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OM
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FOR
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Skolevæsenets ledelse og tilsyn
Skive kommunes skolekommission:

Valgt af byrådet: Prokurist E. Høven- 
hoff Frandsen, formand. Statsaut. revisor 
Tage Hyllested. Redaktør Jens Eriksen. 
Skatterådsformand Kjærgaard.

Valgt af forældrene: Fru hotelejer Jen
sen (Søndre skole). Malermester Oluf Han
sen (Nordre skole). Seminarielærer N. Chr. 
Bro Bystrup (Brårup skole).

Skive byråds skoleudvalg:
Prokurist E. Høvenhoff Frandsen, for

mand. Statsaut. revisor Tage Hyllested. 
Redaktør Jens Eriksen. Skatterådsformand 
Kjærgaard. Arkitekt Kr. Nielsen.

Skive kommunes ungdomsskolenævn:
Skatterådsformand J. Kjærgaard, for

mand. Husmoder Frida Christensen. Semi
narieelev Jørgen Christensen. Konsulent 
Gunnar Jensen. Maskinarbejder Vagn Sø
rensen. Pedel Chr. Christensen. Sekretær 
Brogaard. Trykker Liebetrau Hansen. Kon
torbestyrer Kr. Thomassen. Ingeniør Ernst 
Brøndum. Viceskoleinspektør Herluf Thom
sen.

Kommunens skoler:
Søndre skole, Frederiksgade 21, tlf. 

Skive 420. Stadsskoleinspektør A. Halskov 
Hansen, tlf. Skive 1617. Viceskoleinspektør 
Dyhrberg Christensen, tlf. Skive 893. Vice
skoleinspektør O. Nissen, tlf. Skive 886. 
Viceskoleinspektør Herluf Thomsen, tlf. 
Skive 978.

Nordre skole, Resenvej 19, tlf. 
Skive 865. Skoleinspektør H. C. Hansen, 
tlf. Skive 1052. Viceskoleinspektør O. Iver
sen, tlf. Skive 804. Viceskoleinspektør frk. 
Anna Lavrsen, tlf. Skive 1348.

Brårup skole, Brårupvej 94, tlf. 
Skive 947. Skoleinspektør Peder Knudsen 
Gori, tlf. Skive 836. Viceskoleinspektør A. 
Jensen, tlf. Skive 1094.

Konsulent for særundervisningen ved 
Skive skolevæsen: Gunnar Hansen, tlf. 
Skive 1061.

Lærerrådene:
Fælleslærerrådet: Formand, lærer Car

sten Madsen.
Søndre skoles lærerråd: Formand, over

lærer Eilif Andersen.
Nordre skoles lærerråd: Formand, over

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

K. O. Miltersen.

Sekretæi' på stadsskoleinspektørens kon
tor, fru Lilli Pedersen, ansat 1. november 
1952.

Skolebetjentene:
Søndre skole: Tage Schønning, f. 2. juni 

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

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

1903, ansat 1. december 1948.
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Skoleåret 1957/58 ei’ — bortset fra en 
generende mangel på tilstrækkelige under
visningslokaler og den endnu ikke helt 
overvundne lærermangel — forløbet på 
normal og rolig måde.

Der er nu eksamensafdeling ved alle 

byens tre skoler, idet Brårup skole fra 1. 
august 1958 har påbegyndt en 1. em-klasse, 
og Nordre skole i sommeren 1959 skal di
mittere til mellemskoleeksamen for første 
gang.

Elevtallet i Skive kommunale skoler pr. 31. december 1957

Under undervis
ningspi. alder

I undervisnings
pligtig alder

Over undervis
ningspi. alder

Tilsammen

Dr. Pg. I alt Dr. 1 Pg. I alt Dr. Pg. Ialt Dr. Pg. Ialt

Fra Skive kommune............ 11 10 21 1136 ! 1035 2171 131 135 266 1278 1180 2458
Fra andre kommuner.......... 16 20 36 17 15 32 33 35 68

I alt... 11 10 21 1152 1 1055 2207 148 150 298 1311 1215 2526

10-årig oversigt over elev- og klassetallet

Skoleår
Søndre skole Nordre skole Asylgades 

skole Brårup skole I alt

Elever | KlasserElever Klasser Elever Klasser Elever i Klasser Elever Klasser

1948—49.... 703 28 393 16 386
1

15 126 5
1

1608 64
1949—50... . 763 32 415 17 414 15 137 5 1729 69
1950—51.... 727 32 478 18 436 16 189 8 1830 74
1951—52.... 740 33 536 20 451 16 200 8 1927 77
1952—53.... 805 35 563 21 467 17 243 9 2078 82
1953—54.... 862 36 638 24 454 17 301 11 2255 88
1954—55.... 900 38 677 25 472 18 328 11 2377 92
1955—56... . 895 38 747 28 441 , 18 345 13 2428 97
1956—57... . 847 35 859 31 405 16 371 13 2482 95
1957—58.... 1245 50 890 33 1 391 14 2526 97

Indskrivning til 1. klasse 1949—58

Sdr. og 
Ndr. skole

Brårup 
skole 1 alt

1949........ 175 26 201
1950........ 236 34 270
1951........ 263 50 313
1952........ 280 62 342
1953........ 325 58 383
1954........ 277 58 335
1955........ 275 60 335
1956........ 218 56 274
1957........ 200 59 259
1958........ 199 69 268

Forventet indskrivning til 1. 
klasse 1959—64:

I alt

1959........................... 282
1960........................... 276
1961........................... 283
1962.......................... 278
1963........................... 279
1964........................... 271



Oversigt over elevtal, klassetal og klassekvotient på de enkelte klassetrin pr. 31. december 1957

Søndre skole Nordre skole Brårup skole I alt
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1. klasse ............................................ 102 4 25,4 98 4 24,5 60 2 30,0 260 10 26.0
2. klasse ............................................ 102 4 25,4 110 4 27,5 60 2 30,0 272 10 27,2
3. klasse ............................................. 127 5 25,4 114 4 28,5 70 2 35,0 311 il 28,2
4. klasse ............................................. 158 5 31,6 120 4 30,0 49 9 24,5 327 il 29,7

I alt grundskoleklasser....................................... 489 18 27,2 442 16 27,6 239 8 29,9 1170 42 27,9

5. klasse .......................................... 158 6 26,3 140 5 28,0 66 2 33,0 364 13 28,0
6. klasse ............................................. 61 3 20,3 56 2 28,0 40 2 20,0 157 7 22,4
7. klasse .......................................... 44 2 22,0 43 2 21,5 46 2 23,0 133 6 22,2
8. klasse .......................................... 30 2 15,0 30 2 15,0

I alt f. m.-klasser................................................. 263 11 23,9 269 11 24,5 152 6 35,3 684 28 24,4

I mellem.......................................... 128 4 32,0 65 2 32,5 193 6 32,2
II mellem........................................ 85 3 28,3 60 2 30,0 145 5 29,0
III mellem...................................... 82 3 27,3 55 2 27,5 137 5 27,4
IV mellem...................................... 114 5 22,8 114 5 22,8

I alt e. m.-klasser................................................. 409 15 27,3 180 6 30,0 589 21 28,0

Realklassen........................................................... 44 2 22,0 44 2 22,0

I alt normalklasser............................................... 1205 46 26,2 891 33 27,0 391 14 27,9 2487 93 26,8

Hjælpeklasser....................................................... 40 4 10,0 40 4 10,0

Samtlige klasser................................................... 1245 50 24,9 891 33 27,0 391 14 27,9 2527 97 26,1
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Afgang og tilgang i skoleåret 1957/58

Elevtal 
pr. Vs 57

1 årets løb Afgang 
pr. 31/758

Tilgang 
pr. lls 58

Elevtal 
pr. Vs 58

afgang tilgang

Søndre skole............................................. 1241 41 43 101 126 1268
Nordre skole............................................. 896 21 14 103 103 889
Brårup skole............................................. 391 43 34 44 78 416

I alt... 2528 105 91 248 307 2573

Skolevæsenets lokaler pr. 1. august 1958
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Søndre skole................................ 34 2 1 2
i

3 1 1 46 4 1 2 1 1 1 1
Nordre skole................................. 22 3 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 i 1
Brårup skole................................. 10 1 1 1

1
13 1 1 1 2

1 alt... 66 6 3 4 1 1 3 
i

3 1 2 89 6 3 4 2 1 1 2 2

Udlån af lokaler
Skolernes lokaler var i vinteren 1957/58 

udlånt til flg. foreninger m. v.: AOF; 
Ungdomsskolen; Handelsskolen; Skive Hus
holdningsforening; FDF; Skive Liegstouw- 
og Hjemstavnsforening; Skive Idrætsklub; 
Skive Gymnastikforening; Skive Husmo
derforening; De unges Idræt; Skive Atlet 
Club; Per Haugaards kor; Arbejdsteknisk 
skole; Hjemmeværnet; Tunghøreforenin- 
gen; Skive Badmintonklub; organist Hilde
brandt Nielsen; Rode Kors; Postorkeste
ret; KFUM; Poseidon; Brårup søndags
skole; Skive seminarium; FOF; Salling 
gymnastikforening; Arbejdersangerne.

Mellemskole- og realeksamen
De skriftlige prøver afholdtes i dagene 

6.—9. maj og de mundtlige prøver i dagene 
20. maj til 17. juni.

