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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 tingdomsskolenævn:
Skatterådsformand J. Kjærgaard, for

mand. Husmoder Frida Christensen. Semi
narieelev Jørgen Koch Jensen. 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 Arne 
Nielsen, tlf. Skive 1549. 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 foi* særundervisningen ved 
Skive skolevæsen: Gunnar Hansen, tlf. 
Skive 1061.

Lærerrådene:
Fælleslærerrådet: Formand, viceskole

inspektør Arne Nielsen.
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. 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. november 1935.
Brårup skole: Niels Pedersen, f. 27. maj 

1903, ansat 1. december 1948.
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Elevtallet i Skive kommunale skoler pr. 31. december 1958

Under undervis
ningspi. alder

I undervisnings
pligtig alder

Over undervis
ningspi. alder

Tilsammen

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

Fra Skive kommune............ 0 0 0 1123 1016 2139 153 177 330 1276, 1193 2469
Fra andre kommuner.......... 1 i 22 23 45 16 15 31 38 38 76

I alt... 0 0 i 0 1145 1039 2184 169 192 361 1314 ; 1231 2545

10-årig oversigt over elev- og klassetallet

Skoleår
Søndre skole Nordre skole Asylgades 

skole Brårup skole 1 alt

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

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 H 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 33 391 14 2526 97
1958—59.... 1249 51 868 33 428 15 2545 99

Indskrivning til 1. klasse 
1950—59

1950.......................... 270
1951.......................... 313
1952.......................... 342
1953.......................... 383
1954.......................... 335
1955.......................... 335
1956.......................... 274
1957.......................... 259
1958.......................... 268
1959.......................... 300

Forventet indskrivning til 1. 
klasse 1960—65:

I960.......................... 276
1961........................... 283
1962.......................... 278
1963........................... 279
1964.......................... 271
1965........................... 228



Oversigt over elevtal, klassetal og klassekvotient på de enkelte klassetrin pr. 31. december 1958

Søndre skole Nordre skole Brårup skole 1 alt
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1. klasse ................................................................. 101 4 25,3 92 4 23,0 69 2 34,5 262 10 26,2
2. klasse ................................................................. 96 4 24,0 98 4 24,5 64 2 32,0 258 10 25,8
3. klasse ................................................................. 95 4 23,8 110 4 27,5 65 2 32,5 270 10 27,0
4. klasse ................................................................. 128 5 25,6 Ill 4 27,8 70 2 35,0 309 11 28,1

I alt grundskoleklasser....................................... 420 17 24,7 411 16 25,6 268 8 33,5 1099 41 26,8

5. klasse ................................................................. 172 6 28,7 121 4 30,3 51 2 25,5 344 12 28,7
6. klasse ................................................................. 62 3 20,7 47 2 23,5 49 2 24,5 158 7 22,6
7. klasse ................................................................. 51 3 17,0 51 2 25,5 34 2 17,0 136 7 19,4
8. klasse ................................................................. 26 1 26,0 22 1 22,0 48 2 24,0

I alt f. m.-klasser................................................. 311 13 23,1 241 9 26,8 134 6 22,3 686 28 24,5

I mellem ............................................................... 136 5 27,2 54 2 27,0 26 1 26,0 216 8 27,0
Il mellem............................................................... 127 4 31,8 65 2 32,5 192 6 32,0
111 mellem............................................................. 87 3 29,0 50 2 25,0 137 5 27,4
IV mellem............................................................. 77 3 25,7 47 2 23,5 124 5 24,8

I alt e. m.-klasser................................................. 427 15 28,4 216 8 27,0 26 1 26,0 669 24 27,9

Realklassen........................................................... 65 3 21,7 65 3 21,7

1 alt normalklasser.............................................. 1223 48 25,5 868 33 26,3 428 15 28,5 2519 96 26,2

Hjælpeklasser....................................................... 26 3 8,9 1 26 3 8,9

Samtlige klasser................................................... 1249 51 24,5 868 33 26,3 428 15 28,5 2545 99 25,7
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Afgang og tilgang i skoleåret 1958/59

Elevtal 
pr. 'Is 58

I årets løb Afgang 
pr. 31/7 59

Tilgang 
pr. 'Is 59

Elevtal 
pr. 'Is 59

afgang tilgang

Søndre skole............................................. 1268 5I 134 139 1233
Nordre skole............................................. 889 38 12 74 110 899
Brårup skole............................................. 416 45 44 32 82 465

I alt... 2573 174 107 240 331 2597

Skolevæsenets lokaler pr. 1. august 1959

I sommerferien 1959 er der påbegyndt 
følgende byggearbejder ved skolerne:

Søndre skole: Tandklinikken udvides 
med det hidtidige lægeværelse, så der nu 
bliver plads til 5 tandlægestole og gode 
arbejdsmuligheder for 3 tandlæger.

Der indrettes nyt lægeværelse og 2 skole
køkkener i østfløjens kælderetage, der før 
bl. a. har været benyttet som bespisnings
lokaler. Det ene skolekøkken er beregnet til 
18 elever og det andet til 12 elever. Des
værre kan både lægeværelse og skolekøkke
ner først ventes færdige til januar 1960.

Nordre skole: Tegnelokalet omdannes til 
2 interimistiske klasselokaler, og der ind
rettes tegnelokale og metalsløjdlokale i det 
tidligere bespisningslokale.

Fra 1. august 1959 har skolen overtaget 
den førhen af Skive seminarium benyttede 
naturfagsbygning.

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 5.021,86
1959.......... 1450 Ikke opgjort

Brårup skole: Der er projekteret og an
søgt om materialebevilling til en ny fløj, 
omfattende 5 normalklasselokaler, 1 fysik
lokale og 1 naturhistorielokale.

Indtil denne kan stå færdig, er der ind- 
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rettet 2 foreløbige klasselokaler i skolens 
forhal, og yderligere har det været nødven
digt at tage sløjdsalen i brug til undervis
ning også i almindelige skolefag.

Udlån af lokaler
Skolens lokaler var i vinteren 1958/59 

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 

I Club; Per Haugaards kor; Arbejdsteknisk 
I skole; Hjemmeværnet; Tunghøreforenin- 

gen ; Skive Badmintonklub; organist Hilde
brandt Nielsen; Røde Kors; Postorkeste
ret ; KFUM; Brårup søndagsskole; Skive 
seminarium; FOF; Salling gymnastikfor
ening; Arbejdersangerne; Radikal ung
domsforening; Brårup idrætsforening.

