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BERETNING
OM

SKIVE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

FOR

SKOLEÅRET 1956—57

Ved stadsskoleinspektør
A. HALSKOV HANSEN

SKIVE FOLKEBLADS BOGTRYKKERI
SKIVE

Statens pædagogiske Studiesamling 
København



Skolevæsenets ledelse og tilsyn
Skive kommunes skolekommission:

Valgt af byrådet: Redaktør Jens Eriksen, 
formand. Overbetjent Brendstrup Pedersen. 
Arbejdsmand F. Tonnisen. Landsretssagfø
rer M. Erichsen. Arkitekt Kr. Nielsen.

Valgt af forældrene: Fru landsretssagfø
rer Lakjer (Søndre skole). Pastor Haahr 
(Søndre skole). Skatterådsformand Kjær
gaard (Nordre skole). Kontorist Willy 
Carlsen (Brårup skole).

Skive byråds skoleudvalg:
Redaktør Jens Eriksen, formand. Over

betjent Brendstrup Pedersen. Arbejdsmand 
F. Tonnisen. Landsretssagfører M. Erich
sen. Arkitekt Kr. Nielsen.

Skive kommunes ungdomsskolenævn:
Skatterådsformand J. Kjærgaard, for

mand. Lærer Brauner Pedersen. Prokurist 
N. Kirk. Kontorbestyrer Kr. Thomassen. 
Kontorist Eigil Kjærgaard. Trykker Liebe
trau Hansen. Sekretær Medum Madsen. 
Husmoder Frida Christensen. Pedel Chr. 
Christensen. Kontorassistent Frida Ras
mussen. Seminarist Poul Jørgen Christen
sen.

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

420. Stadsskoleinspektør A. Halskov Han
sen, tlf. Skive 1617. Viceskoleinspektøi’ 
Dyhrberg Christensen, tlf. Skive 893. Vice
skoleinspektør O. Nissen, tlf. Skive 886. 
Viceskoleinspektør H. Thomsen, tlf. 978.

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

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

Sekretær på stadsskoleinspektørens kon
tor, fru Lilli Pedersen, ansat 1. nov. 1952.

Skolebetjentene:
Søndre skole: Tage Schjønning, 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 1956

Under undervis
ningspi. alder

1 undervisnings
pligtig alder

Over undcrvis- 
ningspl. alder

Tilsammen

Dr. Pg. Ialt Dr. i Pg. Ialt Dr. Pg. Ialt Dr. Pg. I alt

Fra Skive kommune.............. 28 30 58
1

1122 ! 1044 ; 2166 98 103 201 1248 1 177 2425
Fra andre kommuner............ 18 16 32 10 13 23 28 27 55

I alt... 28 30 58 1140 1060 2198 108 116 224 1276 1204 2480

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

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 21 243 467 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

1956—57.......................................... 847 35 859 31 371 13 405 16 2482 95

Indskrivning til 1. klasse 1948—57

Sdr. og 
Ndr.skole

Brårup 
skole I alt

Forventet indskrivning til 1.

1948......... 142 15 157 klasse 1958—-63:

1949......... 175 26 201 —

1950......... 236 34 270 I alt

1951......... 263 50 313 —

1952......... 280 62 342 1958.............................. 270
1953......... 325 58 383 1959.............................. 282
1954......... 277 58 335 I960.............................. 276

1955......... 275 60 335 1961.............................. 283
1956......... 218 56 274 1962.............................. 278
1957......... 200 59 259 1963.............................. 279



Oversigt over elevtal, klassetal og klassekvotient på de enkelte klassetrin pr. 31. december 1956

Søndre skole Nordre skole Brårup skole Asylgades skole I alt

u Q V 5 L-
O CZ

L.
Q cz i 5 tz

O S o O « o O
22 s 6 Q

tz Ä o O
£ ft O

tu tU tu X UJ tu

I. klasse ....................................................... 106 4 26,5 114 4 28,5 58 2 29,0 278 10 27,8

2. klasse ....................................................... 129 5 25,8
30,6

119 4 29,8
29,5

67 7 33,5

25,5

315 11 28,6

3. klasse ....................................................... 153 5 118 4 51 2 322 11 29,3

4. klasse ....................................................... 164 6 27,3 143 5 28,6 66 2 33,0 373 13 28,7

I alt grundskoleklasser......................... 552 20 27,6 494 17 29,1 242 8 30,2 1288 45 28,6

5. klasse ....................................................... 146 6 24,3 123 4 30,8 58 2 29,0 327 12 27,3

6. klasse ....................................................... 49 2 24,5 46 2 23,0 52 2 26,0 147 6 24,5

7. klasse....................................................... 48 2 24,0 38 7 19,0

21,5

19 1 19,0 105 5 21,0

21,58. klasse ....................................................... 43 2 43 2

I alt f. m.-klasser..................................... 243 10 24,3 250 10 25,0 129 5 25,8 622 25 21,9

I mellem....................................................... 58 2 29,0 85 3 28,3 143 5 28,6
II mellem..................................................... 57 2 28,5 84 3 28,0 141 5 28,2

III mellem................................................... 128 5 25,6 128 5 25,6
IV mellem................................................... 74 3 24,7 74 3 24,7

I alt e. m.-klasser..................................... 115 4 28,8 371 14 26,5 486 18 27,0

Realklassen................................................ 34 2 17,0 34 2 17,0

1 alt normalklasser................................... 795 30 26,5 859 31 26,5 371 13 28,5 405 16 25,3 2430 90 27,0

Hjælpeklasser............................................ 52 5 10,4 ! 52 5 10,4

Samtlige klasser....................................... 847 35 24,2 859 31 27,7 371 13 28,5 405 16 25,3 2482 95 26,1



6

Afgang og tilgang i skoleåret 1956/57

Elevtal 
pr. Vs 56

I årets løb Afgang 
pr. 31/7 57

Tilgang 
pr. Vs 57

Elevtal 
pr. Vs 57

afgang tilgang

Asylgades skole.............................................. 402 6 4 75 127 452

Søndre skole................................................... 844 36 38 159 103 790

Nordre skole................................................... 864 43 16 53 112 896

Brårup skole................................................... 368 47 42 37 65 391

1 alt... 2478 132 100 324 407 2529

Skolevæsenets lokaler pr. 1. august 1956
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Søndre skole..................................... 34 2 1 2 3 2 1 1 46 4 1 2 1 1 1 1
Nordre skole..................................... 22 3 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1
Brårup skole..................................... 10 1 1 1 13 1 1 I 2

I alt... 66 6 3 4 1 3 3 1 2 89 6 3 4 2 1 1 2 2

Udlån af lokaler
Skolernes lokaler var i vinteren 1956/57 

udlånt til flg. foreninger m. v.: AOF; 
Ungdomsskolen; Handelsskolen; Skive Hus
holdningsforening ; FDF; Skive Liegstouw- 
og Hjemstavnsforening; Skive Idrætsklub; 
Skive Gymnastikforening; Skive Hus
moderforening; De unges Idræt; Skive 
Atlet Club; Per Haugaards kor; Arbejds- 
teknisk skole; Hjemmeværnet; Tunghøre- 
foreningen; Skive Badmintonklub; orga
nist Hildebrandt Nielsen; Røde Kors; Post
orkesteret ; KFUM; Poseidon; Brårup søn
dagsskole; Skive seminarium.

Mellemskole- og realeksamen
De skriftlige prøver afholdtes i dagene 

6.—11. maj og de mundtlige prøver i dage
ne 20. maj til 19. 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 Ikke opgjort

Der indstilledes 73 elever til mellemskole
eksamen og 35 til realeksamen. Alle de ind
stillede bestod eksamen med undtagelse af 
een elev, der forlod realeksamen. Resultatet 
var følgende:
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Antal
elever

Eksamenskarakterer

ug ug 4- 1 mg+ mg mg4- 1 g-F g

Realeksamen..............................................

Mellemskoleeksamen..............................

34

73

1
2 9 14

4 17 28

1
8 ! 1

18 5 1 i

Af de 34 elever, der havde bestået real
eksamen, optoges 2 i 1. gymnasieklasse på 
Viborg Katedralskole og 4 på Struer Stats
skole. 19 af de 73 elever, der bestod mellem
skoleeksamen, ophørte med skolegang. 7 op
toges i 1. gymnasieklasse på Viborg Kate
dralskole og 2 på Struer Statsskole. 45 ele
ver optoges i skolens egne realklasser.

Af de 15 elever, der blev optaget i 1. 
gymnasieklasse, søgte 11 ind på den mate
matiske linie, 4 på den nysproglige.

Til skolens prøve i latin indstillede sig 

12 elever. 5 bestod tillægsprøven i latin, og 
7 bestod en prøve, der gav adgang til gym
nasierne i Viborg og Struer.