Feriebilletter

Antal 
billetter

Skive kommunes udgift 
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 4.500,03
1957.......... 1471 5.261,45
1958.......... 1443 Ikke opgjort

Der indstilledes 115 elever til mellem
skoleeksamen og 44 til realeksamen. Alle 
de indstillede bestod eksamen. Resultatet 
var følgende:
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Antal 
elever

Eksamenskarakterer

ug ug 4- mg+ mg mg 4- g-T g i

Realeksamen......................................... 44 5 i 9 17 12 1 1
Mellemskolecksamen........................... 115 i 3 16

1
46 134 15 1 1 1

Af de 44 elever, der havde bestået real
eksamen, optoges 5 i 1. gymnasieklasse på 
Struer Statsskole og 2 i Nykøbing. 30 af 
de 115 elever, der bestod mellemskoleeksa
men, ophørte med skolegang. 6 optoges i 
1. gymnasieklasse på Viborg Katedralskole, 
9 på Struer Statsskole, 1 i Nykøbing og 1 
i Birkerød. 68 elever optoges i skolens egne 
realklasser.

Af de 24 elever, der blev optaget i 1. 
gymnasieklasse, søgte 13 ind på den mate
matiske linie, 11 på den nysproglige.

Til skolens prøve i latin indstillede sig 
27 elever. 9 bestod tillægsprøven i latin, og 
15 bestod en prøve, der anerkendes ved op
tagelse på gymnasierne i Viborg og Struer.

Optagelsesprøven til 1. mellemskole
klasse 1958

De skriftlige prøver afholdtes i dagene 
11.—12. april. De elever, for hvem det 
skønnedes nødvendigt, underkastedes en 
mundtlig prøve, hvor der eksamineredes i 
mundtlig dansk og regning.

Oversigt over prøven

Fra Skive kommunes skoler

Fr
a a

nd
re

 
ko

m
m

un
er

Ti
lsa

m
m

en

Sdr. skole Ndr. skole Brårup skole I alt

4. kl. 5. kl. 6. kl. 4. kl.15. kl. 6. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 4 kl I5- 08 ' 6. kl.
Antal tilmeldte elever........................... 7 92 9 100 4 2 28 3 9 236 21

11
9

266

Beståede 
elever

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

3
2

53
16 1

76
16

1
1

1 15
4

1
1

4 146
2 39

161
50

I all... 5 69 1 92 2 1 19 2 6 i 185 20 211

Antal ikke beståede elever.................. 2 23 8 8 
____

2 1 9 1 3 i 51 1 55

De udenbys elever, der optages i skolens 
1. em. klasser, kommer fra følgende af om
egnens kommuner: Højslev-Lundø-Dom- 
merby 12, Estvad-Rønbjerg 2, Hem-Hind- 
borg-Dølby 1, Håsum-Ramsing 2, Vrou- 
Resen 2.

Regneopgaver til oprykningsprøven 1958 
8. klasse:

1) 854,37 + 72,2869 + 515,971 + 6278,9 
+ 614,398 + 69,798 + 85,134.

2) 983,5 km 4- 44,167 km 4- 314,7 km + 
85 m.

3) 8718,6 . 5,638.

4) 681,823 : 56,4 (3 dec.).
5) 16845/9 . 572.
6) En sommer kostede hvert barns ophold 

på en feriekoloni 5,26 kr. pr. dag.
Hvor meget kostede ferieopholdet ialt 
for hvert barn, når det var på ferie
kolonien i 20 dage?
Der var 1643 børn i feriekolonien. Hvor 
meget kostede disse børns ferieophold 
ialt?

7) Find prisen på følgende varer: 
ll!‘2 kg kartoffelmel å 1,50 kr.

3/.j kg margarine å 3,40 kr.
1/i kg ris å 2,90 kr.
3/.i kg havregryn å 1,80 kr.
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a/s kg smør å 8,30 kr.
3/s kg ost å 6,40 kr.

4- 2 % rabat

Ialt

7. klasse:
1) 16,4 + 2,865 + 138,48 + 1408,5 4- 

7,376 + 34,56.
2) 7000 4- 3137,5 + 1885,75.
3) 762,5 . 7,93.
4) 158 kg + 12 kg 40 g + 160 g 4- 20 kg 

800 g.
5) 300 4- 42-'1/.! 4- 28 /8.5
6) Hvor mange jernrør å 5,6 m skal der 

bruges til en strækning på 1,372 km?
7) Før ferien viste kilometertælleren i 

Jensens bil 38756; efter ferien viste 
den 40320. Han kører gennemsnitlig 8 
km på 1 liter benzin. Hvor meget har 
han givet ud til benzin i ferien, når han 
køber af den til 90 øre pr. liter?

5. klasse:
1) 6,832 + 14,974 + 97,52 + 16,394 + 86.
2) 39,85 m 4- 28,69 m + 19 m + 0,75 m 

+ 47 m.
3) 481/2 + 363/i -f- 153/12 + 21% + 93/c.
4) 161/1 4- 83/8.
5) 35,728 . 24.
6) 1843% : 36.
7) Hvor mange timer er Peter om at tjene 

36 kr., når timelønnen er 75 øre?

6. klasse:
1) 14,8 + 3,555 + 6,09 + 2,875 + 1,7 + 

4,675.
2) 163,25 4- 28,96 4 47 4 35,629.
3) 57,35 . 87,2.
4) 135 kr. 4- 7,38 kr. 4- 19,50 kr. 4- 56 kr.
5) 989,90 : 38.
6) Juhl opbevarer 1750 kg kartofler vinte

ren over, hvorved der rådner 10 %. 
Hvor mange kg friske kartofler bliver 
der så?

7) En mand anlægger en græsplæne og har 
følgende omkostninger: 9 kg rajgræs å 
1,30 kr. 114 kg fioringræs å 2,60 kr. 
og % kg hvidkløver å 4,50 kr. Arbejds
løn for 12 timer å 3,24 kr. pr. time. 
Hvor meget ialt?

4. klasse:
1) 72,06 m + 136,15 m 4- 84,02 m 4- 

48,00 m 4- 57,10 m.
2) 5934,82 4- 387,48 4- 2748,3.
3) 24,6 . 75.
4) 512,235 : 9.
5) 76 dus. 4- 29 dus. 9 stk.
6) I et cirkus er der 570 siddepladser. Til 

den ene trediedel af pladserne koster 
billetterne 2,00 kr. pr. stk., til den næ
ste trediedel 1,50 kr. pr. stk. og til den 
sidste trediedel 1 kr. pr. stk. Hvor stor 
var indtægten, når der var fuldt hus?

7) I en skole er der om formiddagen 527 
piger og 494 drenge, om eftermiddagen 
kommer der et nyt hold på 486 piger og 
437 drenge, a) Hvor mange børn går 
der i skolen ialt? b) Hvor mange piger 
går der i skolen? c) Hvor mange 
drenge?

3. klasse:
1) 276 4- 368 4- 694 4- 785.
2) 9025 4- 6738.
3) 6000 4- 4735.
4) 54 . 36.
5) 7182 : 9.
6) 15 m 50 cm 4- 9 m 28 cm 4- 110 m 22 

cm 4- 16 m 25 cm.
7) En spejdertrop havde sparet 350 kr. 

sammen til en 8-dages tur. De købte et 
telt til 94 kr. Hvor mange penge kunne 
de så bruge om dagen?

Årsprøven 1958 (Genfortælling)
7. klasse:

Et passende svar.
I en landsby var der engang under en 

efterårsøvelse blevet indkvarteret nogle 
dragoner, som optrådte meget uforskam
met over for beboerne. En af dem fik kvar
ter i en lille bondegård, hvor han straks 
begyndte at drille folkene og stillede sig 
an, som om han var en farlig karl.

Da han kom ind i stuen og skulle spise 
til middag, trak han sin blanke sabel ud af 
skeden og lagde den hen ad bordet ved si
den af sin tallerken, og da konen ikke 
havde maden færdig lige på minutten, slog 
han med sablen i bordet, så det dundrede 
i hele huset. Bonden var ikke fri for at 
blive lidt underlig til mode ved denne mær
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kelige opførsel, og han gik ud af stuen 
uden at sige et ord. Kort efter kom han 
tilbage med en stor greb, som han lagde 
på bordet ved siden af sablen. Forbavset 
spurgte dragonen, hvad dette skulle betyde, 
og gårdejeren svarede ganske roligt: Det 
betyder ikke andet, end at sådan dækker vi 
bord herude på landet, for til en stor kniv 
hører der en stor gaffel!

Ved at høre dette blev soldaten flov og 
stak ganske stille sin sabel i skeden, og fra 
den tid kom han og bondemanden godt ud 
af det med hinanden og blev rigtig gode 
venner.

6. klasse:
Dyrplageren.

Hans var ganske flink i skolen, men han 
var desværre altid ond mod dyrene. En 
dag, da han stod på gaden og talte med en 
kammerat, kom der en stor hund løbende 
og snusede til ham. Skønt det var let at se, 
at den ikke ville gøre ham fortræd, spar
kede Hans den dog i snuden, så at blodet 
strømmede ud af munden på det stakkels 
dyr. Hunden hylede frygteligt og løb bort.

Men nogle dage efter, da Hans gik i 
skole, hævnede hunden sig.

Allerbedst som han løb ned ad gaden med 
sine bøger under armen, for den store hund 
pludselig frem af en port og bed ham slemt 
i det ene ben. Han blev bragt hjem til sine 
forældre, og lægen blev øjeblikkelig hentet. 
Han sagde, at det kunne blive vanskeligt 
at få såret lægt. Det varede da også 3 uger, 
inden Hans blev rask, og han havde lidt 
mange smerter. Efter den tid var han ikke 
mere så ond mod dyrene, som han tidligere 
havde været.

5. klasse:
Katten og kanariefuglen.

En dame, som havde en stor og smuk 
kat, fik en kanariefugl af en veninde. 
Kanariefuglens bui' hang i hendes sove
værelse, og når katten ikke var der, blev 
buret åbnet, og fuglen fik lov at flyve om
kring i værelset.