Mellemskole- og realeksamen 1959
De skriftlige prøver afholdtes i dagene 

4.—11. maj og de mundtlige prøver i 
dagene 23. maj til 16. juni.

Mellemskoleeksamen

Antal 
elever

Eksamenskarakterer

ug 1 ug-? 1 mg + mg 1 mg-? g+ g

Søndre skole.........................................
Nordre skole.........................................

74
47

1 i
4 20 30 11
3 10 16 ; 11

9
6 1

I alt ... 121 7 30 46 22 15 1

Realeksamen

Antal 
elever

Eksamenskarakterer

ug ug-? 1 mg-|- , mg 1 mg-? g+ g

Søndre skole......................................... 64 1 1 10 27 16 10

Til 1. gymnasieklasse optoges

i Viborg i Struer i andre gym. i alt

Fra Søndre skole med realeksamen .................. 7 3 2 12
Fra Søndre skole med mellemskoleeksamen ... 5 8 13
Fra Nordre skole med mcllemskoleeksamen ... 7 4 11

I alt ... 19 15 2 36

hvoraf 26 på den matematiske linie og 10 
på den nysproglige.

Fra Søndre skole blev udskrevet til op
hør af skolegang 17 elever med mellem
skoleeksamen, og 45 oprykkedes i skolens 
egne realklasser.

Fra Nordre skole blev på samme måde 
udskrevet 9 elever, og 27 oprykkedes i sko
lens egen realklasse.

Latin var for første gang medtaget som 
valgfrit fag til mellemskoleeksamen, lige
som geometri og praktisk regning for 
piger til realeksamen.
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6. hovedskoleklasser i skoleåret 1959/60
Disse klasser træder ifølge skoleloven af 7. juni 1958 i stedet for de tidligere 

1. mellemskoleklasser og fordeler sig således:

A-klasser B-klasser Udelte klasser

Søndre skole....................................... 3 3 2
Nordre skole....................................... 1 3
Brårup skole....................................... 2

I alt ... 3 4 7

A-klasserne vil i skoleåret 1959/60 blive 
undervist efter planen for den tidligere 1. 
fm-klasse, b-klasserne efter planen for 1. 
em-klasse, og de udelte klasser vil — i så 
vid udstrækning, som det er muligt — også 
blive undervist efter planen for 1. em, idet 
en hårdt tiltrængt revision af skolernes 
almindelige undervisningsplan formentlig 
må vente, til det af undervisningsministe
riet nedsatte læseplansudvalg har offentlig
gjort sin betænkning.

Standpunktsprøver
Første prøve 1959 

Genfortælling
Den lille hyrde og hans får.

I visse egne af Asien er det ikke ualmin
deligt, at børn ejer nogle får, som de selv 
passer, og som med deres mælk og uld gi
ver dem en lille indtægt, så de bedre kan 
klare sig.

Hyrdedrengen Jakob ejede således otte 
får, som han holdt meget af. Men uheldig
vis var han kommet i gæld til en rig fåre
avler, og til ham måtte Jakob en dag af
levere seks får. Dog lovede manden at give 
drengen dyrene tilbage, når gælden var 
betalt.

Efter en tids forløb kom Jakob for at 
indløse sine kære dyr. Det var jo umuligt 
at kende dem blandt de mange hundrede 
får; man gav ham derfor lov til selv at 
vælge seks får ud af flokken.

Men Jakob ville kun have sine egne dyr. 
Han trak derfor en fløjte op af lommen og 
gav sig til at spille de små melodier, som 
han så tit havde spillet for sine får. Et øje

blik efter kom de seks får løbende hen til 
ham; de brægede af glæde og var lykkelige 
over igen at være hos deres lille hyrde.

Diktat
Til den tilsynsførende.
Diktaten læses op med talesprogets 

udtale en gang i sammenhæng uden an
givelse af skilletegn; derefter dikteres 
den — ligeledes med talesprogets udtale 
— afsnitsvis to gange med angivelse af 
skilletegn. Den læses ikke op til slut.

En forårsmorgen / gik en ung landmand / 
ude på marken I bag ved sin plov / , / der 
var forspændt / med en hest. Vejret var 
dejligt / , / fuglene sang oppe i luften / , / 
og alt var smukt / og fredeligt / . I

Men pludselig blev der uro / . I Manden 
så en stor høg / komme flyvende / . / Den 
jagede efter småfuglene / , / der skrigende 
fløj / til alle sider / for at undgå den far
lige fjende / . / En lille lærke I , / som sær
lig blev forfulgt / , I søgte tilflugt hos 
landmanden / . I Den fløj lige ned I og 
satte sig / tillidsfuld til rette / på tøm
men / nær ved mandens hånd / . / Der blev 
den siddende / , / også da landmanden 
standsede hesten / og stod stille nogle 
minutter I for ikke at skræmme / den lille 
fugl / . /

Høgen kredsene et øjeblik / over ste
det / ; / men da den ikke turde / nærme 
sig sit bytte I , I opgav den jagten / og 
fløj bort / . I Derefter svang lærken sig / 
kvidrende op i luften / , / og landman
den I , / der glædede sig over / , / at fuglen 
var reddet / , / kunne atter tage fat I på 
sin pløjning.
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R e g n i n g
1) 8,7 . 1000
2) Skriv 1902 dl som 1 og dl
3) 85 m 2 cm h- 38 m 65 cm
4) Skriv 86 g som kg
5) 564 4- 9,57 4- 0,789 4- 93,2 4- 8
6) Find '7s af 18 kg
7) 466,48 : 98
8) Hvor mange stk. er 29 snese 13 stk. ?
9) Af sine tre store pæretræer plukkede 

Hansen 168 kg, 249 kg og 158 kg. Frugt
handleren købte 485 kg. Hvor mange kg 
var der så tilbage?

10) Vognmand Jensen skal køre en 
strækning på 140 km. Han mangler endnu 
at køre 69,7 km. Hvor mange km har han 
kørt ?

11) 1 håndklæde koster 7,65 kr. Hvor 
meget skal der betales for 8 dusin hånd
klæder ?

12) Hvor mange hele liter petroleum å 
48 øre kan købes for 30 kr. ? Hvor mange 
penge bliver dei’ til rest?

13) For 8 ruller tapet betales der 42 kr. 
8 øre. Hvor meget vil 25 ruller af samme 
slags tapet koste?