Optagelsesprøven til 1. mellemskole
klasse 1957

De skriftlige prøver afholdtes i dagene 
24.—25. 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 proven

Fra Skive kommunes skoler
Q Q 

G

c Q 
E

Sdr. skole Ndr. skole Brårup skole I ilt h C

4. kl. 5. kl. 6. kl. 4. kl. 5. kl.'6. kl. 4. kl. 5. kl.'6. kl. 4. kl. 5. og
6. kl. H

Antal tilmeldte elever.............................. 4 91 4 4 73 1 7 23 3 15 195 20 230

På skriftlig prøve..............
Beståede på mundtlig prøve............

4 75 1 2

9 >

3 55

' 7 1

12 2

3 ;

9 146

21

14
2

169

23

! 1 alt... 4 84 3 3 62 1 2 15 2 167 16 192

Antal ikke beståede elever..................... : 7 1 1 . 11 I 5 s| 1 6 28 4 38

De udenbys elever, der optoges i skolens 
1. em. klasser, kommer fra følgende af om
egnens kommuner: Rødding 1, Fur 1, 
Tårup-Kvols-Borris 1, Vroue-Resen 4 og
Højslev-Dommerby 9.

Regneopgaver til oprykningsproven 1957
8. klasse:

1) 517,587 + 17,7 + 0,9 + 2,32 + 7,037 
+ 727,338

2) 5275,2 kg 4- 1798,653 kg 4- 275 kg 4- 
132 g

3) 738,9 . 6,547
4) 967,697 : 37,8 (2 dec.)
5) 2746V9 . 286.
6) Slagtermester Svendsen køber en grund 

67 m . 37 m for 2,70 kr. pr. m2. Omkost
ningerne beløber sig til 4 % af købe
summen.
Hvor meget bliver hans omkostninger? 
Rundt om grunden opstilles et rafte
hegn, som koster 3,70 kr. pr. løbende m. 
Hvor meget bliver hans samlede udgif
ter i alt?

7. klasse:
1) 543,71 + 9,715 + 0,9 + 2335,986 +

172,47 + 8,9
2) 9726,47 4- 493,269 4- 39,038
3) 756,938 . 8,37
4) 175 kg 31 g + 27 kg 75 g 4- 98 kg 87 g
5) 517-V4 4- 86 Vs 4- 107'/2
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6) 378V10 . 56
7) Vester gaard køber en have, der er 54 ni 

lang og 27 m bred.
Hvor meget skal han betale for haven, 
når prisen er 1,50 kr. pr. m2?
De 4/<) af havens areal er græsplæne, i 
resten er der køkkenurter.
Hvor mange m2 er græsplænen?
Hvor mange m2 er tilsået med køkken
urter?

6. klasse:
1) 125,299 + 1,8 + 2,971 + 276 4- 0,97 

+ 35,648
2) 2685,175 4- 199,87 + 27,003
3) 734,157 . 67,8
4) 125 hl 2 1 + 78 hl + 97 hl 29 1 + 56 1
5) 1230768 : 168
6) Fru Andersen køber et køleskab for 715 

kr., men får 12 ”/o rabat for kontant 
betaling.
Hvor meget skal hun betale?

7) Radioforhandler Strøm køber 12 radioer 
for i alt 4320 kr. Han sælger dem med 
en fortjeneste på 25 °/o.
Find den samlede salgspris.
Hvor meget koster 1 radio i udsalg?

5. klasse:
1) (87,49 4- 39,85 + 1,49) . 87
2) 55 kg 5 g + 225 g + 16 kg 33 g + 

27 kg + 87 kg 230 g
3) 27V2 + 5812/3 + 2119Vo 4- 9565/c
4) 923V3 4- 57G/<
5) 308132/3 : 97
6) Til en cirkusforestilling var der i alt 

532 tilskuere, deraf var de 2/t børn. 
Hvor mange børn var der?

7) Købmand Bæk købte 6 snese æg, som 
vejede 7,375 kg, og gav 3,60 kr. pr. kg. 
Han solgte æggene for 28 øre pr. stk. 
Find købmandens salgspris.
Hvor meget tjente han?

4. klasse:
1) 2,786 + 7,47 + 191,981 + 25,2 + 0,8
2) 2587,451 4- 289,629 4- 1329,091
3) 6289 . 597
4) 40803 : 87
5) 129 m 5 cm + 3 m 19 cm + 2829 m 

87 cm 4- 81 cm
6) 37 dus. 3 stk. + 9 dus. 6 stk. 4- 27 dus.

11 stk.

7) En grønthandler køber 180 kg kartofler 
for 28,80 kr. Han solgte 60 kg for 30 
øre pr. kg og resten 9 øre billigere 
pr. kg.
Hvor meget fik han for alle kartof
lerne?
Hvor meget tjente han i alt?
Hvor meget tjente han pr. kg?

3. klasse:
1) 5129 + 394 + 1951 + 84 4- 531 + 132 
2) 5756 4- 2579
3) 25517 4- 9239
4) 2936 . 85
5) 5648 : 8
6) 40 kg 156 g + 9 kg 008 g 4- 129 kg 

068 g 4- 78 kg 267 g
7) Søren hjalp en gartner med at plukke 

jordbær i 4 dage. Han fik en dagløn på 
3 kr. 60 øre. Hvor meget tjente han 
ialt? Hvor meget mangler han i at kun
ne købe en fiskestang til 20 kr.?

Årsprøven 1957 (Genfortælling)
8. klasse:

Billedhuggeren Canovas 
første kunstværk.

En adelsmand i Italien ville holde en stor 
fest. Bordet skulle pyntes med blomster og 
en smuk figur, som han bestilte hos en 
konditor.

I sidste øjeblik kom der bud fra kondi
toren, at figuren var gået itu for ham. Den 
tjener, der skulle dække festbordet, blev 
meget ulykkelig, fordi det syntes umuligt 
hurtigt nok at skaffe noget i stedet. Da til
bod en køkkendreng, der var søn af en sten
hugger, at lave en figur. Skønt tjeneren 
tvivlede om, at drengen kunne hjælpe ham 
ud af vanskeligheden, tog han mod hans 
tilbud.

I en fart formede drengen en krybende 
love af smør. Tjeneren var tilfreds med fi
guren og stillede den midt på bordet.

Efter at gæsterne havde taget plads om
kring bordet, lagde de mærke til figuren, 
som de fandt særdeles smuk. Fulde af be
undring spurgte de værten, hvem den bil
ledhugger var, som havde formet det ud
mærkede kunstværk. Da de var blevet be
kendt med, at det var en dreng, og at han 
kun havde haft ganske kort tid at arbejde
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i, lod de ham hente og fejrede ham, som om 
festen blev holdt til hans ære.

Værten tog sig derefter af drengens ud
dannelse, og kokkendrengen blev den i hele 
verden beundrede billedhugger Canova.

7. klasse:
Ude ved Vesterhavet boede Jens og Pe

ter. De var begge fem år gamle, og de 
legede tit sammen.

En efterårsdag fik Jens lov til at gå en 
tur over til Peter. Peter var denne dag 
alene hjemme sammen med sin lidt ældre 
søster, og uden at sige noget til hende gik 
de to småfyre ned til havet, skønt de vidste, 
at de ikke måtte. Langt ude på den tørre 
havbund var en sandbanke, og her gik de 
ud for at lege. Da de havde leget et par 
timer, begyndte vandet at stige, og snart 
lå banken som en ø i havet. De to drenge 
fortsatte legen, for de mente, at de sagtens 
kunne vade i land; men da de lidt senere 
prøvede på at komme ind, viste det sig, at 
vandet var alt for dybt. De råbte om hjælp, 
men ingen hørte dem. Snart skyllede vandet 
op over deres fødder, og de rystede af 
skræk og kulde. Netop i dette øjeblik kom 
hjælpen; thi da Peters forældre var på vej 
hjem langs stranden, horte de drengenes 
råb, og de satte en båd i vandet og reddede 
de to drenge.

Både Jens og Peter fik en slem forkø
lelse efter denne tur, og siden vovede de 
sig aldrig ud på sandbankerne.

6'. klasse:
I sommerferien var en flok drenge på 

cykletur.
En af dem, som hed Peter, havde det 

uheld, at kæden på hans cykel sprang af. 
Han råbte til kammeraterne, at de bare 
skulle køre videre, han kom straks. Så 
standsede han; men forst efter meget be
svær fik han kæden på plads og sprang så 
på cyklen igen.

De andre drenge var imens kommet et 
godt stykke vej frem; for hurtigt at nå 
dem greb Peter fat i højre side af en last
bil, der kom korende samme vej, og nu gik 
det lystigt fremad.