En dag, da buret var åbnet, var katten 
kommet ind i værelset, uden at det blev 
opdaget, og da damen kom ind, blev hun 
overrasket ved at finde katten og fuglen 
som de bedste venner. Kanariefuglen red 

rundt i stuen på kattens hoved, og katten 
spandt af glæde. Efter dette tilbragte de 
to ofte flere timer sammen. — En dag, da 
de legede, greb katten kanariefuglen med 
tænderne, sprang op på sengen med den 
og så ud, som om den ville til at æde den. 
Damen troede, det var ude med fuglen; 
men katten gjorde ikke forsøg på at dræbe 
den. Da hun så sig om, opdagede hun en 
fremmed kat i stuen, og nu forstod hun, 
hvorfor mis havde taget fat i kanariefug
len. Det var for at beskytte den.

Da den ubudne gæst var jaget ud, slap 
mis fuglen, og de legede lystigt som før.

Overskriften skrives på klassetavlen.

Årsprøven 1958 (Diktat)
8. klasse:

Fra middelalderens København.
I middelalderen stængede man i Køben

havn som i andre købstæder byportene om 
natten for at holde røvere ude. Så kunne 
man hverken komme ud eller ind, før mor
genklokkerne ringede.

Alle ordentlige folk satte ved nitiden 
skodder for vinduer og døre og gik til ro; 
kun svirebrødre og skarnsfolk holdt til i 
værtshusene, hvor der ofte var støj og 
slagsmål. Undertiden blev uroen så vild, at 
natvægterne måtte tilkaldes for at ledsage 
de støjende gæster hjem.

Det var farligt at færdes på gaderne, 
når alt var lukket og slukket. Kun i måne
skin kunne man finde vej uden lygte. Selv 
stedkendte folk kunne fare vild og komme 
ulykkeligt af sted. Det hændte nu og da, at 
en styrtede på hovedet i havnen og druk
nede. Gaderne var tit ufremkommelige, 
fordi de var fulde af skarndynger, for
tovets brolægning var meget ujævn, og 
mange steder var der store huller. Ofte ra
gede stentrapper og rækværk frem foran 
husene og spærrede færdselen.

7. klasse:
I oldtiden / skaffede menneskene sig ild / 

ved at gnide / to tørre træstykker / mod 
hinanden / . / Senere opfandt man fyr
tøjet / , / som gennem tiderne / blev gjort 
bedre og bedre / , / og som man blev ved / 
med at bruge / , / indtil en englænder i 
1827 / fremstillede den første tændstik / . I
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Den første tændstik / , I som ikke kunne 
antændes / , I undtagen den blev strøget I 
mod en bestemt flade I , I blev opfundet 
1844 / af en svensker / . / Og lige siden 
den tid / har Sverrig været foran / alle 
andre lande / med hensyn til / at lave tænd
stikker / . / Hele fremstillingen foregår / 
ved hjælp af maskiner I . I Også æsker / 
har man fremstillet på maskiner / , / og 
dette arbejde / går nu så hurtigt / , / at 
en af de bedste maskiner I kan gøre mange 
tusinde færdig / i en time l . I Såvel til 
tændstikker / som til æsker I bruges mest 
poppeltræ / . /

6. klasse:
For nogen tid siden lykkedes det fader / 

at få en god lejlighed i den ejendom, I hvor 
han har forretning. / I forgårs flyttede vi 
derhen. I Da jeg kom hjem fra skole kl. 1, / 
havde de flinke flyttemænd travlt med I at 
sætte møblerne på plads i den ny lejlig
hed. / Dagligstuen var helt i orden, / og i 
løbet af et par timer var alt oppe. I Fader 
havde heldigvis sørget for, / at der var ble
vet åbnet for gassen / og lyset, / så vi kun
ne tage lejligheden / i brug med det samme.

5. klasse:
Sidste sommer / havde en lille sangfugl / 

bygget sin rede / i et træ / på pigernes 
legeplads. Reden var beklædt med mos / 
og sad så godt gemt, I at ingen lagde mær
ke til den, / førend ungerne var kommet 
ud / af æggene. Det var en stor fornøj
else / for børnene / at se på, / hvorledes 
ungerne blev madet. Når forældrene kom 
flyvende / med myg og larver / til dem, / 
stak de næbbene i vejret / og var lige ved / 
at vælte hinanden / ud over redens kant / 
for at komme til.

3. klasse:
Om foråret vender de fleste fugle tilbage 

fra de varme lande. De bygger deres reder 
i træer og buske og bliver hos os hele som
meren. Rederne er runde og bløde. I dem 
kan de små unger ligge varmt og godt. 
Når ungerne bliver store, må de selv finde 
deres føde. Om efteråret flyver de alle bort.

Oprykningsprøven 1958 (Regning)
3. mellem:

1) B køber 750 kg abrikoser for 1,20 $ pr. 
kg. Fragten udgør 2 $ pr. 100 kg abri
koser. Desuden må han betale 68,20 kr. 
i omkostninger i Danmark. Beregn B’s 
samlede udgifter i danske penge for 
abrikoserne (1 $ = 6,92 kr.).
B videresælger straks abrikoserne til C 
til en sådan pris, at han tjener 12V» % 
af sine udgifter. Hvor meget giver C 
for en pakke med 250 g abrikoser.

2) E har den /2 indskudt 3500 kr., den 14/ß 
800 kr. og den 20/4 1700 kr. i en bank til 
4 % p. a. Den 2h samme år hæver han 
samtlige beløb med påløbne renter. 
Hvor meget hæver han?

s

4. klasse:
Sidste sommerferie boede jeg hos mine 

bedsteforældre i en lille landsby. Der var 
meget smukt. Omkring byen lå opdyrkede 
marker og grønne enge. Længere borte var 
der store lyngheder. Lyngen var mange 
steder høj og kraftig, og hist og her vok
sede der små buske med lyserøde bær. En 
dag var jeg ude i en af de store tørve
moser. Her arbejdede mange mennesker 
med at skære tørv.

E bruger 4256 kr. af dette beløb til at 
indskyde i en forretning sammen med 
F og G, der indskyder henholdsvis 2660 
kr. og 3325 kr. Forretningen giver et 
overskud på 693 kr., der fordeles mel
lem E, F og G i forhold til deres ind
skud.
Hvor meget af overskuddet får hver?
Hvor mange pct. (2. dec.) har de hver 
tjent på forretningen?

3) Holm køber et oliefyr for 3600 kr. For 
at installere fyret arbejder en svend i 3 
dage a 8 timer til en timeløn af 3,50 kr. 
Holm betaler fyr og installation kontant 
og får 2 % rabat. Hvor meget betaler 
han ?
Olietanken er kasseformet og har føl
gende dimensioner: Længde 1,4 m, 
bredde 1 m og højde 1,2 m. Tanken fyl
des 2 gange i løbet af fyringssæsonen, 
og olieprisen er 25,5 øre pr. liter. Hvor 
meget betaler Holm for olien i en 
sæson ?
Næste år brugte Holm olie for 775,20 
kr. Samtidig var olien faldet 20 % i 
pris. Hvor mange % mere olie brugte 
han dette år? (2 dec.).
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2. mellem:
1) Del 1650 kg mellem A, B og C på føl

gende måder:
a) A og B får lige meget, og C får dob

belt så meget som A og B tilsam
men.

b) B får 25 kg mere end A, og C får 
20 kg mindre end B.

2) Beregn renten af 2160 kr. til 5 % p. a. 
i: a) y2 år, b) 108 dage, c) i tiden 20/g— 
10/8.

3) Grosserer Ahm køber 60 kg te å 14,40 
kr. pr. kg. Fragt og andre udgifter be
løber sig til 16 /3 % af købsprisen.2

1. mellem:
1) a) 2372/3 4- 183/.t . 9.

b) 800 4- 53,756 : 57 . 5.
2) Fru Jensen købte:

0,125 kg cacao å 18,48 kr.
3/i 1 saft å 3,60 kr.
Vt kg smør å 6,24 kr.
1,25 kg sæbe a 2,40 kr.
6 flasker øl å 54 øre.
Hvor meget fik hun tilbage på 100 kr. ?

3) A købte et rektangulært stykke hede
jord. Det var 120 m langt, 84 m bredt 
og kostede 85 øre pr. m2.
Find købsprisen!
På stykket plantedes grantræer således, 
at 5 træer fik en plads på 24 m2.
Hvor mange træer blev brugt til hele 
stykket ?

4) I en måned på 30 dage røg A 5 cigarei’ 
om dagen. Han købte dem i kasser å 50 
stk. Hver kasse cigarer kostede 35,50 
kr., og 2/a heraf skulle staten have i 
skat.

Beregn grossererens samlede udgifter. 
Teen pakkes, og herved spildes der no
get. Hver pakke indeholder 100 g og 
sælges for 2,40 kr.
Nåi’ Ahm i alt får 1380 kr. for den 
solgte te, hvor mange procent spildtes 
da under pakningen?

4) I et værelse, der er 5 m 80 cm langt, 
4 m 50 cm bredt og 2 m 80 cm højt, skal 
væggene males. Fra væggenes areal går 
12^ % til vinduer og døre.
a) Hvor mange m  er væggenes areal?2
b) Hvor stort et areal skal males?
c) Hvad koster malingen, når prisen er 
2,85 kr. pr. m ?2

Hvor meget fik staten i skat af de ciga
rer, som A røg?
Af de cigarer, som A røg i et år, fik 
staten 511,20 kr. i skat, og det var 2/.5 af 
cigarernes købspris.
Hvor mange penge købte A cigarer for?

Oprykningsprøven 1958 (Matematik)
3. mellem:

1) Konstruer en spidsvinklet trekant ABC 
af højden BD = 4 cm, stykket AD = 
2 cm og vinkel DBC = 45°.
Konstruer trekantens omskrevne cirkel. 
Beregn buen AB og anfør begrundelsen 
for dens størrelse.

2) Find x af ligningen:
2 (34- x) 4- 3x4 1 =x4(2x4(104 3x)) 

4
og gør prøve.