14) Grønthandleren køber på torvet 2 
kasser frugt for ialt 82,80 kr. I den ene 
kasse er der 24 kg æbler til en pris af 1,60 
kr. pr. kg. I den anden kasse er der 24 kg 
pærer. Hvor meget koster 1 kg pærer?

Anden prøve 1959 
Genfortælling

En farlig skitur.
I fjor tilbragte Jens og Ove sammen 

med deres forældre påskeferien i en fjeld
hytte i Norge. Alle fire holdt meget af at 
stå på ski, og de oplevede nogle herlige 
feriedage; men de fik også en slem for
skrækkelse allerede den første dag.

Mens forældrene pakkede ud, besluttede 
drengene at tage på en lille tur. De spændte 
skiene på og fulgte en sti, der førte opad 
og bugtede sig ud og ind mellem bakker 
og fjeldknuder.

Børnene var kommet langt bort fra hyt
ten, da det begyndte at sne. De vendte 
straks om og fulgte i begyndelsen deres 
eget skispor tilbage; men snart udslettedes 
det, og da sneen faldt så tæt, at de kun 

kunne se et par meter foran sig, måtte de 
standse, for de vidste, at det var farligt at 
bevæge sig uden for fjeldstien. De søgte ly 
i en nærliggende klippehule, men de var 
ulykkelige ved tanken om, at de måtte blive 
der natten over, hvis uvejret vedvarede.

Da kom til alt held en stedkendt skiløber 
forbi. Han tilbød at følge drengene hjem, 
og ved at holde sig tæt bag ham nåede de 
hurtigt hytten.

Diktat
Til den tilsynsførende.
Diktaten læses op med talesprogets 

udtale en gang i sammenhæng uden an
givelse af skilletegn; derefter dikteres 
den — ligeledes med talesprogets udtale 
— afsnitsvis to gange med angivelse af 
skilletegn. Den læses ikke op til slut.

På en af de højeste klitter / ved Jyllands 
vestkyst / står der en signalmast / med tre 
arme / . /

Det er en stormfuld dag I i oktober / . I 
Havet buldrer mod stranden / og rækker 
lange tunger I op mod klitten / , / og san
det pisker folk / i ansigtet I og prikker 
som nåle / . I

Opsynsmanden for redningsbåden / kom
mer vandrende / op ad klitten / sammen 
med signalmanden / . I Fra et træskur I 
tager de tre kuglerunde kurve frem I , I 
der efterhånden bliver hejset / op i ma
sten / . / Alle ved nu / , / at redningsbåden 
skal ud / . / Den skal være parat I til 
hjælp / , I når fiskerflåden / , / som ligger 
ude på havet I , I skal sejle / gennem de 
skummende bølger / , / der brydes / over 
de tre sandrevler / . /

Ved det nærliggende bådehus / har der 
hurtigt / samlet sig en flok mænd / , / 
klædt i olietøj / og søstøvler / . I Med 
stærke kræfter / bliver redningsbåden 
trukket ud / og sat i søen / , / og snart 
er dens tapre mandskab ude / på den far
lige tur / på det oprørte hav / . /

R e g n i n g
1) 38,6 . 100
2) Skriv 8516 1 som hl og 1
3) 649 4- 33 4- 506 4- 7 4- 250
4) 67,3 H- 8,87
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5) 45 kr. 30 øre . 8
6) Find % af 62 kr.
7) 4,788 : 9
8) Hvoi’ mange minutter er 6 timer 25 

minutter?
9) Bodil får 14 kr. i fødselsdagsgave. 

Hun køber en bog for 5,85 kr. Hvor mange 
penge har hun tilbage?

10) Jensen vander sin have. Der kan 
være 12 1 i hans vandkande. Han fylder 
vandkanden 32 gange. Hvor mange hl og 1 
bruger han ialt?

11) Peter køber en film til sit apparat. 
Den koster 2,90 kr. Det koster 0,95 kr. at 
få filmen fremkaldt. Der bliver lavet 7 bil
leder, der hvert koster 38 øre. Hvor mange 
penge har Peter i alt betalt for sine bille
der? Hvor meget bliver det for hvert bil
lede ?

12) Der bliver lagt fliser i en have. Der 
bruges 30 fliser til 2,40 kr. pr. stk. og 3 hl 
grus til 3,60 ore pr. hl. Arbejdslønnen er 
24 kr. Hvor stor bliver hele udgiften?

13) Købmanden har en dåse med 3 kg 
salmiakpastiller. Han fylder dem i poser 
med 35 g i hver pose. Hvor mange poser 
salmiakpastiller kan han få? Hvor mange 
g salmiakpastiller bliver der tilbage i då
sen?

14) Fru Bentsen får pudset alle sine 
vinduer. Der er 6 fag vinduer. Hvert fag 
indeholder 2 store vinduer med 6 ruder i 
hvert og 2 små vinduer med 4 ruder i 
hvert. Det koster 7 øre at få en rude pud
set. Hvor mange penge skal vinduespudse
ren have?

Særundervisningen
(ved konsulent Gunnar Hansen)

Særundervisningen har været fortsat 
som hidtil, dog således at den udvikling, 
der var påbegyndt med den bedre fordeling 
af særundervisningen på alle tre skoler, er 
blevet fortsat, selv om den fulde udbygning 
hæmmes en hel del af vanskelighederne ved 
besættelse af ledige embeder.

For arbejdet i hjælpeklasserne har det 
betydet meget, at de svagest udrustede ele
ver har kunnet overflyttes til den nyopret
tede Østre skole, for hvilken der nu efter 
dens oprettelse viste sig et overvældende 
behov, således at man allerede på nuvæ

rende tidspunkt er begyndt at overveje ud
videlser. En stor tilfredsstillelse er det at 
se, hvor glade de overflyttede børn er for 
at gå på skolen.

Der har i årets løb været oprettet 24 
læsehold for de læsesvage børn (dyslekti
kere, „ordblinde“). Der har i udstrakt grad 
været tale om børn, hvor der har været et 
misforhold mellem deres begavelse og 
standpunkt i dansk. Nogle af holdene har 
lidt af den svaghed, at elevtallet har været 
alt for stort. På de fleste læsehold har det 
imidlertid været således, at der har været 
ca. en undervisningstime pr. elev til rådig
hed, og her har undervisningen givet gode 
resultater, mens udbyttet på de store hold 
har været minimalt.