Lastbilen indhentede et hestekøretøj, og 
da bilens fører ville køre forbi dette, så 
Peter, at der ikke ville blive plads nok til 

ham. Han slap bilen og bremsede kraftigt, 
men tørnede alligevel med et brag mod 
hestevognen og besvimede.

Da han atter kom til sig selv, lå han i en 
seng på hospitalet med store forbindinger 
om hovedet og den ene arm, og det varede 
næsten en måned, før han blev udskrevet 
som rask.

Han havde dog fået nogle grimme ar i 
ansigtet.

5. klasse:
En mand stod en dag ved sit vindue og 

så ned i gården, hvor hans høns havde 
travlt med at æde korn. Midt imellem dem 
hoppede nogle spurve, som ville have noget 
med. Bag ved en kasse, som stod i nær
heden, havde en kat gemt sig, og da en 
spurv kom hen ved siden af kassen, sprang 
katten frem og snappede den.

En tid efter solgte manden hønsene, og 
nu blev der aldrig strøet korn i gården, og 
spurvene blev borte. Katten kom stadig 
derned, og den blev skuffet, da spurvene 
ikke kom mere. En dag løb den imidlertid 
hen til hestestalden, hvorfra den vendte til
bage med noget i munden. Det var havre, 
som den strøede ud der, hvor hønsene plej
ede at æde. Derefter gemte den sig bag 
kassen.

Det varede ikke længe, før spurvene kom 
for at æde korn, og så snart en af dem kom 
nær nok, sprang katten frem og greb den.

Årsprøven 1957 (Diktat)
8. klasse:

Vore forfædre, / de gamle vikinger, / var 
meget dygtige søfolk. De sejlede I helt ned 
til Middelhavet; ad floderne i Rusland I 
kom de til Sortehavet, / ja, enkelte sejlede 
til Grønland / og Amerika. Tit vovede de 
sig mange dagsrejser fra land / uden at 
vide, hvor de kom hen. Nåede de så en 
fremmed kyst, I gik de i land, I røvede, 
plyndrede og spredte / skræk og rædsel 
overalt.

Mange vikingeskibe havde i forstavnen / 
et dragehoved. I midten af skibet stod ma
sten, / og i agterstavnen / var på højre 
side I anbragt en bred styreåre, / så at 
manden, der styrede, / vendte ryggen mod 
skibets venstre side; derfor kaldtes denne 
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side bagbord, medens højre side kaldtes 
styrbord.

I Nydam mose / i Sønderjylland I fandt 
man i året 1863 / et vikingeskib. Det er 
bygget af egetræ; det er 24 meter langt / 
og 3,5 meter bredt / og kunne ros frem af 
14 par årer. Det var sådanne skibe, / vore 
forfædre brugte / til deres lange rejser.

7. klasse:
På en varm sommerdag I er det dejligt 

at få / en rask, kold dukkert, / men man 
må altid / være forsigtig, / når man går i 
vandet.

Det er ikke klogt I at bade lige efter et 
større måltid / eller efter et arbejde, / der 
har taget stærkt / på kræfterne. Selv om 
man er en god svømmer, skal man aldrig 
gå ud alene / og ikke vove sig ud / i dybt 
vand / på ukendte steder. I tørvegrave / 
eller i andet stillestående vand I er det altid 
farligt / at bade. De øverste vandlag / er 
nemlig varme, I medens vandet dybere 
nede / kan være meget koldt. Mange har 
fået krampe I i det kolde vand / og er gået 
til bunds.

I sommertiden / kan man næsten dag
lig / læse i avisen I om drukneulykker. De 
fleste af disse ulykker / kunne undgås, / 
hvis alle, / der bader, / ville udvise / mere 
forsigtighed.

6. klasse:
En af de sidste dage / i maj måned / var 

jeg i skoven / sammen med mine foræl
dre / og søskende. I Det var dejligt vejr; 
solen skinnede, I jeg tror aldrig, I jeg har 
set skoven / så smuk. Hvide og gule blom
ster / dækkede skovbunden, I og løvet var 
allerede / mange steder så tæt, / at solens 
stråler / ikke kunne trænge igennem.

Da vi havde gået / nogen tid derude, / 
kom vi til en åben plads. Her slog vi os 
ned / under et stort bøgetræ / og spiste 
vor medbragte mad. Bagefter legede vi inde 
i skoven, / medens fader og moder blev lig
gende / i det grønne græs. Henpå efter
middagen drak vi kaffe, / og det blev 
sent, / inden vi nåede hjem.

.5. klasse:
Min broder er dygtig / til at spille fod

bold. / I august var jeg / sammen med en 

kammerat I i Idrætsparken*) / og så på en 
kamp, / hvor han var med. / Vi havde købt 
billet I i forvejen / og kom til at stå I i 
forreste række. I Efter ti minutters for
løb I fik min brors hold mål. I I resten af 
tiden / hændte der ikke noget videre. / Det 
begyndte I desværre / at regne, / og det 
er svært / at spille med en glat bold. / Vi 
fik fugtige sko, / og vore trøjer blev våde. I 
Den næste dag / fik vi en slem forkølelse, / 
og det gjorde min broder også.

*) Skrives på tavlen.

lt. klasse:
I begyndelsen af maj står skoven klædt 

i sin lysegrønne dragt. Sangfuglene vender 
tilbage fra de varme lande; de bygger de
res reder i de tætte trætoppe, lægger deres 
æg og begynder at udruge dem. Snart kom
mer de nøgne unger ud af æggene, og deres 
forældre får travlt med at skaffe føde til 
dem. På en åben plads finder vi snogen, 
som lader sin kolde krop opvarme af sol
skinnet.

3. klasse:
Vi har en dejlig have med mange buske, 

blomster og træer. Når solen skinner, kø
rer jeg rundt i haven med min legevogn. 
Jeg har også en spand og en lille spade. 
Med spaden graver jeg i jorden. Spanden 
fylder jeg med vand, og så vander jeg 
blomsterne. Når far er hjemme, hjælper 
jeg ham med at rive og gøre rent i haven.

Optagelsesprøven 1957 (Diktat)
(I1/! time)

Hver morgen, / når Per og Lise skynder 
sig i skole, I kommer en stor hund, i som 
hedder Trofast, / løbende I ovre fra den 
anden side af gaden / og lægger sig / lige 
uden for skoleporten. I Den er ualmindelig 
smuk, / næsten helt gul af farve, / dog med 
hvidt bryst, / hvide poter / og en hvid plet 
i panden. I Den er langhåret; / også hårene 
i dens hale / er lange. / Dens ører er store / 
og hængende, øjnene kloge og skinnende. / 
I begyndelsen var jeg lidt bange I for den. / 
Men en morgen / prøvede jeg at klappe 
den. I Så rejste den sig op / og begyndte 
at logre / med halen, I som om den ville 
vise mig, / at den var tilfreds. / Fra den 
tid / kommer den altid springende / hen til 



11

mig, / når den ser mig / blandt de andre 
børn. / Om middagen, / når vi går hjem, / 
ligger den endnu ved porten I og slikker 
solskin, I mens den venter / på de mange 
venner, / som den efterhånden har fået. I 
Vi omringer den / og kæler for den; I så 
rejser den sig op / og ryster sig / og ser 
venligt på os. / Men hvis vi tager for 
hårdt på den, / bliver den vred / og begyn
der at bjæffe. / Først når alle børnene / er 
forsvundet, / går den langsomt bort, I som 
om den tænkte, / at nu var arbejdet endt / 
for denne dag.

Diktaten læses op engang i sammen
hæng og dikteres med naturlig udtale 
af ordene afsnitsvis 2 gange. Tegnene 
dikteres.

Optagelsesprøven 1957 (Genfortælling) 
(2 timer)

H u n d e n og kagerne.
Nogle børn legede på en bro, der førte 

over en å. Pludselig styrtede en lille dreng 
i vandet, og ingen af hans kammerater var 
i stand til at hjælpe ham op. Han var nær 
ved at drukne; men da kom der en stor 
hund løbende. Den sprang i vandet, greb 
drengen og svømmede i land med ham. Bør
nene stimlede straks sammen om hunden, 
klappede den og kælede for den. Derpå tog 
de den med hen til en bager og gav den så 
mange kager, som den ville have.

Næste dag gik børnene igen og legede 
på broen. De havde ikke været der længe, 
før hunden indfandt sig, og den blev igen 
klappet og kærtegnet. Men det var ikke 
derfor, den var kommet; den ville have 
flere kager. Det forstod børnene ikke, så 
de gav sig igen til at lege. Hunden stod 
tålmodig og ventede, men da den mærkede, 
at der ingen kager vankede, listede den sig 
bag ved en af de mindste drenge og gav 
ham et puf, så han faldt i vandet. Øjeblik
kelig sprang hunden ud, greb fat i drengen 
og bragte ham i land.