3) Sammentræk til eet led:
1 5 . 10 14ab.2ab.14b 6 2,5_b._b 

3a ’ b ' 9b 5 ’ 5 3 ’ 5ab 2 4
Hvilket talværdi har resultatet, når 
både a og b har værdien 1 ?

Oprykningsprøven 1958 (Genfortælling)
3. mellem:

For mange år siden levede der en lands
bypræst, som var meget hidsig og opfaren
de, når noget gik ham imod. Nu hændte 
det en sommermorgen, at et par af præ
stens køer var borte, og karlen Jacob blev 
sammen med tjenestedrengen sendt ud for 
at lede eftei’ dem. Ved middagstid vendte 
de hjem med uforrettet sag. Præsten blev 
vred og spurgte, hvor de havde været. De 
svarede, at de havde søgt nede i engen, 
ovre hos naboen og flere andre steder.

„Ja, dei’ har vi det“, sagde præsten. 
„Har jeg ikke sagt jer tit nok, at når no
get er blevet borte, skal man søge efter det 
på steder, hvor man mindst venter at find? 
det. Få nu noget at spise, og når I begyn
der at lede igen, så husk på, hvad jeg har 
sagt“.

Derefter gik præsten ind i sit studere
kammer; men da han nogen tid efter kom 
til at kigge ud i gården, så han Jakob og 
drengen komme slæbende med den store 
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brandstige, som de stillede op til taget lige 
uden for hans vindue. Præsten kom i en 
fart ud i gården og spurgte i en hidsig 
tone, hvorfor de ikke søgte efter koerne, 
som han havde befalet. „Det gør vi også“, 
svarede Jakob, som allerede var kommet 
et godt stykke op ad stigen; „vi vil se efter 
i storkereden, hvor vi mindst venter at 
finde dem“. I det samme nåede han op til 
det øverste af taget, og han fortsatte: 
„Sandelig, om ikke pastoren har ret allige
vel ! Dernede ligger de to dovne bæster og 
sover til middag, mens vi går her og leder 
efter dem“. — „Hvad behager“, udbrød 
præsten, „du vil da ikke bilde mig ind, at 
koerne ligger i storkereden?“ — „Nej“, 
svarede Jakob, der var lige så koldblodig, 
som præsten var ilter; „men heroppe fra 
kan jeg se dem ligge midt i havremarken“.

Med disse ord klavrede Jakob ned ad sti
gen og gav drengen ordre til at hente ko
erne, medens præsten lidt slukøret gik ind 
til sig selv.

2. mellem:
Kongelig medhjælp.

Frederik den Store gik engang tidligt 
om morgenen gennem modtagelsessalen i 
sit slot. Han fandt ikke andre derinde end 
en mand, der på en stige søgte at nå op til 
et ur temmelig højt oppe på væggen.

Stigen ville imidlertid ikke rigtig stå 
fast på dette glatte gulv. Dette var ganske 
klart for kongens praktiske blik, men alli
gevel spurgte han håndværkeren: „Hvad 
bestiller De der?“ Ganske uanfægtet sva
rede den fremmede: „Jeg er hofurmager 
og har af hushovmesteren fået besked om 
at reparere uret. Nu ville jeg lige tage det 
ned; men stigen vil ikke rigtig stå fast på 
det glatte gulv“.

„Stig kun op“, sagde kongen venligt. 
„Jeg holder ved stigen“.

Kort efter havde urmageren løsnet uret 
fra væggen. Uret tog han under den ene 
arm og stigen under den anden, idet han 
takkede foi’ den store venlighed. Derefter 
fjernede han sig, mens kongen fulgte ham 

med øjnene, glad over at have vist sig nyt
tig over for en fattig mand.

Næste morgen fik kongen en skriftlig 
besked om, at uret i modtagelsessalen var 
blevet stjålet, og det var ganske klart for 
ham, at han havde holdt stigen for en tyv 
og ikke for hofurmageren. Det komiske til
fælde morede ham dog mere, end det ærg
rede ham, og i stedet for at give ordre til 
at fange tyven og straffe ham, skrev kon
gen på kanten af papiret: „Lad ham løbe. 
Jeg har selv holdt stigen og er således med
skyldig“.

1. mellem:
Frederik den Store og snusdåsen.

Frederik den Store forærede engang en 
af sine ministre en snusdåse, på hvis låg 
der var malet et æsel.

Så snart ministeren havde forladt kon
gen, sendte han en tjener med dåsen til en 
kunstner for at få æslet fjernet. I stedet 
for skulle der males et billede af kongen 
på låget.

Nogle uger senere fik Frederik den Store 
besøg af sin søster, som var hertuginde, og 
kongen, der ville skaffe hende en god lat
ter på ministerens bekostning, fortalte ved 
taflet, at han havde foræret ministeren en 
dåse. Hertuginden udtalte straks ønsket om 
at måtte få den at se, og ministeren tog 
dåsen frem og gav hende den. Efter at hun 
havde kastet et blik på den, vendte hun sig 
mod kongen med de ord: „Det var da en 
udmærket lighed! Ja, broder Frederik, det 
er virkelig det bedste portræt, jeg nogen
sinde har set af dig“.

Kongen blev naturligvis helt underlig 
til mode og syntes, at hun drev sin spøg 
noget for vidt. Hertuginden rakte imidler
tid dåsen til sin nabo, og den gik nu bordet 
rundt, mens de tilstedeværende enstemmigt 
forsikrede, at de aldrig havde set et så vel
lignende billede af kongen. Frederik den 
Store vidste ikke, hvad han skulle tro, ind
til han til sidst selv fik dåsen i hænde og 
opdagede forandringen.

Så morede han sig hjerteligt over det 
puds, ministeren havde spillet ham.

Overskriften skrives på tavlen. Opgaven 
læses to gange, ca. 2 minutters pause mel
lem hver oplæsning.
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Optagelsesprøven 1958 (Regning)
1) a) 306 m 5 cm -j- 187 m 13 cm + 

99 cm.
b) (8,095 . 702) -f- (999999 : 27) 4- 

(1235,400 : 25).
c) Find 4/5 af 4 t 90 kg.
d) 205V10 4- 166"/io + 65 -h 1O29/io.

2) Fru Berg køber en dag 2 sn. 15 æg til 
en pris af 26 øre pr. stk.
Hvad giver hun for alle æggene?
Nogle dage senere er prisen pr. æg ste
get 3 øre. Hvis hun køber for 8,41 kr., 
hvor mange æg kan hun så få?

3) Inga købte 2 kg smør å 5,30 kr. og iy> 
kg ost. Hun betalte med 2 tikronesedler 
og fik 1,90 kr. tilbage.
Hvor meget kostede osten i alt?
Hvad gav hun for 1 kg ost?

4) Lyntoget „Limfjorden“ afgår fra Skive 
kl. 16,19 og ankommer til Viborg kl. 
16,44. Når afstanden mellem Skive og 
Viborg er 28,8 km, hvor mange meter 
kører da lyntoget i 1 minut?
En dag kan lyntoget på grund af let 
maskinskade kun kore 900 m pr. minut. 
Hvornår kan det så være i Viborg, når 
det afgår fra Skive 16,28?

Optagelsesprøven 1958 (Diktat)
Allerede sidst i december måned / be

gyndte sneen at falde / over store dele / 
af Danmark I og navnlig / over Jylland / . I 
Endnu var vejret I nogenlunde mildt / , / 
men det var egentlig slet ikke rart / for 
dem / , / der skulle ud / i snevejret I , / for 
den fugtige sne / trængte ind overalt / og 
blev hængende fast / alle vegne / , / og i 
løbet af et øjeblik / lignede folk I levende 
snemænd / , / der vandrede rundt / i ga
derne / . / Bilerne havde vanskeligt / ved 
at køre / , / og for de mennesker / , / der 
vovede sig ud / på cykel I , I var det om
trent umuligt / at komme frem / . /

Børnene syntes / , / det var dejligt I , I 
og fra morgen til aften / var de på færde 
/ . / De mindre slæbte rundt / med deres 
slæder I , / lavede snemænd / eller kastede 
med snebolde / , I mens de større / på kælk 
susede ned / ad hver stejl skrænt / , / der 

var at finde I i byens omegn / . I Ofte gik 
det dog / lidt voldsomt til / , / og det hænd
te I ikke så sjældent / , / at et par slæder / 
stødte sammen og væltede / , / så børnene 
faldt af / . / Som regel / så det værre ud 
/ , / end det I i virkeligheden var / , / og 
kun / en enkelt dreng / måtte gå grædende 
hjem / ; / han havde slået knæene I og 
klemt fingrene lidt / . /

Diktaten læses op en gang før dikterin- 
I gen. Derefter dikteres afsnitsvis to gange

i naturligt talesprog. Alle tegn dikteres.

Optagelsesprøven 1958 (Genfortælling)
I Det tabte ur.

En sommersøndag, da solen skinnede fra 
i en skyfri himmel, fik en landmand lyst til 

at gå rundt på sine marker for at se, om 
der var udsigt til en god høst.

Da han efter et stykke tids forløb ville 
se, hvad klokken var, opdagede han, at han 
havde tabt sit ur. Han blev meget ked af 
det, for det var et fint guldur, som han

i havde arvet efter sin bedstefar. Han gav 
sig straks til at lede alle de steder, hvor 
han mente, han havde været, men skønt 
han ledte længe, fandt han ikke sit ur.

Om aftenen fik han besøg af en ven, der 
havde en meget fin sporhund. Så snart 
vennen havde fået at vide, at landmanden 
havde mistet sit guldur, lovede han at 
hjælpe, og næste dag tog de to venner hun
den med ud for at lede efter det.