Vi har hidtil kun undtagelsesvis haft 
elever fra eksamensmellemskolen på sær
undervisningshold, dels fordi der kun er 
anmeldt få børn derfra, dels fordi der er 
en vanskelighed i, at særundervisnings
timerne ligger i undervisningstimer, som 
eksamensskoleelever vanskeligt kan und
være. Det har imidlertid i det forløbne år 
været nødvendigt at oprette hold for disse 
elever, og det er også lykkedes at placere 
timerne på antagelige tidspunkter. Elever
ne på disse hold har i særdeleshed været 
beskæftiget med skriftlig dansk, idet læse
færdigheden har været antagelig. Det har 
imidlertid betydet en udvidelse af sær
undervisningen til at omfatte ældre klasse
trin — en udvikling, der sikkert må regnes 
stærkt med efter den nye skolelovs opbyg
ning og dens beregninger af, hvornår bør
nene bør have tilegnet sig de forskellige 
færdigheder.

På alle tre skoler har der i lighed med 
tidligere år været hold for de elever, der 
er blevet forsinket i regning af en eller 
anden årsag. Undervisningen har ofte givet 
så gode resultater, at eleverne i løbet af 
forholdsvis kort tid påny har kunnet følge 
deres egen klasses regneundervisning. Der 
var på regneholdene pr. 31. dec. 1958: 48 
elever, heraf var de 22 piger, og også her 
kan man se et stigende behov.

Taleundervisningen har i årets løb om
fattet de forskellige former for talelidel
ser: stammen, sprogfejl, læsp, snøvl, uty
delig tale, hæshed etc. For nogle elevers 
vedkommende har undervisningen kunnet 
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afsluttes over en kortere periode, en del er 
imidlertid fortsættere, overvejende stam
mere, der har fordel af kursus, der stræk
ker sig over længere tid og derved even
tuelt kan forebygge et tilbagefald. Da det 
er ønskeligt, at behandlingen af talefejl 
kan påbegyndes allerede i 1. klasse, er det 
hensigten i det kommende skoleår yder
ligere at forøge antallet af taletimer, som 
så, hvis det viser sig praktisk gennemfør
ligt, vil blive forsøgt fordelt på de enkelte 
skoler af hensyn til de mindre elever.

Det skolepsykologiske arbejde
Der er i årets løb foretaget undersøgel

ser af skolebørn af nedenstående årsager:
Læse- og stavevanskeligheder ................. 27
Dårligt skolestandpunkt .......................... 13
Observation for mellemskole ................. 3
Observation for oversidning ..................... 4
Umodenhed for skolegang ........................ 3
Venstrehåndethed ................................... 3
Opførsels- og tilpasningsvanskeligheder . 7
Skulkning etc............................................. 4
Særforsorg ................................................ 12

I de fleste tilfælde undersøgtes barnet på 
skolens (klasselærerens) foranledning, men 
også skolelægen og andre instanser har væ
ret henvisende. I stigende grad sker der 
undersøgelser på hjemmets foranledning.

En del af undersøgelsesårsagerne i oven
stående oversigt vil ganske naturligt over
lappe hinanden.

I tilknytning til undersøgelserne kan der 
foretages forskellige foranstaltninger til 
hjælp for barnet. I en del tilfælde har in
gen særlig behandling været påkrævet.

Oversigt over nogle foreslåede behand
lingsgrupper :
Læsehold ................................................. 26
Regnehold ................................................. 14
Oversidning .............................................. 3
Skolegang udsat ....................................... 4
Skolelæge ................................................. 4
Psykiatrisk .............................................. 2
Særforsorg .............................................. 12
Privatundervisning ................................... 3

Ud over de i oversigten nævnte under
søgelser er nogle af børnenes fremgang i 
dansk på læsehold blevet kontrolleret ved 
en diagnostisk stave-læseprøve, ligesom der 
ved jævnlige samtaler med særundervis
ningslærerne er ført stadigt tilsyn med 
undervisningen, hvorved omplaceringer og 
andre ændringer har kunnet foretages 
umiddelbart. Ligeledes er heller ikke med 
i oversigterne besvarelser af forespørgsler 
fra hjem, børneværn, læger o. s. v.

Skolemodenhedsundersøgelserne har i 
flere tilfælde resulteret i, at barnet efter 
samråd med hjemmet har fået udskudt 
skolegangens begyndelse.

En meget stor part af de under „særfor
sorg“ i oversigterne nævnte børn er blevet 
overflyttet til Østre skole til almindelig 
dagundervisning dér. I de fleste tilfælde 
er denne overflytning gået glat.

I forbindelse med et kursus for læse
klasselærere for by og opland, arrangeret 
af lærerforeningens kursusudvalg, har en 
del af læseholdenes lærere stillet sig yderst 
velvillige i forbindelse med den til det 
nævnte kursus knyttede praktikundervis
ning.
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Lærerpersonalet ved Skive kommunale skolevæsen pr. Vs 59

Alder Dimis- le
rv

ist
 

Sk
iv

e 
le

 en
 fr

a

-------------- --------------

C Q 
— 0? 
n tt E

sion X «O O 1/3
—) > vi > < c-o

Skoleinspektører:
Anders Halskov Hansen, stadsskoleinsp. . .. S 272 00 Ra 26 53 7153
Hans Chr. Hansen ................................. . N ^2 05 Jel 29 79 49 78 57
Peder Knudsen Gori ................................. . B 77 02 Ged 32 7h 53 7'n 53

Viceskoleinspektør  er:
K. G. Dyhrberg Christensen .................. .. S 7io 97 Si 18 27a 19 'Ir 45
0. Nissen ................................................... . S 379 03 Si 27 12Iro 31 73 47
Anna Lavrsen........................................... . N 77 03 Si 25 18/« 29 77 57
Herluf Thomsen ........................................ .. S 17/u 06 KFUM 28 19ls 29 7u 57
Alfred Jensen ........................................... . B 187 06 Ra 29 7« 50 7« 57
Arne Nielsen ........................................... . N 'h 12 Jel 38 77 52 7s 59