Denne gang vankede der dog ingen 
kager.

Læses 2 gange med naturlig udtale. 
Overskriften skrives på tavlen.

Optagelsesprøven 1957 (Regning)
(2)4 time)

1) a. (316 hl 4- 178 hl 9 1 + 57 hl 58 1 +

13 hl 5 1 15 hl 79 1) : 15
b. 163-7? + 19-V? 4- 75«/- 
c. (43,18 . 86) + (0,095 . 389) 
d. (958078 : 74) + (644414,04 : 67)

2) En mand købte en brugt cykel for 25 kr. 
Han købte 2 nye dæk til 9,50 kr. pr. stk. 
og en ny sadel til 12,25 kr. Han lakerede 
cyklen, og udgiften til lak og pensler 
blev 6 kr. Hvor meget måtte han betale 
i alt? Han solgte cyklen for 95 kr. Hvoi' 
stor var hans fortjeneste?

3) En kasse med te vejer 15 kg. Den tom
me kasse vejer 2 kg 250 g. Hvor meget 
vejer teen? Teen fyldes i poser med 
125 g i hver pose. Hvor mange poser 
bliver der?

4) Hr. Hansen tager på ferietur i 15 dage. 
Han har 600 kr. med. Hvor meget kan 
han bruge om dagen, hvis han bruger 
lige meget hver dag? De to første dage 
bruger han imidlertid i alt 91,50 kr. 
De næste 4 dage bruger han 35 kr. om 
dagen. Hvor mange penge har han nu 
tilbage? På resten af turen bruger han 
lige mange penge hver dag. Hvor meget 
har han så brugt daglig på resten af 
turen, når han havde 4,27 kr. i behold 
ved hjemkomsten.

Særundervisningen
(ved konsulent Gunnar Hansen)

Særundervisningen har i det forløbne år 
omfattet:

A. Hjælpeklasserne
på Søndre skole med 5 klasser, i hvilke 

der pr. 31. december 1956 gik 52 elever, 
heraf 35 drenge og 17 piger. Antallet af 
hjælpeklasser er i det forløbne år blevet 
reduceret som følge af den forsøgsunder
visning, der er blevet etableret ved de tre 
skoler. Ved denne undervisning prøves det 
at holde børnene samlet skoletiden igennem 
uanset evner, når der gives særlig hjælp 
i de elementære fag.

Problemerne i hjælpeklasseundervisnin
gen har i år været det sædvanlige: Skif
tende vikarer! Arbejdet har i øvrigt været 
absolut tilfredsstillende.
B. Læseundervisningen

har i det forløbne år været fortsat med 
hold med speciel undervisning af børn med 
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læse- og stavevanskeligheder ved Brårup, 
Nordre og Sondre skoler.

Børnene har fået en individuel undervis
ning, nøje tilpasset den enkeltes standpunkt 
og særlige vanskeligheder, og i mange til
fælde har undervisningen været så effek
tiv, at barnet i løbet af kort tid har kunnet 
ophøre med at deltage i særundervisningen 
og klare sig med den normale undervisning 
i klassen.
C. Regneundervisning

for elever, der er stærkt retarderet i reg
ning, men ellers klarer sig jævnt i dansk, 
blev forsøgsvis oprettet ved Sondre skole i 
1954/55. Arbejdet viste sig at være så 
værdifuldt, at særundervisningen er blevet 
fortsat og samtidig udvidet, først på Nor
dre skole og senere i Brårup. Den ligger nu 
i så faste rammer, at den må betragtes som 
en fast gren af særundervisningen.
D. Tunghøreundervisningen

har været fortsat i de samme gode ram
mer som hidtil, idet børn med høreproble
mer efter audiometerprøvning hos skole
lægen efter samråd med klasselærerne er 
blevet anbragt hensigtsmæssigt i klasse
værelserne. I ganske få tilfælde er børnene 
blevet forsynet med høreapparat og har 
fået den nødvendige undervisning i brug af 
dette.
E. Undervisningen af talelidende.

Behovet tor denne torm tor særundervis
ning har været og er stadig stigende, og 
da undervisningen for at være effektiv i 
det enkelte tilfælde er temmelig langvarig, 
har det været umuligt at skaffe timer nok 
til denne undervisning, hvorfor ventetiden 
er temmelig lang; men antallet af timer 
har været udvidet mest muligt.
F. Specialhold i særundervisning.

I lighed med tidligere år har en del semi
narieelever fra Skive seminarium haft sær
undervisning som speciale, hvorfor der har 
været oprettet nogle praktikhold i forbin
delse med denne undervisning. I modsæt
ning til forrige år har det i 1956/57 været 
muligt at skaffe nogle lokaler på skolerne 
til denne undervisning.

Det skolepsykologiske arbejde
Der har i årets løb været henvist 47 nye 

elever til undersøgelse enten af klasselære
ren, skolelægen eller hjemmet.

Årsagen til henvisningerne fordeler sig 
således:
Læse- og stavevanskeligheder ................. 15
Regnevanskeligheder ............................... 8
Dårligt skolcstandpunkt som helhed ...... 9
Observation for optagelse i eksamens- 

mellemskolen ...................................... 6
Ønske om oversidning i grundskolen ...... 6
Manglende evne til at følge undervisnin

gen i eksamensmellemskolen ............. 3
Milieuvanskeligheder med opforsels- og 

tilpasningsproblemer, herunder dårlig 
opførsel i klassen og skulkning ...... 4
I mange tilfælde har det ikke været mu

ligt at adskille de enkelte årsager i over
sigten, idet de forskellige problemer ofte er 
følger af hinanden.

På grundlag af de foretagne undersøgel
ser foresloges følgende behandlinger og 
henvisninger, der som helhed blev fulgt:
Læseundervisning ...................................... 19
Regneundervisning ..................................... 8
Oversidning ................................................ 5
Skole- eller klasseflytning ........................... 3
Henvist til skolelægen for videre under

søgelse .................................................... 2
Henvist til taleundervisning ....................... 4
Henvist til forsorg ..................................... 2
Henvist til hjælpeklasse .............................. 0
Ekstra hjælp nødvendig .............................. 4

Ud over de anmeldte er der foretaget 
kontrol- og efterprøvning på 44 elever, hvil
ket medførte, at 12 elever kunne ophøre 
med særundervisning og dermed være i 
stand til at følge den normale undervisning 
uden ekstra hjælp.

Arbejdet med prøvning er blevet større, 
ved at særundervisningen — i forbindelse 
med forsøgsundervisningen med at holde 
børnene på et klassetrin samlede uanset 
evner — er blevet mere fordelt på de en
kelte skoler; men der er ingen tvivl om, at 
denne ordning ikke alene er den bedste, 
men også den mest effektive.

Ud over de i oversigten nævnte under
søgelser har det i mange tilfælde været til
strækkeligt at give et vejledende forslag i 
forbindelse med et barns problemer. Dette 
figurerer ikke i oversigten, idet der ikke er 
ført statistik derover.
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Lærerpersonalet ved Skive kommunale skolevæsen pr. J/s 57
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Skoleinspektorer:
1. Anders Halskov Hansen, stadsskoleinsp. S
2. Hans Chr. Hansen ....................... .'......  N
3. Peder Knudsen Gori ............................ B

Viceskoleinspektø rer:
1. K. G. Dyhrberg Christensen ................ S
2. 0. Nissen ............................................. S
3. Otto Iversen ......................................... N
4. Anna Lavrsen .....................................  N
5. Herluf Thomsen .................................. S
G. Alfred Jensen ..................................... B

Konsulent for særundervisningen:
1. Gunnar Hansen .................................. S

0 verlærere:
1. N. S. Jensen ......................................... S
2. Holger Jacobsen ................................. S
3. Sigurd Hansen .....................................  S
4. J. Skovgaard ......................................... S
5. C. Damgaard Møller ........................... S
G. Eilif Andersen ...................................... S
7. Kr. Eriksen ......................................... N
8. Ejner Lindhard ..................................... S
9. Glud Møller ......................................... S

10. Volmer B. Lykke .................................. N
11. H. G. Dam Jensen ..............................  N
12. Arne Rasmussen .................................. S

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

Lærere:
1. Arne Nielsen ....................................... N
2. Aage Stockholm Andersen ....................  N
3. Karl Pedersen ....................................... S
4. Frede Torpe .......................................... N
5. Børge Jensen ....................................... B
G. C. G. Brauner Pedersen ........................ N
7. Carsten Charles Madsen ....................  S
8. Villy Sondergaard ............................... S
9. Erik Damgaard Møller ........................ S