Efter at have ladet hunden snuse til 
landmandens lommetørklæde lod de den 
følge hans spor fra dagen før, og da den 
havde løbet over markerne nogen tid, 
standsede den pludselig og gav sig til at 
gø højt. Da de to venner kom hen til hun
den, fandt de uret i en plovfure, og ved 
siden af lå en flintøkse fra oldtiden.

Når landmanden senere fortalte denne 
historie, sagde han altid, at hunden ikke 
alene havde fundet hans bedstefars ur, men 
også en af hans forfædres stridsøkser.

Læses op to gange.
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Det skolepsykologiske arbejde
Og

Særundervisningen
(ved konsulent Gunnar Hansen)

Gennem denne er søgt at hjælpe de børn, 
der ikke har kunnet klare sig med den al
mindelige undervisning.

Den tidligere påbegyndte mere jævne 
fordeling af særundervisningen på de tre 
skoler har været fortsat, således at der i 
det forløbne år ikke alene har været 
hjælpeklasser for de ældste elever på Søn
dre skole; men også hjælpehold for de min
dre børn samt hjælpehold på både Nordre 
skole og Brårup skole.

Ud over dette har der været fortsat efter 
den samme linie med ordblinde- eller læse- 
holdsundervisning for de almindeligt bega
vede elever, som trænger til hjælp i læs
ning og retskrivning. Denne undervisning 
har været nøje tilpasset efter den enkeltes 
standpunkt og særlige vanskeligheder og 
har i mange tilfælde medført, at eleven 
atter kunne klare sig med den normale 
undervisning i klasserne, mens vanskelig
hederne i andre tilfælde har været så store, 
at barnet har måttet fortsætte et år mere.

Særundervisningen i regning for „tal
blinde“ og elever med andre regneproble- 
mer, men som klarer sig normalt i dansk 
og de øvrige fag i klassen, har også givet 
udmærkede resultater ved alle tre skoler, 
således at en del elever har kunnet over
flyttes til kun at følge den almindelige un
dervisning på klassen.

Antallet af opdagede tilfælde af børn 
med talevanskeligheder af forskellig art er 
stigende, hvorfor behovet for undervisning 
af de talelidende har været voksende. Des
værre har det ikke været muligt at øge 
antallet af taletimer i en sådan grad, at 
undervisningen kan siges at være tilfreds
stillende ; men de resultater, der er opnået, 
trods det begrænsede antal timer, må siges 
at være gode.

Ud over arbejdet med at udtage børn til 
de forskellige former for særundervisning, 
herunder også prøvning af børn fra kom

munen til den kommende eksternatskole, 
har der været ført en stadig kontrol med 
de børn, der følger særundervisningen på 
de tre skoler. Et arbejde der er blevet væ
sentligt forøget efter den ovennævnte om
lægning af særundervisningen. Det kunne 
være ønskeligt, om der også var tid til at 
beskæftige sig noget mere med de børn, 
der har tilpasnings- og opdragelsesproble
mer af mere alvorlig karakter.

Af henvisninger gennem klasselærerne, 
skolelægen eller fra hjemmet har der været 
følgende antal med de nævnte årsager:
Læse- og stavevanskeligheder .................... 32
Regne vanskeligheder ..................................... 11
Dårligt skolestandpunkt som helhed ....... 7
Observation for optagelse i eksamensmel

lemskolen .................................................. 7
Ønske om oversidning i grundskolen ....... 3
Manglende muligheder for at følge under

visningen i eksamensmellemskolen ... 2
Milieuvanskeligheder med opførsels- og 

tilpasningsproblemer, herunder dårlig 
opførsel i klassen og skulkning ....... 6

Flere af de ovennævnte årsager har væ
ret vanskelige at adskille, idet de forskel
lige problemer desværre ofte følges ad.

Af ovenstående anmeldte tilfælde henvi
stes til:
Læseundervisning ......................................... 24
Regneundervisning ......................................... 12
Oversidning på grund af umodenhed ......... 3
Skole- eller klasseflytning ............................. 2
Skolelægen for videre undersøgelse .......... 2
Taleundervisning ............................................. 3
Hjælpehold ...................................................... 9
Ekstra hjælp hjemme ..................................... 5
Eksternatskole .................................................. 4
Anden forsorg .................................................. 1

Ud over ovennævnte undersøgelser er 
der foretaget kontrolprøver på 38 elever, 
hvoraf 6 skønnedes at kunne klare sig uden 
særundervisning herefter.

Endelig har det i mange tilfælde været 
tilstrækkeligt med en vejledende samtale 
med forældrene, således at problemerne 
derved tilsyneladende er blevet løst, idet 
gentagne henvendelser ikke har fundet 
sted.
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Lærerpersonalet ved Skive kommunale skolevæsen pr. Vs 58
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Skoleinspektorer:
Anders Halskov Hansen, stadsskoleinsp. . .. S 27- 00 Ra 26 53 53
Hans Chr. Hansen ....................................... . N 4/o 05 Jel 29 7» 49 7^ 57
Peder Knudsen Gori ....................................... . B 4/7 02 Ged 32 7u 53 711 53

Viceskoleinspektører:
K. G. Dyhrberg Christensen ...................... .. S 710 97 Si 18 27s 19 Vi 45
0. Nissen ............................................................ .. S 30/9 03 Si 27 12/1O 31 7n 47
Otto Iversen .................................................... . N 5/3 90 Has 15 8/s 18 1/10 50
Anna Lavrsen.................................................... . N 7s 03 Si 25 i 18/s '29 57
Herluf Thomsen ............................................... .. S 17/h 06 KFUM 28 1 10/ 

IH 29 7« 57
Alfred Jensen .................................................... . B 18/3 06 Ra 29 1 i 

IH 50 7« 57

Konsulent for særundervisningen: 1
Gunnar' Hansen ............................................... .. S 30/6 20 Lang 44 Ls 54 7s 54

Overlærere:
N. S. Jensen .................................................... .. S 73 96 Ra 18 7u 22 7i 46
Holger Jacobsen ............................................... .. s 97 Has 19 'Is 31 46
Sigurd Hansen ............................................... .. s 37P. 00 Jel 21 i 22 7 8 51
J. Skovgaard .................................................... .. s L3 96 Jcl 26 1 1 f ' 1 28 7» 51
C. Damgaard Møller ....................................... .. s 28/7 05 Si 26 20/8 26 7s 52
Eilif Andersen ............................................... .. s 13/9 03 Si 25 Ls 50 7? 54
Kr. Eriksen ........................................................ . N 27'i 08 Ra 28 Li 29 /8 54
Ejner Lindhard ............................................... .. S 18/8 05 Si 30 12/s 35 ’/s 55
Glud Møller ........................................................ .. s 3/s 04 Blå 31 I 7« 31 73 56
Volmer B. Lykke ........................................... . N 23 Ai 11 Gj 32 1 74 34 7« 56
H. G. Dam Jensen ........................................... . N 20/10 03 Gj 33 1' 

I 9 35 7s 57
Arne Rasmussen ........................................... .. S 20/3 14 Ra 36 1 7» 36 7 8 57
Jens Oluf Ostergaard .................................. . N 31 /311 Nis 35 1 7i 58 7? 58
Arne Nielsen .................................................... . N 2h 12 Jcl 38 7 s 52 11 ! 7 58
Aage Stockholm Andersen .......................... . N 1S/12 12 Si 38 712 55 7'7 58
Karl Pedersen.................................................... .. S 27s 14 Ra 38 i 75 41 7'7 58
Frede Torpe .................................................... . N 28/9 18 Si 40 7s 45 77 58
Karen Balling.................................................... .. S }an0 oo Si 21 7i 25 710 50
Emma D. Søgaard ........................................... .. S 2Lv> 02 Od 26 I 12/8 32 712 51
Minna Fogh .................................................... .. s lV6 05 Si 26 L< 28 1/s 52
Kirsten Sørensen ........................................... . B 7s 96 Lang 18 7i 50 7« 53
Karen Mailand Pedersen .............................. . N l9/6 11 Lang 33 ! 27< 38 7s 57
Anna Kvist ........................................................ . N 37 11 Gj 33 71 43 7» 57
Marie Næsted .................................................... .. S 17is 96 Statensfor- 

skolcs. 16 I 7a 43 7, 58
Else M. Sondergaard .................................. .. S 23/io 13 Lang 39 7i 52 Li 58
Anna Nielsen .................................................... .. N "76 18 Si 41 1 7u 52 710 58

Lærere: 1
Børge Jensen .................................................... .. B 12 i o 17 Gj 40 74 50 74 50
C. G. Brauner Pedersen .............................. . N B/3 13 Jel 43 712 47 Ls 50
Carsten Charles Madsen .............................. .. S 273 10 Jcl 43 74 44 7 7 46
Villy Sondergaard ........................................... .. S ,7/u 20 Jel 44 1 23 1