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

Overlærere:
N. S. Jensen ........................................... .. S 77 96 Ra 18 7n 22 *7 46
Holger Jacobsen ........................................ .. S n i 97 Has 19 7« 31 b4 46
Sigurd Hansen ........................................ .. s 31/12 00 Jel 21 207 22 77 51
J. Skovgaard ........................................... .. s */3 96 Jel 26 'Ir 28 7« 51
C. Damgaard Møller ................................ .. s 28/7 05 Si 26 27s 26 7s 52
Eilif Andersen ........................................ .. s l3/# 03 Si 25 7« 50 77 54
Kr. Eriksen ............................................... . N ”ir 08 Ra 28 77 29 'Is 54
Ejner Lindhard ........................................ .. S 18/s 05 Si 30 12/8 35 7« 55
Glud Møller ............................................... .. s 78 04 Blå 31 'io 31 73 56
Volmer B. Lykke .................................... . N 27i 11 Gj 32 'Ir 34 'is 56
H. G. Dam Jensen .................................... . N 27io 03 Gj 33 *7 35 'Is 57
Arne Rasmussen .................................... .. S 207 14 Ra 36 'lo 36 'is 57
Jens Oluf Ostergaard ............................. .. N 373 1 1 Nis 35 'Ir 58 77 58
Aage Stockholm Andersen ...................... .. N ’712 12 Si 38 712 55 77 58
Karl Pedersen........................................... .. S 277 14 ! Ra 38 7s 41 77 58
Frede Torpe ........................................... . N 27, 18 Si 40 'Is 45 77 58
Børge Jensen ........................................... .. B 12/9 17 Gj 40 77 50 77 59
Karen Balling........................................... .. S 16/1O 00 Si 21 7i 25 710 50
Emma D. Søgaard .................................... .. S 2712 02 1 Od 26 12/8 32 712 51
Minna Fogh ........................................... .. s u7 05 1 Si 26 7i 28 'Is 52
Kirsten Sørensen .................................... .. B 77 96 Lang 18 'ir 50 77 53
Karen Mailand Pedersen ......................... .. N 19 11 Lang 33 277 38 'Is 57
Anna Kvist ............................................... .. N 3 i 1113 * 1 Gj 33 'ir 43 'Is 57
Marie Næsted ........................................... .. S 17/8 96 Statensfor- 

skoles. 16 73 43 77 58
Else M. Søndergaard ............................. .. S 27io 13 Lang 39 7, 52 L', 58
Anna Nielsen ........................................... .. N ,07 18 Si 41 'is 52 710 58
Else Ostergaard ........................................ .. S "Ir*. 14 Lang 36 7i 58 77 59
Valborg Tybjerg Nielsen ......................... .. B 27\ 11 Si 38 7« 59 'Is 59

Lærere:
C. G. Brauner Pedersen ......................... .. N 73 13 Jel 43 b u 47 77 50
Carsten Charles Madsen ......................... .. S 273 io Jel 43 'ir 44 *7 46
Villy Søndergaard .................................... .. S 20 Jel 44 23/8 45 77 49
Erik Damgaard Møller ............................. .. S 77 22 Si 44 78 47 77 50
Svend Mortensen .................................... .. N 12/i- 18 Jel 41 'ir 47 Vn 50
Knud Bjerre ........................................... .. S 16. s 20 Tøn 45 7s 54 'Is 54
Knud Hendriksen .................................... .. s 277 26 Lang 48 77 51 77 51
Jørgen Guldberg .................................... .. s 27., 27 Ra 49 1/8 l9 7s 51
Ejnar Haubro........................................... .. s 37? 26 ' Ra 48 710 49 7» 31
Børge Quist Olesen ................................ .. s 27'io 28 Lang 50 , 77 51 77 53
J. Chr. Andersen .................................... .. s 2u-8 28 Si 51 78 51 7i 55
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Willy Nielsen ........................................ ..... S 16/e 25 Lang 50 ..
/s 52 7» 54

Aage Aspel ........................................... ..... S 13/8 31 Lang 52 71 53 7i 55
Robert Meldgaard Pedersen .............. ..... N 19/7 28 Lang 53 7s 56 'Is 56
Henning Borup Svendsen .................. ..... N 30/i2 32 Jel 54 'Is 54 'Is 56
Willy Hestbæk .................................... ..... B s/s 33 Lang 54 'Is 54 'Is 56
Børge Schøler Kjær ............................. ..... S 4/3 27 Jel 53 'Is 54 71 57
Johannes Johannessen ......................... ..... S 28/6 32 Lang 54 55 'lu 57
K. 0. Miltersen .................................... ..... B 29/4 31 Skive 54 'Il 55 'h 57
Per Haugaard Jensen ......................... ..... S 30/i2 32 Skive 54 'h 55 'li 57
Vilhelm Sørensen ................................ ..... N n/io 27 Ra 55 'Is 55 7« 57
Frede Frederiksen ................................ ..... S 27/io 30 Ra 55 'Is 55 'Is 57
Henning Colding ................................ ..... B 26/2 30 Si 51 'Is 58 'Is 58
Aage Riis ........................................... ..... N 8/8 27 Skive 57 'Is 57 'Is 59
Eigil Andersen Mørkenborg (asp.) .... ..... S 7i 32 Skive 58 'Is 58 'Is 58
Jens Odgaard (asp.) ............................. ..... B 23/io 34 Jel 57 'Is 57 'Is 59
Preben Østerholm Jørgensen (asp.) .... ..... N 2°/x. 34 Lang 58 'Is 58 'Is 59
Ivar Spanggaard ................................ ..... N 23/io 32 Skive 56 /1 57 'h 59

Lærerinder:
Elisabeth Damgaard Møller .............. ..... S 23/i 21 Si 44 'Is 47 'Is 49
Else Kirstine Mai ................................ ..... S 31 Is 14 Had 39 i; ib 48 'Is 50
Laura Torp Albertsen ......................... ..... S 30/x 09 Nis 44 'Is 46 710 47
Sara Balle Hansen................................ .... s 7io 22 Tøn 46 'Is 52 'Is 53
Margrethe Paaskesen ......................... .... s 7« 21 Zahle 46 '111 49 'Is 56
Marie Bang........................................... ..... N 24/2 12 Ri 49 'Is 49 'Is 51
Lilli Guldberg ........................................ ..... S 4/9 26 Lang 49 'is 50 'Is 52
Gerda Quist Olesen ............................. .... s 25/i 29 Lang 50 'Is 50 'Is 53
Ella Borup Svendsen ......................... .... N 23/, 29 Si 51 'Is 54 1 i