10. Svend Mortensen ................................... N
11. Knud Bjerre .......................................... S
12. Knud Hendriksen ............................... S
13. Jørgen Guldborg ................................... S
14. Ejnar Haubro ......................................  S
15. Børge Quist Olesen ...............................  S
1G. Kristen Overmark Larsen ..................... S
17. J. Chr. Andersen ..................................  S
18. Willy Nielsen ....................................... S
19. Aage Aspel .......................................... S

27» 00 
‘ . 05 
7- 02

'Vw 97 
3,,7 03
57 90
7S 03

17 .1 06 
,8/3 06

307 20

'7 96
11 , 97

317 , 00
73 96 

27t 05 
l3/9 03 
27 7 08 
18. 8 05 
3- s 04

23;4 11 
27io 03

2,,/3 14

1G.-7o oo
27. 2 02
*7 8 05 
*7, 92
7 7 96 

,9/c 11
3 7 11

7 , 12 
”772 12 
277 14 
28/o 18 
127 17 
«7 13

25/3 10 
,7/n 20

8 7 22 
,2U2 18

1G7 20 
277 26 
2«/^ 27 
37T 26

27.7o 28
117 27 
2U « 28 
"77 25 
‘77 31

Ra 26 
Jcl 29

Ged 32

Si 18 
Si 27

Has 15 
Si 25

KFUM 28 
Ra 29

Lang 44

Ra 18 
Has 19 
Jcl 21 
Jel 26
Si 26 
Si 25 
Ra 28
Si 30 

Blå 31 
Gj 32 
Gj 33 
Ra 36

Si 21
Od 26 
Si 26

Lang 17 
Lang 18 
Lang 33
Gj 33

Jcl 38 
Si 38

Ra 38 
Si 40 
Gj 40 
Jcl 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

77 53 
77 49

7ii 53

27» 19
12/io 31

7« 18 
‘77 29 
19/8 29
77 50

7s 54

V n 22
7« 31 

20/5 22
74 28

20/8 26
7« 50
'/4 29

12/s 35
1 G 31
74 34 
‘7 35
79 36

7\ 25
‘77 32
’-4 28

u/n 20
7'4 50

277 38
7-7 43

7'7 52
77» 55
7' 5 41
7'5 45
7150

7'12 47
7 4 44

277 45
*/5 47
77 47
7'7 54
77 51
77 49

7 10 49
1 ■ 9 51

77 50
7s 51
7'8 52
7'1 53

7i 53 
7o 57

711 53

71 45 
7'7 47

7'10 50
77 5 7 
78 57
77 57

7'7 54

7'4 46 
74 46
77 51
77 51
7« 52 
7'7 54 
78 54 
7s 55
7'7 56
77 56
7s 57
77 57

710 50 
772 51
78 52 
7'7 53
77 53
7s 57 
7s 57

78 52 
71» 55
771 45
77 46
77, 50 
77 50
77 46 
7« 49 
7'8 50

711 50 
7« 54 
77 51 
7'7 51
7o 51
7s 53 
7» 54 
7» 55 
7'0 54 
7'1 55

74 50 
7» 46

7'h 53

74 43
73 44

77o 44
7s 51 

7'12 51
77o 52

7s 54

>7 43
*7 43
77 48 
77 48
7« 49 
77 51
77 51 
7« 52
77 53
78 53
77 54 
7« 54

710 47 
’7» 48
7« 49 
7s 50 
77 50 
7s 54
77 54

7141
7 o 41
7s 42 

711 42
71 44 

710 45
7-7 46 
7o 46 
77 47 
7'7, 47
77 47
77 51
7s 51

711 51
‘7 52 
7'8 52 
7s 53 
77 54 
77 5 5
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20. Robert Meldgaard Pedersen ................. N
21. Henning Borup Svendsen ..................... N
22. Willy Hestbæk ....................................... B
23. Børge Schøler Kjær ............................ S
24. K. 0. Miltersen ................................... B
25. Per Haugaard Jensen ............................ S
26. Vilhelm Sørensen ...............................  N
27. Mogens Hansen (asp.) ........................ B
28. Viggo Jørgensen (asp.) ........................  N
29. Frede Frederiksen ...............................  S
30. Johs. Johannesen (asp.) ........................ S
31. Vakant embede ..........................................
32. Vakant embede ..........................................
33. Vakant embede ..........................................
34. Vakant embede ..........................................

Lærerinder:
1. Marie Næsted ....................................... S
2. Else M. Sondergaard ............................ S
3. Anna Nielsen ....................................... N
4. Elisabeth Damgaard Moller ................. S
5. Else Kirstine Mai ............................... S
6. Laura Torp Albertsen ........................ S
7. Sara Balle Hansen ............................... S
8. Margrethe Paaskesen ............................ S
9. Marie Bang ..........................................  N

10. Lilli Guldberg ....................................... S
11. Gerda Quist Olesen ...............................  S
12. Ella Borup Svendsen ............................ S
13. Ragnhilda Bach ................................... N
14. Agga Riis .............................................. N
15. Edith Petersen ....................................... S
16. Jenny Latiri ..........................................  N
17. Else Borup Jensen (asp.) ..................... N
18. Karen Bro Miltersen (asp.) ................. N
19. Ragna Helene Damgaard (asp.) .......... S
20. Margrethe Eriksen ...............................  N
21. Hjørdis Sørensen (asp.) ..................... N
22. Vakant embede ..........................................
23. Vakant embede ..........................................
24. Vakant embede ..........................................

Timelærere:
1. Aage Riis .............................................. N
2. Ivar Dalum Spanggaard ........................ N
3. Vakant embede ..........................................

Timelærerinder:
1. Helle Falk .............................................. S
2. Inge Brøndum ....................................... S
3. Kirsten E. S. Wetche ............................ B

Faste vikarer:
1. Jens Odgaard ....................................... S
2. Vakant embede ..........................................

19/7 28
30/i» 32

7s 33
4/3 27

29/4 31
37i3 32 
n7o 27
21.4 29
18/5 27

27/io 30 
26/6 32

17/8 96
237o 13 

10/0 18
237 21 
31/b 14
307 09
9. io 22
7« 21

24M 12
4,7 26

27i 29 
23/2 29 
20/0 25 
4/io 25 
21/2 24

14/io 30 
23/3 33 
2o 7 33
6.7 33
73 07

21/5 33

8/8 27
23/io 32

2*7 35 
710 17
57 33

27io 34

Lang 53 
Jel 54

Lang 54
Jel 53 

Skive 54 
Skive 54

Ra 55 
Skive 55 
Skive 55

Ra 55
Lang 54

Statensfor- 
skoles. 16 
Lang 39

Si 41
Si 44

Had 39 
Nis 44 
Tøn 46

Zahle 46 
Ri 49

Lang 49
Lang 50

Si 51
Nis 51 

Tøn 52 
Aarh. 53 
Skive 54 
Skive 55 
Skive 55 
Skive 55

Gj 27 
Skive 56

Skive 57 
Skive 56

Skive 56 
Skive 57

Ra 57

Jel 57

’/s 56 
7b 54 
7s 54 
7b 54 
'h 55 
7i 55 
7b 55 
\7 56 
'h 56 
7b 55

7u 55

'is 43 
'li 52 
7s 52 
'is 47 
'is 48 
’7 46 
'Ib 52

Vil 49 
'Is 49 
'is 50 
'Is 50 
'Is 54 
'is 57 
'Is 53 
7b 53 
*7 55 
'h 56 
V 56 
‘7 56 

7w 55
V'1 57

'Is 57 
7i 57

'h 51 

'Is 57 
'is 57

7s 57

'Is 56 
'is 56 
'is 56 
7i 57 
77 57 
7j 57 
'is 57 
7, 56 
7. 56 
'is 57 
'Is 57

72 55 
'Is 52 
'Is 52 
'is 49 
'Is 50 
*7 46 
'is 53 
'Is 56 
'is 49 
'Is 51 
7b 53 
77 55 
'Is 57 
'is 54 
'Is 55 
7i 57 
77 56 
77 56 
'h 56 
'is 57 
'ii 57

7b 57 
'Is 57

7i 57 
'Is 57 
'Is 57

'is 57

'Is 55 
7b 56 
'Is 56 
7i 57

'h 57 
7b 57

'is 57

772 40
77.41 

‘ io 43 
1 12 46
'Is 47 

1 10 47
*7 48

1 ii 50 
'Is 51 
'is 51 
7b 52 
’7 53 
'is 53 
'Is 54 
'Is 55 
7i 57

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

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

Dato Navn

712 56

Afgang:
Grethe Maul ...................................................................

