 reguleringer ved bideplaner. Endvi
dere er der taget 140 røntgenbilleder.

Der er udover tandbehandlingen i årets 
løb endvidere behandlet 662 småskader, som 
børnene har pådraget sig i skoletiden.

Omstående under „Af andre grunde ikke 
behandlet“ viser det sørgelige i forhold til 
tidligere, at tallet er steget ganske katastro
falt til 635. De 28 4- 120 børn er „naturligt“ 
frafald på grund af flytning eller udmel
delse fra skoletandplejen etc., men tilbage 

står 487 børn, som vi simpelthen ikke har 
kunnet nå at give blot 1 årligt eftersyn 
grundet den stigende cariesfrekvens og 
tandlægemanglen.

Antallet af behandlinger pr. barn har i 
det forløbne år været:

„Første års behandling“ 15,5.
„Fortsat behandling af børn, der tid

ligere har været under systematisk behand
ling“ 7,4.

Ser vi på disse tal i forhold til tidligere 
årsberetninger, der viser:
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„Forste års „Fortsat behandling af born, der tidligere
behandling“ har været under systematisk behandling“

1954/55 15,3 6,4
1953/54 10,3 8,0
1952/53 12,4 6,3
1951/52 9,0 4,4
1950/51 4,2 5,0
1949/50 7,7 3,7
1948/49 12,4 3,5
1947/48 9,2 4,8

ses, at der for såvel 1. klasse som for bør
nene, der er under systematisk behandling, 
har været en stigning på 50—70 pct. i 
antallet af behandlinger pr. barn siden 
1947/48. Fortsætter denne udvikling, og 
skoletandklinikken med dens nuværende 
kapacitet fortsat skal behandle alle børn 

uanset alder, vil man i løbet af antagelig 
3 år stå over for det faktum, at hvert barn 
kun kan blive efterset hvert andet år, hvil
ket må betegnes som klinisk uforsvarligt. 
Antallet af rodbehandlinger er, selv når 
man tager stigningen af børnetallet i be
tragtning, firedoblet inden for de sidste 5 
år, en sørgelig kendsgerning, der bekræf
ter ovenstående. Ser vi på antallet af be
handlinger pr. barn på de børn, der er under 
systematisk behandling i årene 1947/52, 
kommer vi ikke til mere end 5.

Derefter kommer der i de følgende år en 
voldsom stigning, hvilket skyldes, at bør
nene nu kun kommer til behandling 1 gang 
årlig. Dette tal vil uvægerlig i løbet af de 
kommende år stige ganske betydeligt, sik
kert op i nærheden af 13—15.
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Beretning om skolelægetilsynet
C Ved skolelæge Kaj Brøgger)

I 1955—56 er alle børn - i alt 2433 - undersøgt een gang. — Undersøgelsen har givet følgende resultater:

Søndre 
skole

Nordre 
skole

Brårup 
skole

Asyl
gades 
skole

Dr. P. Dr. P. Dr. P. Dr. P.

Antal elever......................................................................................... 454 444 392 354 178 163 230 218
« henvisninger til læge............................................................... 98 116 90 85 65 37 27 25
« ikke koppevaccincredc........................................................... 10 9 4 6 3 2 1
« « diflcrivaccincrede 3. gang............................................. 40 52 33 26 27 16 12 6
« hvis høide/væiH forhold over -I- 15 °;,.. ....... ............22 31 17 16 17 11 14 14
« « « « under — 1 5 ul„................................ 17 26 ’ Il 32 3 7 8 15
« med sukkersyge....................................................................... 2 1
« « epilepsi og epileptiske ækvivalenter............................. 1 1
« « pareser efter børnelammelse......................................... 1 1 1
« « fodvorter......................................................................... 10 1 I 4 7 4 1 11 15
« « parasitære hudsygdomme............................................. 1 2
« « hjertelidelser (sikre)....................................................... 1
« « astma............................................................................... 2 1
« « sværere adfærdsforstyrrelser eller psykiske lidelser . 1
« « udtalte taleforstyrrelser................................................. 1 1
« « refraktionsanomalier påvist hos øjenlæge..................1 23 41 10 30 14 11 14 20