13 45 Ls 49
Erik Damgaard Møller .................................. .. S 8/o 22 Si 44 i 7 s 47 7# 50
Svend Mortensen ........................................... .. N i2/12 18 Jcl 41 '7 47 711 50
Knud Bjerre .................................................... .. S 1B/s 20 Tøn 45 7« 54 7« 54
Knud Hendriksen ........................................... .. s 27o 26 Lang 48 7« 51 1;,8 51
Jørgen Guldborg ........................................... .. s 28/4 27 Ra 49 1 i

i a 49 Ls 51
Ejnar Haubro.................................................... .. s 37? 26 Ra 48 4 1 ’ 10 49 7» 51
Borge Quist Olesen ....................................... .. s 27io 28 Lang 50 i V» 51 Ls 53
J. Chr. Andersen ........................................... .. s 27« 28 Si 51 7» 51 72 55
Willy Nielsen .................................................... .. s 16/6 25 Lang 50 I 7s 52 7# 54
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Aage Aspel .............................................. .......... S 13/ a i /8 Lang 52 J/i 53 7. 55
Kobert Meldgaard Pedersen ............. .......... N 19/7 28 Lang 53 7s 56 'Is 56
Henning Borup Svendsen ................. .......... N 30/i2 32 Jel 54 1/s 54 'Is 56
Willy Hestbæk ....................................... .......... B 5/s 33 Lang 54 78 54 'Is 56
Johannes Johannessen ........................ .......... S 26/8 32 Lang 54 55 'Is 57
Børge Schøler Kjær ............................. .......... S 4/3 27 Jel 53 'Is 54 'h 57
K. 0. Miltersen ....................................... .......... B 29/4 31 Skive 54 71 55 'li 57
Per Haugaard Jensen ........................ .......... S 37i2 32 Skive 54 71 55 'li 57
Vilhelm Sørensen .................................. .......... N n/io 27 Ra 55 7 s 55 'is 57
Frede Frederiksen ................................. .......... S 27/io 30 Ra 55 'Is 55 'Is 57
Mogens Hansen ....................................... .......... B 27j 29 Skive 55 'Il 56 'li 56
Aage Riis (asp.) .................................. .......... N 8/8 27 Skive 57 'Is 57 'Is 58
Henning Colding .................................. .......... B 26/2 30 Si 51 'Is 58 'Is 58
Bent Barret (asp.) .............................. .......... B 30 Skive 58 'Is 58 'Is 58
Bjarne Knudsen (asp.) ..................... .......... B 'h 34 Skive 58 'Is 58 'Is 58
Eigil Andersen Mørkenborg ............ .......... S 7i 32 Skive 58 'Is 58 'is 58

Lærerinder:
Else Østergaard....................................... .......... N 14/i2 14 Lang 36 'Il 58 'h 58
Elisabeth Damgaard Møller ............ .......... S 23/j 21 Si 44 'Is 47 7« 49
Else Kirstine Mai ................................. .......... S 31 i 8 14 Had 39 'Is 48 'is 50
Laura Torp Albertsen ........................ .......... S 30h 09 Nis 44 'il 46 'is 46
Sara Balle Hansen................................. ...  s 9/io 22 Tøn 46 'Is 52 'is 53
Margrethe Paaskesen ........................ ...  s 3/s 21 Zahle 46 'ill 49 'Is 56
Marie Bang............................................... .......... N 2iL 12 Ri 49 'is 49 'is 49
Lilli Guldberg .......................................... .......... S 4/o 26 Lang 49 'Is 50 Vs 51
Gerda Quist Olesen ............................. ...  s 25/i 29 Lang 50 'Is 50 'Is 53
Ella Borup Svendsen .......................... .......... N 23/, 29 Si 51 'Is 54 7i 55
Ragnhilda Bach ....................................... .......... N 20la 25 Nis 51 'Is 57 7s 57
Agga Riis ............................................... .......... N 4/io 25 Tøn 52 'Is 53 'Is 54
Edith Pedersen ..................................... .......... S 272 24 Aarh. 53 'Is 53 'Is 55
Margrethe Eriksen .............................. .......... N 73 07 Gj 27 'i 10 55 'Is 57
Jenny Latiri ........................................... .......... N 14/io 30 Skive 54 'h 55 'li 57
Else Borup Jensen .............................. .......... N 23/3 33 Skive 55 'h 56 7i 56
Karen Bro Miltersen (asp.) ............. .......... N 26/, 33 Skive 55 'il 56 7i 56
Ragna Helene Damgaard .................... .......... S ®/7 33 Skive 55 'h 56 'li 56
Ruth Emilie Pechüle Jacobsen ......... .......... N 18/9 25 Zahle 47 1;1 8 58 7i 58
Hjørdis Sørensen (asp.) ...................... .......... N 275 33 Skive 56 1/ 57 7'157
Inge Brøndum (asp.) .......................... .......... S 7/io 17 Skive 57 'Is 57 'Is 57
Judith Hansen (asp.) ..........................
Vakant embede .....................................

.......... B 4/3 34 Skive 58 'Is 58 'Is 58

Timelærere:
Ivar Spanggaard ................................... .......... N 27io 32 Skive 56 'il 57 'Is 57
Bendt Sørensen ....................................... .......... B 13/« 31 Skive 58 'Is 58 'Is 58
Erling Kjeldsen ..................................... 12/ii 31 Skive 58 'is 58 'Is 58

Timelærerinder:
Sigrid Kristine Møller ........................ .......... S 21/s 05 Si 26 710 57 V'io 57
Helle Falk .............................................. .......... S 27i 35 Skive 56 1 / 57 'li 57
Ruth Høstgaard Bonde ..................... .......... B 7« 34 Skive 58 'Is 58 'is 58
Karen Hansen.......................................... .......... S 8/s 19 Skive 58 'Is 58 'Is 58

Faste vikarer:
Jens Odgaard .......................................... 23/io 34 Jel 57 'Is 57 'Is 57
Ane Kirstine Nielsen ............................. 37i 36 Skive 58 'Is 58 'Is 58

Desuden har følgende seminarielærere haft timer ved skolevæsenet: J. Balle Hansen, Gustav 
Bjerre, S. Mai, N. Chr. Bro Bystrup, H. Levinsen, Kaj Bonde, Nørgaard Pedersen.

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

NavnDato

Afgang: Til:
31/7
3v7
31 / 

/7

58 Agnes Knudsen ........................................................................ Ophør
Gedved seminarium.58 Overmark Larsen ...................................................................

58 Viggo Jørgensen ........................................................................ Vemb
31/7 58 Kirsten Wetche ........................................................................ Ålborg

Fra:Tilgang:
1/10

Vi
57 Sigrid Kristine Møller1 ........................................................... Tidligere vikar

Ramsing58 Jens Oluf Ostergaard ...............................................................
Vi 58 Else Ostergaard ........................................................................ Ramsing
Vs 58 Ruth Emilie Pechiile Jacobsen .............................................. København
x/8 58 Judith Hansen ............................................................................ Skive seminarium
Vs 58 Bent Barret ................................................................................ Skive seminarium
Vs 58 Bjarne Knudsen ........................................................................ Skive seminarium
V« 58 Eigil Mørkenborg ................................................................... Skive seminarium
Vs
Vs

58 Bendt Sørensen ........................................................................ Skive seminarium
58 Erling Kjeldsen ........................................................................ Skive seminarium

Vs 58 Ruth Høstgaard Bonde ........................................................... Skive seminarium
Vs 58 Karen Hansen ............................................................................ Skive seminarium
Vs 58 Ane Kirstine Nielsen ............................................................... Skive seminarium
Vs 58 Henning Colding ........................................................................ Ålborg

Lærerpersonalets videreuddannelse 
1957/58

Per Haugaard Jensen: Kursus i fysik.
Schøler Kjær: Kursus i tegning.
Johs. Johannessen: Kursus for eksamens

fri klasser.
Ella Borup Svendsen: Kursus i engelsk.
Frede Torpe: Kursus i matematik.
Agga Riis: Kursus i engelsk.
Aage Riis: Kursus i sløjd.
Willy Hestbæk: Kursus for eksamensfri 

klasser.
Brauner Pedersen: Kursus i matematik.
Hjørdis Sørensen: Kursus i svensk.
Edith Pedersen: Kursus i tysk.
Else Søndergaard: Kursus i håndarbejde.
Bendt Sørensen: Kursus i tysk.
A. Jensen: Kursus i sløjd.
A. Aspel: Kursus i sløjd.
Erling Kjeldsen: Kursus i sløjd.
E. Haubro: Kursus i engelsk.
Holger Jacobsen: Kursus i tysk.
Helle Falk: Kursus i gymnastik.

Fra lærerkredsen 1957/58
2. sep. 1957: Småbørnsundervisning v/ 

seminarieforstander Fenger, Vejle.
27. sep. 1957: Instruktion i naturhisto

rie v/ inspektør Kristian Pedersen, Odense.
1. nov. 1957: Foredrag om Nis Pedersen 

v/ seminalielærer Levinsen.
19. nov. 1957: Litteraturens anvendelse i 

undervisningen v/ overlærer Johs. Nielsen, 
Frederiksberg.

7. dec. 1957: Underholdning v/ Johs. 
Lage Jacobsen, Odense. (H. C. Andersen).

18. febr. 1958: Filmsaften, Kontikiekspe- 
ditionen v/ Erik Damgaard Møller og Car
sten Madsen.

Febr. 1958: Instruktion i basketball v/ 
seminarielærer G. Bjerre, Skive.

Febr. 1958: Kursus i arbejder med pap
mache v/ overlærer Karl Pedersen, Skive.

Febr. 1958: Kursus i oliemaling og 
akvarelmaling v/ seminarielærer S. Mai, 
Skive.

Febr. 1958: Regnekursus v/ forstander 
Paaskesen.
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27. marts 1958: Udenrigspolitisk fore
drag v/ højskolelærer Juul Andersen, 
Askov.

23. maj 1958: Instruktion i geografi v/ 
førstelærer Bruun, Sdr. Vilstrup.

Afsked
Ved skoleårets slutning fik overlærer 

frk. Agnes Knudsen efter ansøgning bevil
get afsked med pension efter at have vir
ket ved Skive kommunale skolevæsen 
næsten 38 år — hele den lange årrække 
ved skolen i Brårup, hvor frk. Knudsen 
har udført et dygtigt og samvittigheds
fuldt arbejde, der tilfulde fortjener den 
anerkendelse, der fra såvel nuværende som 
tidligere elever, forældre, myndigheder og 
kolleger blev givet udtryk for ved hendes 
afsked.

Fra skolernes dagbøger
Samtlige skoler:

12. aug. 1957: Skolen begynder.
24. okt. 1957: FN-dag. IV mellem og 

realklasserne til film og foredrag. Sekre
tær i „Mellemfolkeligt Samvirke“, fru 
Jytte Tastum, talte.