Til:
Rodding centralskole

3,/is 56 Simon Jensen ................................................................ Ophør
'L 57 Inger Bjerring ................................................................ Åby

3,/7 57 Gustav Bjerre ................................................................ Skive seminarium
« Grete Jensen ................................................................... Restrup enge skole
« Niels Peter Jensen ........................................................ Restrup enge skole
« Ib Skovgaard ................................................................ Brøndbyerne
« Ernst Knudsen ................................................................ Holsted
« Edel Rigmor Knudsen ..................................................... Stendis

*'i 57
Tilgang:

Ivar Spanggaard ............................................................
Fra:

Skive seminarium
« Helle Falk ....................................................................... Skive seminarium
« Hjordis Bcier (nu gift Sorensen) ............................... Skive seminarium

*/5 57 Ragnhilda Bach ............................................................... Randers
7s 57 Jens Odgaard ................................................................ Jelling seminarium

« Inge Brondum ................................................................ Skive seminarium
« Aage Riis ....................................................................... Skive seminarium
« Kirsten Wetche ................................................................ Ranum seminarium

Lærerpersonalets videreuddannelse 
1956/57

Jenny Latiri: Kursus i tegning.
Viggo Jørgensen: Kursus i tysk.
Aa. Stockholm Andersen: Kursus i sang og 

musik.
Ella Borup Svendsen: Kursus i engelsk.
Dam Jensen: Kursus i sang og musik.
Kr. Eriksen: Kursus i matematik.
Schøler Kjær: Kursus i tegning.
Edith Pedersen: Kursus i svensk.
Per Haugaard Jensen: Kursus i matematik. 
Else Sondergaard: Kursus i håndarbejde. 
Alarie Næstved: Kursus i folkeskolens fag

kreds i Sønderborg.
Ejnar Haubro: Dansk-engelsk sommerstæv

ne på Lundbæk landbrugsskole.

Skive provinsårskursus i skoleåret 1956/57
8. april 1957 afsluttedes det i 1954 på

begyndte kursus i dansk, og der udlevere
des bevis for deltagelse til 20 deltagere fra 
Skive og omegn. Deltagerne fra Skive var:

Willy Hestbæk.
Aage Aspel.
Anna Nielsen.
Arne Nielsen.
Henning Borup Svendsen.
E. D. Søgaard.
Else Mai.
Edith Petersen.
Ella Svendsen.
Jens Chr. Andersen.
Børge Schøler Kjær.

Det i januar 1956 påbegyndte kursus i 
geografi afsluttes i efteråret 1957.

Jens Chr. Andersen.

Fra Skive lærerkreds
19. sept. 1956: Instruktion i geografi ved 

førstelærer C. Bruun, Esbjerg.
24. okt. 1956: Instruktion og salmegen

nemgang ved skoleinspektør Erling Brahm, 
Tønder.

8. decbr. 1956: Litteraturaften med op
læsning af „Ullabella“ ved seminarielærer 
Troelsen, Silkeborg.
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8. febr. 1957: Sanginstruktion ved sang- 
pædadog fru Klari Fredborg, Kolding.

Februar 1957: Kursus i volleyball ved 
seminarielærer G. Bjerre.

Februar 1957: Kursus i regning i fri 
mellem ved seminarielærer K. Bonde.

Februar 1957: Kursus i mundtlig dansk 
i fri mellem ved seminarielærer K. Bonde.

Februar 1957: Kursus i skriftlig dansk 
i fri mellem ved seminarielærer K. Bonde.

29. april 1957: Medarrangør af foredrag 
ved professor Sv. Møller Christensen, År
hus.

Fra skolernes dagbøger
Samtlige skoler:

13. aug. 1956: Skolerne begynder.
24. —29. sept. 1956: Børnebogsuge.
13. okt. 1956: „Dansk skolescene“ opfø

rer „Henrik og Pernille“.
19. nov. 1956: Vintertimeplanen indføres.
29. nov. 1956: Møde med forældrene ang. 

optagelse til 1. eksamensklasse.
17. dec. 1956: Indskrivning til 1. klasse.
18. jan. 1957: Børnebespisning og mæl

keuddeling påbegyndt.
18. feb. 1957: Sommertimeplanen genind

føres.
21. feb. 1957: „Dansk skolescene“ opfø

rer „Jeg vil være en anden“.
25. feb. 1957: Forældre- og lærermøde 

med seminarielærer, professor Kjelds, der 
talte om amerikanske skoleforhold for ca. 
250 tilhørere.

5. marts 1957: Tuberkuloseundersøgelse 
af skolernes voksne personale.

30. marts 1957: Børnebespisningen og 
mælkeuddelingen slutter.

24. —25. april 1957: Optagelsesprøve til 
eksamensskolen.

22. juni 1957: Skoleåret slutter.
For eleverne i samtlige 7. og 8. klasser 

har der i forårstiden, efter at de i forvejen 
af klasselærere og erhvervsvejlederen var 
blevet givet en grundig erhvervsvejledning, 
været arrangeret besøg på mange erhvervs
virksomheder. Eleverne har været inddelt 
i små hold efter erhvervsvalg, og de var 
forud for besøget indstillet på, hvad de 
skulle se.

Det var første gang, man forsøgte denne 
form for erhvervsvejledning, men den faldt 
ud på tilfredsstillende måde, og de pågæl
dende lærere og erhvervsvejlederen fortje
ner tak for det ret betydelige arbejde, der 
var forbundet dermed. Ligeledes er der 
grund til at takke for den imødekommen
hed, byens erhvervsdrivende udviste ved at 
tage imod eleverne.

Sondre skole:
6. —13. sep. 1956 var hr. Dyhrberg Chri

stensen og fru Balle Hansen på Bornholm 
med 7a.

4. dec. 1956: Skolebal med 1., 2., 3. og 4. 
klasse fra kl. 14—16,30. De øvrige klasser 
fra kl. 19,00—23,00.

22. dec. 1956: Juleafslutning i Skive ny 
kirke med tale af pastor Fiig-Pedersen.

7. marts 1957: Skolelæge Kaj Brøgger 
holder foredrag for pigerne i afgangsklas
serne om seksualhygiejne.

14. marts 1957 holdtes foredrag om sam
me emne for drengene.

27. maj 1957 var der udflugt til Bække
lund med alle klasser fra og med 3. og op
efter.

31. maj 1957: Udflugt til Spottrup med 
de to mindste årgange.

19. —20. juni 1957: Udstilling af elev
arbejder i sløjd, tegning og håndarbejde.

20. juni 1957: Forældredag.
22. juni 1957: Afslutning og uddeling af 

legater.
I løbet af vinteren har der været afholdt 

flere velbesøgte forældre-klassemøder, og i 
andre klasser har forældrene været indbudt 
til at overvære undervisningen i et par ti
mer udover den ovennævnte forældredag.

Ved sommerferiens begyndelse påbegynd
tes en modernisering og udvidelse af lærer
værelse og kontorer i skolens nordfløj. Ar
bejdet blev ledet af hr. arkitekt Per Phil- 
lipson, og de nævnte lokaler er nu særdeles 
tilfredsstillende.

Asylgades skole:
I begyndelsen af sommerferien var IV b 

og c på Bornholm med Gustav Bjerre og 
frue samt Aa. Aspel og frk. Edith Peder
sen, og IV a i Harzen med frk. Helle Falk 
og Per Haugaard Jensen.
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24. okt. 1956: FN’s dag. Tale af skole
inspektoren.

26. okt. 1956: Landsskolescenens bio vi
ser „Mandy“.

29. okt. 1956: Uddeling af præmier i an
ledning af „bogugen“: Ra: Lisbeth Han
sen. IV c: Inge Josefsen. III c: Lis Ander
sen. II c: Hans Holger Andersen. I b: Erik 
Olsson.

Læsesalens gættekonkurrence: Aase Niel
sen, I a.

30. okt. 1956: Nordens dag. Fest i „Kos- 
mo“. Tale af skoleinspektøren, pastor Hexe- 
berg, Kongsvinger, og forstander Thyre- 
gaard, Jebjerg.

8. nov. 1956: Ungarns frihedskamp og de 
faldne frihedskæmpere mindes. Lærerne 
talte med eleverne om Ungarn — 2 minut
ters stilhed.

14. nov. 1956: Flensted Jensen viser fil
men „Flik-flak i tropesol“.

16. —17. jan. 1957: Undervisningsinspek
tør Nik. Nielsen, Ålborg, på inspektion i 
dansk og historie.

31. jan. 1957: Landsskolescenens bio vi
ser „De fem brødre Sullivan“.

Nordre skole:
20. nov. 1956: Forældremøde. Ca. 500 

deltagere.
23. nov. 1956: Skolefest. Om eftermidda

gen for de mindre børn, om aftenen for de 
store.

22. dec. 1956: Juleafslutning i Skive 
gamle kirke ved pastor Haahr.

3. —4. april 1957: Skolekomedie. Der op
fores „Onkel Toms hytte“ både for elever 
og forældre. God tilslutning til alle 4 fore
stillinger.