(heraf syn under på bedste øje efter korrektion) 1
« « nedsat hørelse................................................................. 4 5 6 8 4 4
« « usikker farvesans (12-årige)......................................... 10 9 7 1 31 5
« « albuminuri (ikke ortostatisk).......................................
« « adenitis.............................................................................. 2 1
« « lille struma....................................................................... 2 2 2 18
« « ikke nedstegne testes..................................................... 2 2 1
« « håndvorter....................................................................... 6 4 6 3 6 1 4
« « neglebidcrc....................................................................... 24 16 25 20 17 17 5 9
« « andre kroniske sygelige tilstande................................. 1 1 1
« « over 30 sygedage i alt..................................................... 8 6 8 7 1 1 2

Tuberkuloseundersogelse af 1. klasse i 1955—56

Søndre 
skole

Nordre 
skole

Brårup 
skole I alt

Dr. Pg. Dr. Pg. Dr. Pg.

Antal børn ....................................................................... 66 62 69 49 35 27 308
« spontan positive................................................... 4 4 1 1 10
« calmettevaccinerede før skolegangen.............. 11 14 17 1 1 5 13 71
« « efter « .............. 48 40 45 34 29 14 210
« tuberculinnegative (incL calmettevacc.)............ 51 44 53 37 32 16 233
« revaccinerede ......................................................... 1 1 2 4
« nægtet vaccination............................................... 2 4 4 3 2 2 17
« ikke vaccinerede af anden grund...................... 2 3 1 6
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Som tidligere år har så godt som alle børn 
i 1. klasserne haft een af deres forældre med 
til undersøgelsen, ligesom lærerpersonalet 
har overværet og hjulpet med til under
søgelserne ved at berette om børnenes hel
bredstilstand og opførsel i klasserne.

Som en god hjælp ved undersøgelsen af 
børnenes høreevne er der anskaffet et 
audiometer, men på grund af dets forsin
kede ankomst opnåede ikke alle børn at få 
taget høreprøve. Hos en del børn, hvis høre
evne afveg fra det normale, blev der taget 
audiogram, som blev sendt til bedømmelse 
på Hørecentralen i Århus. Heraf har een 
været til nærmere undersøgelse på høre
centralen og blev forsynet med høreapparat, 
og een er henvist til operation på Universi
tetsklinikken i samråd med Hørecentralen.

Som en tilføjelse i undersøgelserne fik 
alle børn i 1. klasserne — ialt 308 — lun
gerne røntgenfotograferet på tuberkulose
stationen. Alle eleverne i afgangsklasserne 
— ialt 301 — blev som tidligere år tuberku
linprøvede, og 6 negative blev revaccine
rede, og alle fik ligesom 1. klasserne lun
gerne røntgenfotograferede. Hos nogle få 
blev der derefter iværksat nye kontrol
undersøgelser, ligesom undersøgelserne re

sulterede i, at man fandt nye tilfælde af 
tuberkulose i børnenes milieu. Ingen af 
børnene var smittefarlige.

Med hensyn til bekæmpelse af pediculi 
har der kun været et par tilfælde på een af 
skolerne.

Mod fodvorter føres der stadig krig ved 
hjælp af desinfektion af gymnastiksale og 
baderum og ved indskærpelse til elever med 
fodvorter cm — foruden straks at søge 
lægebehandling — at undgå at bringe smit
ten videre. Desværre er resultaterne heraf 
ringe.

For fremskaffelse af et statistisk mate
riale af skolebørns legemsmål for at skabe 
et grundlag for dimensionering af produk
tionen af skolemøbler, blev der på opfor
dring af undervisningsministeriets bygge
forskningsudvalg taget forskellige mål af 
120 børn — d. v. s. hver 11. elev af alle 
klasser i Søndre og Asylgades skoler.

Skolelægen har ved et lærermøde talt om 
skolelægens arbejde, har gennemgået skole
bygningerne og efterset de hygiejniske for
hold.

Ialt er 200 småskader, der er opstået i 
skoletiden, blevet behandlet.