29. okt. 1957: A-influenzaen kulminerer: 
9 lærere og ca. 700 elever fraværende. En
kelte klasser lukket.

14. nov. 1957: Landsskolescenens Bio op
fører „Under Australiens Himmel“.

14. nov. 1957: Forældremøde for hele 
skolekredsen. Fhv. skoleinspektør, mag. art. 
Sofie Rif bjerg talte om „Vanskelige perio
der i normale børns liv“. Der var mødt ca. 
250 tilhørere.

15. nov. 1957: Vinterplanen indføres.
28. nov. 1957: Møde med forældre om 

optagelsesprøven til 1. mellem.
9. dec. 1957: Landsskolescenens Bio: 

„Den døende prærie“.
9. dec. 1957: Indskrivning af elever, ca. 

275 til 1. klasse.
13. januar 1958: Landsskolescenens Bio: 

„Snaphaner“.
18. feb. 1958: Koncert af Ålborg skole

orkester for elever fra og med 6. klassetrin 
og opefter.

24. feb. 1958: Sommerplanen indføres.
24. feb. 1958: Tuberkuloseundersøgelse 

af lærerpersonalet.

26. feb. 1958: Dansk Skolescene opfører: 
„Sparekassen“.

4. marts 1958: Fridag i anledning af by
rådsvalg.

27. marts 1958: Landsskolescenens Bio: 
„Den røde pimpernel“.

29. maj 1958: Fridag i anledning af 
børnehjælpsdagen.

23. juni 1958: Skoleåret slutter.

Sondre skole:
16. april 1958: Fodboldkamp med engelsk 

drengehold på besøg i Struer statsskole. 
Efter kampen var englænderne gæster hos 
de danske drenge.

6. maj 1958: Skriftlig eksamen begyn
der.

29. maj 1958: Udflugt til Venø med 6., 
7., I og II mellem, ca. 350 elever.

4. juni 1958: Udflugt med 1. og 2. klasse 
til Nykøbing Mors med ca. 200 elever og 
til Lemvig med 3., 4. og 5. klasse — ca. 450 
elever.

19. juni 1958: Forældredag med udstil
ling af elevarbejder.

23. juni 1958: Afslutning på skoleåret.
I årets løb har der været holdt en del 

forældre-klassemøder, og især på de lavere 
klassetrin har forældrene været inviteret 
til at overvære undervisningen et par 
timer.

Af længere skolerejser er der foretaget 
følgende:

7a og 7b til Bornholm under ledelse af 
lærerne Søndergaard og Quist Olesen med 
fruer.

IVmb til England under ledelse af lærer 
Jens Chr. Andersen.

IVma og IVmd til Norge under ledelse 
af lærerne Sigurd Hansen og Knud Bjerre 
samt fru Bjerre.

IVmc til Norge; ledere: lærerinde Edith 
Pedersen og lærer Schøler Kjær.

IVme til Bornholm; ledere lærer Aspel 
og fru Schøler Kjær.

Alle rejser i eksamensafdelingen er fore
gået i sommerferien.

Nordre skole:
2. —7. sep. 1957: Skolens 7. klasser er på 

tur til Bornholm under ledelse af frk. Hilda 
Back, Brauner Pedersen og Borup Svend
sen.
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27. sep. 1957: Undervisningsinspektør 
Nik. Nielsen, Ålborg, overværer dansk- og 
historieundervisningen.

28. sep. 1957: Undervisningsinspektør 
Chr. Pedersen, Odense, overværer geografi- 
og naturhistorieundervisningen.

6. nov. 1957: Undervisningsinspektør B. 
M. Østerby, Fredericia, overværer skolens 
engelsk- og tyskundervisning.

22. dec. 1957: Juleafslutning i Skive ny 
kirke ved pastor Fiig Pedersen.

7. —8. marts 1958: Skolens elever opfø
rer „Et Folkesagn“ for kammerater om 
eftermiddagen og for forældre om aftenen.

4. juni 1958: Skolens mindre elever på 
udflugt til Flyndersø.

10. juni 1958: Skolens større elever på 
udflugt til Bækkelund.

20. juni 1958: Forældredag og udstilling 
af arbejder i tegning, sløjd og hånd
arbejde.

22. juni 1958: Afslutning og uddeling af 
legater.

Brårup skole:
Skolen begyndte det nye skoleår med 392 

elever.
Overlærer Alfred Jensen tiltrådte sin 

stilling som viceskoleinspektør.
23. aug. 1957: 7.b er på cykeltur til Hjerl 

hede under ledelse af Preben Jensen.
12. sep. 1957: 5. a er på geologisk ekskur

sion med Willy Hestbæk som leder.
20. sep. 1957: 4. b er på bustur til Møn- 

sted kalkværk og Viborg domkirke under 
Børge Jensens ledelse.

14. nov. 1957: Skolens fødselsdag fejres 
med filmsforevisning for børnene om efter
middagen og for forældrene om aftenen, 
hvor kaptajnløjtnant Fenger, Viborg, viste 
sin film fra Grønland.

22. dec. 1957: Juleafslutning i gymna
stiksalen med korsang og tale af skole
inspektøren.

21. jan. 1958: Nordens rejselektor, A. 
Ejlertsen, viser film for 6. og 7. klasserne.

3. marts 1958: Skolefest for de 3 yngste 
årgange om eftermiddagen og for de øvrige 
årgange om aftenen. 6. b viste små sketch 
under frk. Lidegaards ledelse.

6. maj 1958: 5. b er på bustur til Grathe 
hede og Viborg domkirke undei’ A. Jensens 
og Grethe Halskov Hansens ledelse.

21. maj 1958: 7. b er på bustur til Spot
trup som led i gruppearbejde under Bay 
Østergaards ledelse.

3. juni 1958: 5. a er på cykeltur til Hjerl 
hede med K. Miltersen som leder.

6. juni 1958: 6. b er på cykeltur til Kås 
sammen med A. Jensen og Lis Lidegaard.

11. juni 1958: 4., 5., 6. og 7. klasserne er 
på udflugt til Århus med besøg på Natur
historisk museum.

17. juni 1958: 1., 2. og 3. klasserne er på 
tur til Rindsholm med viceskoleinspektør 
A. Jensen som leder.

21. juni 1958: Ved lærerrådsmødet blev 
Jer overrakt frk. Agnes Knudsen en smuk 
gave fra skolekommissionen.

23. juni 1958: Afslutningen holdtes i 
gymnastiksalen. Der uddeltes præmier, og 
skoleinspektøren holdt afskedstalen for frk. 
Knudsen, der forlader Brårup skole efter 
38 års arbejde ved samme skole.

Efter afslutningen blev der i lærerværel
set overrakt frk. Knudsen smukke gaver 
fra lærerne.

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

Sondre skole:
R a. Karsten B. Andersen.
R b. Poul Dam Jensen.

IV a. Birthe Pedersen.
IV c. Lis Nybo Andersen.
IV d. Hardy Møller.
IV e. Knud Christensen.

7 a. Jens Laustsen.
7 b. Else T. Andersen.
7 c. Kurt Christensen.

Nordre skole:
8 a. Rita Balle.
8 b. Yrsa Pharsen.
7 a. Grethe Ellen Hansen.
7 b. Mogens Scheer Jensen.

Brårup skole:
7 a. Birgit L. Andersen.
7 b. Viggo Mathiasen.

Desuden er X-legatet, stiftet anonymt 
som hjælp til rejser, uddelt til:
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Peter Ingemann Rugaard Jensen, IV d, 
Søndre skole.

Finn Yde Thomassen, III a, Nordre 
skole.

Jens Malmberg, III a, Nordre skole.

Svømmeundervisning
Den frivillige undervisning har som i de 

senere år været etableret ved kommunens 
badeanstalt ved Resen strand. Den påbe
gyndtes den 25. juni og sluttede 2. august.

Der har deltaget 201 drenge — hoved
parten fra 9 til 12 år — fra byens 3 skoler. 
Mødeprocenten har været meget svingende 
efter vejrets skiftende karakter.

15 drenge bestod svømmeprøven.
6 „ „ frisvømmerprøven.
4 „ „ livredderprøven.

Derudover fik 37 drenge lært brystsvøm
ning, så de kan klare sig på en strækning 
af 50 m. Samtlige begyndere har lært tør
svømning til brystsvømning og har trænet 
med hjælpemidler.

Af piger deltog 312 i alderen fra 8 til 14 
år — dog kun ganske få 14-årige. 165 var 
begyndere.

Følgende prøver er bestået:
200 m brystsvømning: 41 elever 
Svømmeprøven: 24 elever.
Frisvømmerprøven: 8 elever.
Livredderprøven: 7 elever.
Svømmelærerne hr. Johs. Kjeldgaard og 

fru Karen Severinsen påpegede, at det 
ville være ønskeligt med et lavere bassin 
for begyndere, og at der er brug for flere 
og mere effektive hjælpemidler. For de 
større elever er der behov for en 1- og 3- 
meter vippe til indøvning af spring.

Erhvervsvejledning
Af klasselærerne er der givet erhvervs

vejledning til samtlige 7. klasser og 4. em
klasser, og erhvervsvej lederne har besøgt 
hver enkelt klasse 1 undervisningstime.

Til virksomhedsbesøgene har eleverne i 
7. klasserne været opdelt i 9 hold efter 
interesser; og under ledelse af en lærer har 
hver enkelt elev aflagt et 3-timers-besøg på 
mindst 6 af nedennævnte virksomheder:

Autoværksted, bryggeri, støberi og ma
skinfabrik, møbelfabrik, stort, moderne 
landbrug, tømmerhandel, andelsvaskeri, 

børstefabrik, børnedaghjem, frisørsalon, 
havneanlæg, sygehus, ægpakkeri, manufak
turforretning, jernhandel og kolonialfor
retning.