11 55
Ragnhilda Bach .................................... ..... N 2o/o 25 Nis 51 'Is 57 'Is 57
Agga Riis ........................................... ..... N 4/,o 25 Tøn 52 'Is 53 'Is 54
Edith Pedersen .................................... ..... S 272 24 Aarh. 53 'Is 53 'Is 55
Margrethe Eriksen ............................. ..... N 9/3 07 Gj 27 'l io 55 'Is 57
Jenny Latiri ........................................ ..... N 14/io 30 Skive 54 'Is 55 'il 57
Ruth Emilie Pechüle Jacobsen ........... ..... N 18/9 25 Zahle 47 'Is 58 'Is 58
Else Borup Jensen ............................. ..... N 23/3 33 Skive 55 71 56 'Il 58
Karen Bro Miltersen ............................. ..... N 28/7 33 Skive 55 'li 56 'Il 58
Ragna Helene Damgaard ...................... ..... S 6/7 33 Skive 55 1/ 56 71 58
Inge Brøndum .................................... ..... S 7/io 17 Skive 57 'is 57 'Is 59
Helle Falk ........................................... .... s 27i 35 Skive 56 'il 57 'il 59
Yrsa Kjems Rasmussen (asp.) ........... .... s 8/io 14 Ra 36 'Is 58 'Is 59
Bente Linde Laursen ......................... ..... N u/9 33 Skive 56 'Is 59 'Is 59
Birgit Haaning (asp.) ......................... ..... B ’/s 35 Skive 58 'Is 59 'Is 59

Timelærere:
Erling Kjeldsen .................................... ..... S l7n 31 Skive 58 'Is 58 'Is 58
Anders Hammershøj ............................. ..... B 27i2 25 Skive 59 'Is 59 'Is 59

Timelærerinder:
Sigrid Kristine Møller ......................... ..... S 21/8 05 Si 26 '110 57 '110 57
Ruth Høstgaard Bonde ...................... .... B 9/9 34 Skive 58 'Is 58 'Is 58
Karen Hansen........................................ ..... S 8/8 19 Skive 58 'Is 58 'Is 58
Agnete Buhl Kjær ................................ .... N 8/u 36 KFUM 59 'Is 59 'Is 59

Faste vikarer:
Ane Kirstine Davidsen ......................... 30/4 36 Skive 58 'Is 58 11 

IS 58

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

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

Dato Navn

A fgang: Til:
V8 59 Bjarne Knudsen ............................................................ Terndrup
*/8 59 Judith Hansen ................................................................ Frej lev

59 Mogens Hansen ............................................................ Døveskolen, Aalborg
31/7 59 C. 0. Iversen ................................................................ Ophor
3V7 59 Bent Barret ................................................................... Viborg
3V7 59 Hjørdis Sørensen ............................................................ Vig
3V7 59 Bendt Sørensen ............................................................ Vig

Tilgang: Fra:
Vs 59 Yrsa Kjerns Rasmussen ................................................. Tidligere vikar
V« 59 Preben Østerholm Jørgensen .......................................... Tidligere vikar
Vs 59 Anders Hammershøj ..................................................... Skive seminarium
Vs 59 Agnete Schiötz ................................................................ KFUM’s seminarium
Vs 59 Birgit Haaning ............................................................ Gentofte
V« 59 Bente Linde Laursen ..................................................... Vod skov
Vs 59 Valborg Tybjerg Nielsen .............................................. Jebjerg

Lærerpersonalets videreuddannelse 
1958/59

Aage Aspel: Årskursus i naturhistorie.
Robert Meldgaard Pedersen: Årskursus i 

dansk og fysik.
C. Damgaard Møller: Kursus i fysik.
Jens Odgaard: Kursus i tegning.
Edith Pedersen: Kursus i tysk.
Marie Bang: Kursus i håndarbejde.
Else Sondergaard: Kursus i håndarbejde.
Aage Riis: Kursus i sløjd.
Helle Falk: Kursus i gymnastik.
Else Borup Jensen: Kursus i gymnastik.
Ragna Damgaard: Kursus i gymnastik.
Ruth Jacobsen: Kursus i gymnastik.
Anna Hald Nielsen: Kursus i gymnastik.

Fra lærerkredsen 1958/59
17. sep. 1958: Foredrag ved afdelings

leder ved Statens pædagogiske institut, 
cand. psyk. Karl Åge Larsen.

22. sep. og 6. okt. 1958: Kursus i arbej
der vedrørende gruppearbejde med større 
børn ved seminarielektor K. Bonde.

26. sep. 1958: Foredrag ved forfatteren 
Palle Lauring. „Historien i ny belysning“.

6. okt. 1958: Foredrag ved statskonsulent 
Helweg Petersen om den nye skolelov.

15. okt. 1958: Instruktionskursus i dansk 
ved faginspektør Nik. Nielsen, Ålborg.

17. nov. 1958: Instruktionskursus i wol- 
leyball ved rigstræner Arvind Bilbo, Kø
benhavn.

28. nov. 1958: Foredrag ved skoleinspek
tør Johs. Nielsen, Horsens. (Om forsøgs
undervisning i Horsens).

11. dec. 1958: Instruktionskursus i ar
bejder med papmache ved lærer Karl Pe
dersen, Skive.

17. jan. 1959: I forbindelse med general
forsamlingen talte provisor O. Kvamm, 
Skive, over emnet: Færingen fra almue
bonde til storfisker, og der vistes en film 
fra Færøerne.

27. jan. 1959: Instruktionskursus i teg
ning ved tegneinspektør Rich. Sneum, Kø
benhavn.

15. og 16. april 1959 holdtes et to-dages 
instruktionskursus i matematik ved fag
inspektør S. A. Bo, Århus.

12. maj 1959: Instruktionskursus ved fru 
Karen Tang Lauridsen, Vejle forskolesemi
narium.

Knud Bjerre.
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Afsked
Ved skoleårets slutning fik viceinspektør 

Otto Iversen bevilget afsked med pension 
efter at have virket ved Skive skolevæsen 
i lidt over 41 år.

6. maj 1918 tiltrådte Otto Iversen efter 
endt militærtjeneste en stilling ved den 
dengang landsbyordnede Skivehus skole. 
Han har fulgt skolen op fra den lille lands
byordnede skole til den store købstadskole 
og samtidig avanceret til viceinspektør, 
men han lagde aldrig skjul på, at det var 
den lille skole med den nære kontakt mel
lem lærer og elev, der stod hans hjerte 
nærmest.