15. maj 1957: 7. a og b under ledelse af 
lærerne A. Nielsen og Fr. Torpe på tur til 
Viborg, hvor bl. a. domkirken beses.

22. maj 1957: Skolens større elever, ialt 
467, på udflugt til Mariager.

28. maj 1957: Skolens mindre elever, ialt 
349, på udflugt til Nykøbing M.

Brårup skole:
26. —29. sep. 1956: Udstilling af børne

bogsugens bøger.
24. okt. 1956: FN-dagen højtidelighold

tes i skolens forhal med tale og korsang.

14. nov. 1956 fejredes skolens fødselsdag 
med fest for børnene om eftermiddagen og 
om aftenen for forældrene, ved hvilken lej
lighed Esben Aakjær viste film og fortalte 
om sine rejser.

30. nov. 1956: Nordens dag højtidelig
holdtes med tale og korsang i skolens for
hal, der var smukt pyntet med de nordiske 
farver.

21. dec. 1956: 36 idrætsmærker uddeltes 
i skolens forhal.

22. dec. 1956: Juleafslutningen fandt 
sted i gymnastiksalen, hvor skoleinspektø
ren talte til børnene om julens budskab, og 
lærerinde frk. Kirsten Sørensen læste jule
evangeliet. Samværet sluttede med korsang, 
fløjtespil og fællessang.

28. feb. 1957: Skolens årlige vinterfest 
holdtes i gymnastiksalen. Om eftermidda
gen legede og dansede de yngste årgange, 
mens lærere fra Nordre og Søndre skole 
sang og spillede for dem. Om aftenen dan
sede de øvrige årgange.

14. —20. maj 1957: Lærer W. Hestbech 
og frk. Agnes Knudsen er på Bornholm 
med 6. a.

16. maj 1957: Grethe og Niels Peter Jen
sen er på bustur til Vedersø med 6. b.

12. juni 1957: De ældste årgange, i alt 
250 børn, er på udflugt til Ålborg over 
Hvalpsund.

14. juni 1957: Drengene fra 6. a og b er 
i Stoholm for at spille fodbold.

17. juni 1957: De tre yngste årgange er 
på udflugt til Flyndersø sammen med læ
rerne Børge Jensen og W. Hestbech og 
lærerinderne Agnes Knudsen og Kirsten 
Sørensen.

19. —20. juni 1957: Elevernes skriftlige 
arbejder, håndarbejder, sløjdarbejder og 
tegninger er udstillet i forhallen. Mange 
forældre besøgte den smukke udstilling.

22. juni 1957: Afslutning på skoleåret 
holdtes i forhallen, hvoi’ der uddeltes en del 
præmier, bl. a. lærernes flidspræmier. For- 
ældredeltagelsen ved afslutningen var så 
stor, at sidegangen til forhallen måtte tages 
i brug.

Skolelegater
oprettet af Vilhelm Kierumgaard, Bøge
skovs enke, Jesper Christensen og Gyrithe 
Christensen, er uddelt til:
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Asylgades skole:
Ra. Bjarne Skjoldgård Pedersen.
Rb. Elly Verna Jensen.

IV a. Børge Vistisen.
IV b. Dorrit Rye Torben.
IV c. Aase Hansen.

Nordre skole:
8 a. Mogens Degn.
8 b. Erna T. Andersen.
7 a. Ellen Sørensen.
7 b. Knud Erik Thøgersen.

Sondre skole:
7 a. Hanne Lykke Poulsen.
7 b. Jonna Christiansen.
7 c. Jens Chr. Abrahamsen.

Brårup:
7. kl. Mads Kjeldsen.

Desuden er X-legatet, stiftet anonymt 
som hjælp til rejser, uddelt til:

Inge Josephsen, IV c.
Dorrit R. Torben, IV b.
Grete Junager, III d.
Per Winther, III d.
Ejvind Pedersen, III e.
Jens Peder Jacobsen, III c.
Per Tønder Jensen, III b.
Finn Ustrup, III c.
Carl Nissen, III c.
Holger Nissen, III c.
Freddy W. Hansen, IV c.
Steen Pedersen, II c.
Niels Ostergaard, II c.
Poul Holmgaard, II c.
Niels Ladefoged, II c.

Svømmeundervisningen
Frivillig svømmeundervisning har været 

etableret ved Resen strand de fem første 
uger af sommerferien for såvel piger som 
drenge.

I alt var tilmeldt ca. 400 elever. Pigerne 
var langt i overtal og var også de flittigste 
til at møde. Eleverne var i alderen fra 7 til 
14 år, og de fleste af dem var begyndere, 
men så godt som alle fik lært at svømme, 
og 93 har bestået en eller anden prøve, der
af 10 den krævende livredderprøve.

Kursuset blev ledet af seminarieeleverne 
Guglielmetti og fru Severinsen, som fortje
ner tak for udmærket arbejde i det des
værre ofte ikke alt for gode vejr.

Båndcentralen
På båndcentralen på Søndre skole er der 

i årets løb optaget 140 skoleudsendelser, der 
er benyttet i undervisningen på samtlige 
skoler 256 gange.

Der har i begyndelsen af skoleåret været 
nogen vanskelighed med at få optagelserne 
gode nok og fri for støj; men efter at cen
tralen nu er blevet indbygget i et af Søndre 
skoles nye kontorer, synes kvaliteten at 
være i orden og hele ordningen at virke til 
alles tilfredshed, og skoleradioens mange 
udmærkede udsendelser kan således udnyt
tes i et hvilket som helst af skolernes loka
ler.

Skoleplanen
En ny skoleplan, med virkning fra 1. aug. 

1957, er godkendt af undervisningsmini
steriet.

Den væsentligste ændring fra den fore
gående plan er sammenlægningen af Asyl
gades skole med Frederiksgades skole. Asyl- 
gades skole var ren eksamensmellem- og 
realskole, og Frederiksgades skole var uden 
eksamensafdeling. Nu er de to skoler kun 
een og benævnes Sondre skole. Den har ca. 
1250 elever og ledes af stadsskoleinspektø
ren.

Den tidligere leder af Asylgades skole, 
skoleinspektør H. C. Hansen, er fra 1. aug. 
1957 leder af Nordre skole. Embedet, der 
var ledigt efter skoleinspektør Simon Jen
sens afsked, blev besat uden opslag. Skolen 
har grundskole, fri mellem- og eksamens
afdeling. Der er ca. 900 elever.

Brårup skole har endnu kun grundskole 
og fri mellem, men der tilsigtes oprettelse 
af en eksamensklasse allerede fra 1. aug. 
1958. Skolen har ca. 400 elever.

Afsked
Skoleinspektør Simon Jensen har pr. 31. 

december 1956 fået bevilget afsked på 
grund af alder.

Simon Jensen har virket ved Skive kom



19

munale skolevæsen fra 7. januar 1919. Fra 
1. august 1935 har han været skoleinspek
tør ved Nordre skole, som under hans ledel
se har gennemgået en rig udvikling og nu 
har ca. 900 elever.

Ved en festlighed på Nordre skole fredag 
den 21. juni, hvor lærerpersonalet og med
lemmer af skolekommissionen var til stede, 
blev der overrakt ham gaver med tak for 
lang og tro tjeneste ved Skive skolevæsen.

Skolebespisningen
begyndte 18. januar 1957 og sluttede 30. 
marts 1957 og har omfattet elever fra 
1.—7. klasse.

Der var tilmeldt følgende antal:

Til varm I Til mælk
mad alene

Asylgades skole...................... |
Frederiksgades skole......... | 321 647

Nordre skole . . . . ................... 255 350
Brårup skole . . . . .................. 288 72

1 alt... 864 1069

Der er uddelt 52.957 portioner mad og 
48.779 flasker mælk.

Den samlede udgift har været 58.286 kr.

Uddrag af skolens regnskab
Udgiften til skolevæsenet i 1955/56 1.222.439
4- forrentning af fast 

ejendom ................. 43.485
4- afskrivning af fast 

ejendom ................. 20.300
4- ungdomsskoler, aften

skoler m. m............. 52.011
------------- 115.796 

1.106.643

Pr. 31. deebr. 1955 var elevantallet 2428.
Kommunens nettoudgift pr. elev i 1955/56 

= 1.106.643 : 2428 = 455,78 kr.
Tilskud fra den fælleskommunale udlig

ningsfond er holdt udenfor beregningen.

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen begyndte sin undervis

ning den 17. novbr. med 88 kvindelige og 
115 mandlige elever. Af disse gennemførte 
135 arbejdet. 29 kvindelige og 49 mand
lige elever forlod skolen i vinterens løb. Af 
disse piger rejste 5 fra byen, 3 overgik til 
andet skolearbejde, 10 meldte sig ud, og 11 
forlod skolen uden at meddele grunden. 10 
drenge rejste fra byen, 6 kom i lære, 2 blev 
optaget på ungdomsskolen Tårupgård, 11 
meldte sig ud, og 20 udeblev uden at opgive 
grunden. 10 af de kvindelige elever blev 
optaget som elever på Tårupgård.