Hos elevei’ og lærere har der været udelt 
tilfredshed med disse besøg, og man beder 
pågældende virksomheder modtage skolens 
tak for deres medvirken til, at denne form 
for erhvervsvejledning kan gennemføres.

Skolebespisningen 1958
begyndte 13. januar og sluttede 31. marts. 
Den har omfattet 63 skoledage, og elever 
fra de syv første klassetrin har kunnet 
deltage.

Der var tilmeldt følgende antal:

Til varm 
mad

Til mælk 
alene

Sondre skole .................... 337 552
Nordre skole .................... 226 464
Brårup skole.................... 289 77

I alt ... 852 1093

Hvis der regnes med en mødeprocent på 
100, er der uddelt 53.676 portioner varm 
mad, der i alt har kostet 52.744 kr. eller 
98,2 øre pr. portion.

Udgiften til mælken har været 11.109,86 
kr.

Den samlede udgift = 52.744 kr. 4- 
11.109,86 kr. = 63.853,86 kr.

Uddrag af skolevæsenets regnskab
Udgift 1956/57 ..................................... 1.335.735
4- forrentning af fast 

ejendom ..................... 149.240
4- afskrivning af fast 

ejendom ..................... 20.300
---------------- 169.540 

1.166.195

Pr. 31. dec. 1956 var elevtallet 2526.
Kommunens nettoudgift pr. elev i 

1956/57 = 1.166.195 kr. : 2526 — 461,67 
kr.

Tilskud fra den kommunale udlignings
fond på 243.240 kr. er holdt indenfor be
regningen.
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Ungdomsskolen
Ungdomsskolen begyndte vinterens ar

bejde den 17. sep. med 79 drenge og 72 
piger som elever. Af disse gennemførte 59 
drenge og 57 piger deltagelsen i undervis
ningen. Et enkelt hold havde en ret høj 
forsømmelsesprocent, men til gengæld gen
nemførte et andet hold arbejdet med en så 
ringe forsømmelse som ca. 4 pct.

Der blev for pigernes vedkommende un
dervist i husgerning og håndgerning samt 
i hjemmets økonomi. Ca. 20 piger blev un
dervist i skolen i Brårup.

Drengene fik undervisning i erhvervs
lære, sløjd, regning, engelsk og gymnastik.

Fra skolens begyndelse til juleferien 
havde fritidshjemmet stort besøg hver af
ten; men efter jul samlede interessen sig 
særlig om arrangementerne på onsdags
aftnerne, hvor der vistes film og holdtes 

foredrag, og hvor der blev givet instruk
tion i tegning og dans og oplysning om lan
dets forskellige værn.

Fredag aften var besøget også stort vin
teren igennem.

Skolen havde i februar besøg af forenin
gen Nordens rejselektor, der holdt foredrag 
og viste film om Norges erhvervsliv og 
naturforhold.

Som sædvanlig kom fra Århus Møllevan
gens ungdomsskole på besøg.

I februar var de ældste elever på en 
week-endtur til Ålborg, og hele skolen var 
på en heldagstur til Århus med besøg på 
Naturhistorisk museum og festligt samvær 
med Møllevangens unge om aftenen.

Den 13. marts holdtes afslutning på vin
terens undervisning med en god og fyldig 
udstilling af elevernes arbejde. Til stede 
ved afslutningen var ungdomsnævnets med
lemmer.

Skive kommunes Børnebiblioteker 1 4 1957—31/s 1958

Skole

Bogbestand (udlån og håndbogsamling) Udlånsvirksomhed Læsestuer

Bogbest. pr.31 /3 1958

1 alt

Tilvækst 1957/58 Afg.
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Fagi. Skonl. Fagi. j Skonl. I alt Fagi. Skønl. I alt

Søndre .. 3657 3036 6693 315
i

243 558 123 894 3211 18277 21488 2360 5685
Nordre . . 1624 2185 3809 716 131 847 12 542 1428 8128 9556 1157 1880
Brårup .. 579 1251 1830 6 78 84 0 215 1232 5618 6850

I alt.. 5860 6472 12332 1037 452 1489 135 1651 5871 32023 37894 3517 7565

Børnebibliotekets bestyrelse består fra 
1. april 1958 af følgende:

Valgt af byrådet: Redaktør Jens Erik
sen, revisor Hyllested og prokurist Høven- 
hoff. Valgt af byrådet blandt skolelederne: 
Stadsskoleinspektør Halskov Hansen (for
mand). Valgt af fælleslærerrådet: Vice- 

skoleinsp. Dyhrberg Christensen (næst
formand).

Bogudvalget består af følgende: Halskov 
Hansen, Frede Torpe, K. O. Milthersen, 
Carsten Madsen og overbibliotekar Rohr- 
danz.
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Beretning om skolelægetilsynet
( Ved skolelæge Kaj Brøgger)

I 1957/58 er alle børn — ialt 2518 — 
undersøgt een gang. Desuden er 17 børn 
undersøgt ekstra på foranledning af klasse

lærerne. Undersøgelserne har givet følgen
de resultater:

Søndre Nordre Brårup
skole skole skole

Dr. P. Dr. 1 P. Dr. 1 P.

Antal elever............................................................................................................ 631 ! 610 457 434 218 168
« henvisninger til læge.................................................................................. 97 92 60 67 31 42
« hvis højde/vægtforhold over -f- 15 °/0................................................... 36 i 50 23 26 19 16
« « « « under 4-15%................................................. 10 i 41 8 43 5 7
« med sukkersyge.......................................................................................... ,1
« « epilepsi og epileptiske ækvivalenter............................................... 2i 2 2 1
« « pareser efter børnelammelse........................................................... 1 1
« « fodvorter............................................................................................ 6 * 8 ' 2 2 2
« « parasitære hudsygdomme............................................................... 1 3 ! , 1
« « hjertelidelser (sikre).......................................................................... 1 1 11
« « astma.................................................................................................. 1 2 2 3 1
« « udtalte taleforstyrrelser................................................................... > 2 i
« « refraktionsanomalier påvist hos øjenlæge................................... 55 1 61 24 40 12 21
« « nedsat hørelse.................................................................................... 41 4 5 , 2 1 1
« « usikker farvesans (12-årige)........................................................... 34 I 6 22 2 8I
« « albuminuri.......................................................................................... 1 1
« « håndvorter.......................................................................................... 3 i 2 1 1 3
« « hernier................................................................................................ 1 2 2 i 2 1
« « andre kroniske sygelige tilstande................................................... 1 i 2 1 1 1
« neglebidere.................................................................................................. 51 I 38 47 i 31 26 ! 15
« med over 30 sygedage i alt..................................................................... 8 ' 5

5 5 13 1 6

Tuberkuloseundcrsøgelse af 1. klasse i 1957—58

Søndre 
skole

Nordre 
skole

Brårup 
skole I alt

Dr. 1 Pg. Dr. Pg. Dr. Pg.

Antal børn....................................................................... 54 47 56 43 37 23 260
« spontan positive................................................... 4 1 3 1 2 11
« calmettevaccinerede før skolegangen.............. 14 8 19 11 7 2 61
« « efter « .............. 31 32 33 26 24 20 166
« tuberculinnegative................................................. 33 36 34 28 25 21 177
« nægtet vaccination............................................... 2 4 1 1 1 1 10
« ikke vaccinerede af anden grund...................... 4 1 2 8 5 20

Som tidligere år har så godt som alle 
børn i 1. klasserne haft een af deres for
ældre med til undersøgelsen, ligesom også 
en del af lærerne har overværet og hjulpet 

med til undersøgelserne ved at berette om 
børnenes helbredstilstand og opførsel i 
klasserne.

Eleverne i 1. klasserne og afgangsklas- 
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serne fik lungerne røntgenfotograferede 
på tuberkulosestationen. Ved tuberkulin
prøven af 335 elever i afgangsklasserne 
var 12 negative, hvoraf de 10 blev revakci- 
nerede.

På en af skolerne har der været hår
eftersyn på samtlige børn et par gange, og 
der findes nu kun et enkelt barn, som det 
stadig kniber med at holde fri for pedeculi.

Antallet af fodvorter falder stadig, idet 
der er fundet ca. 50 pct. færre fodvorter 
end forrige skoleår. Desinfektion af gym
nastiksale og baderum fortsættes stadig.

Skolelægen har efterset skolebygninger
ne og de hygiejniske forhold.

Ialt er 295 småskader, der er opstået i 
skoletiden, blevet behandlet.

Skive kommunale skoletandpleje
( Ved klinikchef Anna Gant riis)

Oversigt over virksomheden i året fra 12. august 1957 til 22. juni 1958

Antal børn De forskellige behandlingers antal

Systematisk behandling
Extrak- 
tioner

I alt

1. års behandling...................................

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

Tilsammen...

1442 7118, 745

6 684 242

159 614 1442

1684 8597 1596 165 1298 1684

64 799 134

115 1551 534

179 2350 668

4259

12278

16537

Foruden ovenstående behandlinger er ud
ført 52 reguleringer ved bideplaner. End
videre er der taget 132 røntgenbilleder.

Der er udover tandbehandling i årets løb 
behandlet 665 småskader, som børnene har 
pådraget sig i skoletiden.

I år er alle børn blevet behandlet 1 gang, 
og jeg håber i det kommende år at kunne 
se børnene til behandling hver 8. måned.

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

„Første års behandling“ 17,6 (sidste år 
17,3).

„Fortsat behandling af børn, der i tid
ligere år har været under systematisk be
handling“ 8,5 (sidste år 10,7), hvilket vi
ser, at Caries-frekvensen stadig er stigende 
for første års behandlede børn, mens det 
for de børn, vi har til fortsat behandling, 
heldigvis går i den rigtige retning.

Det er glædeligt at se, at den omstændig
hed, at vi har formindsket børneantallet, 
allerede nu kommer de børn til gode, der 
går til behandling.