Nordre skole har meget at takke vice
inspektør Otto Iversen for. Han har gen
nem de mange år udført et trofast og solidt 
arbejde og givet børnene fortrinlig under
visning og god opdragelse. Gennem sin 
præcise og altid uselviske væremåde — han 
var altid parat til at yde, når det gjalt sko
len og børnene — har han øvet en indsats 
på Nordre skole, som til fulde fortjener den 
anerkendelse, der fra alle sider blev givet 
udtryk for ved hans afsked.

Fra skolernes dagbøger
Sondre skole:

12. aug. 1958: Skolen begyndt.
18. sep. 1958: Forældremøde. Skolebesty

rer Albertsen talte over emnet: „Hvad kan 
der gøres for børn med store vanskelighe
der i skolen“, samt forevisning af filmen 
„Barnet du gav os“.

23. nov. 1958: Dansk skolescenes opfø
relse af „Der var engang“.

19. jan. 1959: Skolebespisningen be
gyndt.

26. jan. 1959: Forældremøde med 5. kl.s 
forældre.

10. feb. 1959: Forældremøde med 7. og 8. 
kl.s forældre.

13. feb. 1959: Dansk skolescenes opfø
relse af „En tjener og 2 herrer“.

21. feb. 1959: Sommerplanen trådt i 
kraft.

24. marts 1959: Skolebespisningen op
hørt.

1. juni 1959: 6., 7., 8. og I og II til Ål
borg i Zoo og „Karolinelund — ca. 400 
børn deltog.

10. juni 1959: 1. og 2. kl. til Spøttrup.
12. juni 1959: 3., 4. og 5. kl. til Toftum 

bjerge.

Skolerejser:
Frk. Fogh og Dyhrberg Christensen i 

København med 7’b.
Karl Pedersen og frue på Bornholm med 

7’c.
Johs. Johannessen og frue på Bornholm 

med 7’a.
Gunnar Hansen ved Vesterhavet med 7’d. 
Schøler Kjær og frue i Norge med IV’c. 
J. Chr. Andersen i Norge med IV’a.
Per Haugaard Jensen i Tyskland med 

IV’b.

Nordre skole:
20. —26. aug. 1958: Skolens to 7. klasser 

er på Bornholm under ledelse af lærerne 
Aa. Riis og Dam Jensen med frue.

29. okt. 1958: To af skolens elever, Gun- 
na Erichsen og Inger Andersen, IVa, vandt 
1. og 2. præmie i Frihedsmuseets og Læ
rerorganisationernes konkurrence om den 
bedste stil om: „Frihedskampen under 
Danmarks besættelse“. Præmierne var hen
holdsvis: en tur til Norge i juleferien og et 
fotografiapparat med tilbehør.

19. nov. 1958: Forældremøde. Skolen 
viste nogle af Dansk idrætsforbunds films 
for elever og forældre i anledning af, at 
185 elever skulle have overrakt diplomer og 
idrætsmærker.

2. —3. dec. 1958: Skolens dilettanter 
fremførte Leck Fischers skuespil „Synde
bukken“ 2 gange for kammerater om efter
middagen og 2 gange om aftenen for for
ældre og andre interesserede.

22. dec. 1958: Juleafslutning: 1.—4. kl. 
i gymnastiksalen, øvrige elever i Skive ny 
kirke. Pastor Fiig Petersen leder højtide
ligheden.

5. —22. dec. 1958: Udstillingsleder Birger 
Brandstrup, Randers, har ophængt et stort 
udsnit af den ægyptiske maler Abdallas 
billeder på skolen.

27. jan. og 3. feb. 1959: Forældremøde 
med forældrene til elever i skolens 5. klas
ser angående delt eller udelt 6. klasse. Re
sultat: 1 klasse deles, 3 føres udelt op i
6. kl.

11. feb. 1959: Skolebal i begge gymna
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stiksale: de små elever om eftermiddagen, 
de større om aftenen.

27. maj 1959: Udflugt med skolens stør
re elever til Rindsholm.

10. juni 1959: Udflugt med skolens min
dre elever til Spottrup.

22. juni 1959: Afslutning og uddeling af 
legater, en mærkedag i skolens historie, 
idet Nordre skole for første gang dimitte
rer til mellemskoleeksamen.

I begyndelsen af sommerferien foretog 
IVa og IVb skolerejser til Norge under 
ledelse af fru Hald Nielsen og lærer V. 
Lykke.

Brårup skole:
Skolen begyndte det nye skoleår med 416 

elever fordelt på 15 klasser, hvoraf den ene 
var en 1. mellemskoleklasse med 25 elever; 
den første i sin slags i Brårup skoles hi
storie.

Ved skoleårets begyndelse var der anta
get 7 nye lærere og lærerinder, hvoraf de 
6 lige var færdiguddannet på Skive semi
narium.

Viceskoleinspektør A. Jensen er på et 14 
dages kursus på Askov sløjdlærerskole.

Fest for børnene i tilknytning til skolens 
fødselsdag holdes i gymnastiksalen den 14. 
november. De små børn legede og dansede 
om eftermiddagen, de store om aftenen. 
Lærere fra Sdr. og Ndr. skoler hjalp os, 
som det snart er tradition for, med musik 
om eftermiddagen.

Den 22. november var der fest for for
ældrene. Aftenen begyndte med forældre
møde for samtlige klassers forældre, der 
fordeltes rundt i de forskellige klasseværel
ser, hvor børnenes lærer eller lærerinde var 
til stede. Efter disse møders afslutning var 
der fælles kaffebord i gymnastiksalen, der 
var fyldt til sidste plads. Efter en del taler 
og sange vistes til slut en smuk farvefilm.

Juleafslutningen holdtes i gymnastik
salen. Et børnekor sang under lærer 
Kroghs ledelse forskellige sange, og fru 
Bondes klasse gav under fruens ledelse 
koncert på blokfløjte. Et lærerorkester slut
tede sammenkomsten med at spille en del 
julesange og -salmer.

I februar holdtes nogle møder med for
ældrene til børnene i femte klasserne. Ved 
skriftlig afstemning blev det vedtaget, at 

disse klasser skulle føres videre udelt. 3 
elever overføres til en b-linie på Søndre 
skole.

Den 6. maj rejste 6’a klasse til Bornholm 
under hr. og fru Bent Barretts ledelse.