Undervisningen omfattede for kvinder
nes vedkommende husgerning, håndger
ning, dansk, regning, engelsk og sang. De 
mandlige elever fik undervisning i arbejds- 
kundskab, sløjd, regning, samfundslære og 
gymnastik.

Eleverne aflagde i vinterens løb besøg på 
Skive Folkeblad, politistationen, sparekas
sen, en servicestation og Thordals fabrik
ker. I november måned var eleverne gæster 
hos ungdomsskolen i Viborg, og i januar 
besøgte 108 elever Jebjerg ungdomsskole. I 
februar gæstedes ungdomsskolen af Nor
dens rejselektor, der i gymnastiksalen i 
Brårup viste eleverne farvefilm og derefter 
fortalte dem om Norges erhvervsliv.

I samme måned havde skolen besøg af de 
unge fra Møllevangens ungdomsskole i År
hus. Om eftermiddagen udkæmpedes en 
lang række kampe i bordtennis, og om afte
nen var der broget underholdning og dans.

Den sædvanlige studierejse til Århus 
fandt sted den 10. marts. Der blev aflagt 
besøg i den gamle by, universitetet og zoo
logisk museum. Tillige deltog en del af 
drengene i bordtennisspillernes stævne for 
Nordjylland. Om aftenen var de unge gæ
ster på Møllevangens ungdomsskole.

Skolens afslutningsfest fandt sted den 
16. marts med udstilling af elevernes ar
bejder i håndgerning, sløjd og skriftlige 
fremstillinger.

Om aftenen var der fælles kaffebord med 
uddeling af præmier og taler af ungdoms
nævnets formand, skatterådsformand Peter 
Kjærgaard og af forstanderen. Derefter 
var der underholdning og dans.

Peder K. Gori.
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Skive kommunes Børnebiblioteker 1 4 1956—31 3 1957

Skole
Bindantal — Udlån

Ti
lv

æk
st

Lå
ne

re Udlån af bøger Læsesal

Fagi. Skønl. i I alt Fagi. | Skonl. Ialt Bind Tilv. Besøg

Søndre skole.................. 1092 2684
[
1 3776 164 874 2411 i 16858 i 19269 2325 232 5657

Nordre skole................... 438 2065 2503 194 502 1372 7691 9063 1071 295 2265
Brårup skole................... 573 1173 1746 396 204 1602 ’ 5137 6739

I alt... 2103 5922 8025 754 1580 5385 29686 35071 3396 527 7922

Skive kommunale skoletandpleje
( Ved klinikchef Anna Gantriis)

Oversigt over virksomheden i året fra 12. august 1956 til 22. juni 1957

Antal børn De forskellige behandlingers antal

Systematisk behandling
o

Fyld
ninger

Extrak- 
tioner

o I alt

1. års behandling

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

Tilsammen...

E
23

O'

264 263 1471 946 3 780 263 70 865 150 4548

1987

2251

32

33

912

913

1075 6802, 542 138 564 1075 175 1517 708

1338 8273j 1488 141 1344 1338 245 2382 858 16069

Foruden ovenstående behandlinger er ud
ført 45 reguleringer ved bideplaner. Endvi
dere er der taget 126 røntgenbilleder.

Der er udover tandbehandlinger i årets 
løb endvidere behandlet 749 småskader, som 
børnene har pådraget sig i skoletiden.

Antallet af børn, der ikke har kunnet 
komme til behandling, andrager i år 912, 
deraf er de 12 „naturligt“ frafald på grund 
af flytning eller udmeldelse fra skoletand
plejen.

Cariesfrekvensen har sat ny rekord.
Antallet af behandlinger pr. barn har i 

det forløbne år været:
„Første års behandling“ 17,3.
„Fortsat behandling af børn, der i tidli

gere år har været under systematisk be
handling“ 10,7.

Det giver i sammenligning med året 
1947—48 en stigning på henholdsvis 90— 
125 pct.

Ud fra den kapacitet, klinikken har i 
dag, vil man kunne se, hvor nødvendigt det 
har været, for at sikre børnene en forsvar
lig tandbehandling, at skære de ældste klas
ser fra, så vi nu slutter behandlingen med 
1. mellem — 6 klasse. Efter den tid må bør
nene selv sørge for at komme til behandling 
hos deres egen tandlæge, og med den 
grund, der er lagt på skoletandklinikken 
(fuld sanering), vil bekostningen for for
ældrene blive minimal — vel at mærke, 
hvis forældrene sørger for, at børnene kom
mer til tandlæge år efter vor behand
lings afslutning og fremdeles halvårligt.
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Beretning om skolelægetilsynet
( Ved skolelæge Kaj Brøgger)

I 1956/57 er alle børn — ialt 2488 — 
undersøgt een gang. Desuden er 19 børn 
undersøgt ekstra på foranledning af klasse-

lærerne. Undersøgelserne har givet følgen
de resultater:

Søndre 
skole

Nordre 
skole

Brårup 
skole

Asyl
gades 
skole

Dr. P- Dr. 1 p. Dr. P. Dr. P.

Antal elever..................................................................................................... 448 412
437 1

423 197 169 201 201
« henvisninger til læge........................................................................ 74 64 54 55 30 37 32 36
« hvis højde/vægtforhold over + 15 %..................................... 25 19 22 29 20 14 21 20
« « « « under 15 °/0...................................
« med sukkersyge.................................................................................
« « epilepsi og epileptiske ækvivalenter.................................
« « pareser efter børnelammelse..............................................

5

2
I

23

1

8

1

35

1

5 8 4
1
1

12

« « fodvorter...................................................................................
« « parasitære hudsygdomme...................................................
« « hjertelidelser (sikre)..............................................................
« « astma..........................................................................................
« « udtalte taleforstyrrelser........................................................

7
1

3

11 6I

1
1
3 1i

1

2

2

2

2
1

7 4

« « refraktionsanomalier påvist hos øjenlæge................... 30 43 18 ! 35 12 19 11 27
« « nedsat hørelse........................................................................... 5 9 7| 7 6 3 7
« « usikker farvesans (12-årige)................................................
« « albuminuri (ikke ortostatisk)..............................................
« « lille struma.................................................................................
« « ikke nedstegne testes..............................................................

9

1

:

2

14'

3

2

4

7

1

19

3

2

13

« « håndvorter..................................................................................
« « hernicr.........................................................................................
« « andre kroniske sygelige tilstande.....................................

7
3
2

5
2

zi 2 
l
1

4

1

2 3 2
1

« « neglebidere................................................................................. 27 30 41 26 18 15 17 8

Tuberkuloseundersøgelse af 1. klasse i 1956—57

Søndre 
skole

Nordre 
skole

Brårup 
skole I alt

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

Antal børn ................................................................................. 60 45 57 i 56 33 24 275
« spontan positive.......................................................... 1 2 1 ' 2 1 7
« calmettevaccinerede før skolegangen ................ 18 14 15 11 6 2 66
« « efter « ................ 35 23 38 38 24 17 175
« tuberculinnegative.......................................................
« revaccinerede ................................................................

41 29 42 44 25 22
1

203
1

« nægtet vaccination.....................................................
« ikke vaccinerede af anden grund.........................

5
1

5
1

4 6 1 4 25
2

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



hjulpet med til undersøgelserne ved at be
rette om børnenes helbredstilstand og op
førsel i klasserne.

Eleverne i 1. klasserne og afgangsklas
serne fik lungerne røntgenfotograferede på 
tuberkulosestationen. En enkelt blev indlagt 
på sygehus til nærmere undersøgelse, og 
nogle få var senere til kontrolundersøgelse, 
men dei’ fandtes ingen tilfælde af tuberku
lose. Ved tuberkulinprøven af 262 elever i 
afgangsklasserne var 17 negative og blev 
revaccinerede.

Med hensyn til bekæmpelse af pedeculi 
kniber det stadig på een af skolerne at 
holde enkelte børn rene, trods gentagne 

henvendelser til hjemmene om at få bør
nene rensede.

Der synes nu at være tendens til, at an
tallet af fodvorter er faldende, idet der er 
fundet ca. Vä færre fodvorter end forrige 
skoleår. Desinfektion af gymnastiksale og 
baderum fortsættes stadig.

Skolelægen har i to aftener givet hen
holdsvis piger og drenge i afgangsklasserne 
en time i sexualundervisning, hvortil ele
vernes forældre også var indbudt.

Skolelægen har efterset skolebygninger
ne og de hygiejniske forhold.

Ialt er ca. 225 småskader, der er opstået 
i skoletiden, blevet behandlet.