3’b var den 14. maj under fru Bondes 
ledelse på tur til Spottrup.

Den 20. maj var 7’a og b på bustur over 
Herning til Hvide Sande og Ringkøbing 
under Bent Sørensens ledelse.

Den 1. juni rejste A. Jensen og frk. Sø
rensen til Sønderjylland med 6’b. Fra Vol- 
lerup foretoges i busser en række histori
ske ekskursioner i grænseegnene.

Den 6. juni var Børge Jensen på ekskur
sion med sin femte klasse til Hjerl hede.

Den 10. juni var hele skolen på udflugt 
til Mariager.

Udstillingen af elevernes årsarbejder 
fandt i år sted i gymnastiksalen, da disse 
ting ikke længere kunne rummes i forhal
len. Udstillingen besøgtes flittigt både af 
forældre og andre interesserede. Foræl
drene mødte også op i betydelige mængder 
på forældredagen som til afslutningsfesten, 
ved hvilken lejlighed der uddeltes en del 
præmier, bl. a. lærernes flidspræmier.

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

Ra. Erik Münchow.
Rb. Margit Nyrup.
Rc. Hans Jørgen Frederiksen.
IV’a. Ella Grethe Christensen.
IV’b. Jytte Refsgaard Madsen.
IV’c. Grethe Wexel.
8. kl. Inge Marie Christensen.
7’a. Ingei’ Boel Jensen.
7’b. Birthe Kjeldbjerg.

Nordre skole:
IV’a. Else Laursen.
IV’b. Bent Emil Nielsen.
8. kl. Holger Johs. Pedersen.
7’a. Kirsten Pedersen.
7’b. Annelise Stampe.

Brårup skole:
7’a. Preben Erik Christensen.
7’b. Hans Chr. Jacobsen.
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Desuden er X-legatet, stiftet anonymt 
som hjælp til rejser, uddelt til:

Erling Jensen, 7’b, Sdr. skole.
Hans Jørgen Probansky, 7’b, Sdr. skole. 
Kai Sondergaard Jensen, 7’b, Sdr. skole. 
Tove Christensen, 7’b, Sdr. skole.
Urban Lundb. Nielsen, Il’a, Ndr. skole. 
Henrik Friis, H’a, Nordre skole.

Svømmeundervisning
I lighed med tidligere år har der været 

etableret frivillig svømmeundervisning ved 
den kommunale badeanstalt ved Resen 
strand. Undervisningen påbegyndtes i år 
noget tidligere end i de foregående år, idet 
den startede allerede den 15. juni og slut
tede først den 11. august, dagen før skolen 
begyndte.

I den frivillige undervisning har der del
taget 319 piger og 212 drenge. Fra den 1. 
juli til den 11. august har der ialt været 
4153 elever i vandet, hvilket giver i gen
nemsnit ca. 115 elever om dagen.

Af de 531 elever er der 122 elever, der 
har bestået een eller flere af svømmeprø
verne.

30 elever bestod svømmeprøven.
21 „ „ frisvømmeprøven.

7 „ „ livredderprøven.
64 „ „ 200 m prøven.

Bodil Nørgaard Pedersen. 
Palle Pedersen.

På grund af det gode vejr besluttede 
man i år at forsøge med en obligatorisk 
svømmeundervisning for 5. og 6. klasserne. 
Dette forsøg kan man roligt sige blev en 
succes, selv om afslutningen blev lidt brat, 
idet vandets temperatur i begyndelsen af 
september om morgenen ikke var mere end 
15 grader. Den obligatoriske svømning be
gyndte den 13. august og sluttede den 3. 
september.

I de 13 dage, den obligatoriske svømme
undervisning varede, har ialt ca. 3271 ele
ver været i vandet, hvilket giver ca. 251 
elever pr. dag.

Indmeldte 531 elever er fordelt på flg. skoler og flg. klasser

Skole 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 7. kl. 8. kl. II ml. Himl. R.

Søndre skole.......... J piger 11 15 19 i 31 25 8 6 16 1 4
1 drenge 2 I7 21 16 22 2 3 ! 13 4

Nordre skole.......... ( Piger 2 17 36 27 25 7 1 11 11 4
1 drenge 7 14 13 , 19 16 5 I16 1i

Brårup skole.......... J piger
1 drenge 2

4
7

14
10

15
5

5
2 ■

4
1

Ialt ... 24 74 113 113 95 25 11 .51 ! 17
1 8

Palle Pedersen.

Erhvervsvejledning
I skoleåret 1958/59 er der ved alle byens 

skoler af klasselærerne givet erhvervsori
entering i samtlige 7. klasser, ligesom de to 
4.em-klasser ved Ndr. skole er blevet orien
teret. Undervisningen er givet med det af 
arbejdsministeriet udgivne hefte, „Mit 
fremtidige arbejde“, som grundlag.

Efter elevernes besvarelse af de tilsendte 
spørgeskemaer, der returneres til erhvervs

vejlederen, har denne haft samtaletimer 
med de enkelte klasser.

Fra byens skoler har 53 drenge og 39 
piger i løbet af skoleåret henvendt sig til 
erhvervsvejlederen for individuel rådgiv
ning.

Båndcentralen
Optagne udsendelser 75, som er benyttet 

ialt 119 gange på samtlige skoler.
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Skolebespisningen
i skoleåret 1958/59 påbegyndtes mandag 
den 19. januar og afsluttedes tirsdag den 
24. marts. Den har omfattet 54 bespis
ningsdage, og elever fra de første syv 
klassetrin har kunnet deltage.

I stedet for, som det i en årrække har 
været sædvane, at eleverne kunne vælge 
mellem en ret varm mad eller en flaske 
mælk, har eleverne i år haft valget mel
lem en smørrebrødspakke plus en flaske 
mælk eller at nøjes alene med mælken.

Tilberedningen af smørrebrødet fandt 
sted i Sdr. skoles lokaler og udleveredes 
derfra til Ndr. skole og Brårup skole.

Selve bespisningen foregik i klasseloka
lerne under tilsyn af lærerne.

Der var tilmeldt følgende antal elever:

Til smørre- ‘ 
brød -bmælk

Til mælk 
alene

Sondre skole ...... 409 488
Nordre skole ....... 290 . 365
Brårup skole...... 363 1 45

I alt ... 1062 898

Regnes der med en mødeprocent på 100, 
er der uddelt 57.348 pakker smørrebrød og 
105.840 fl. mælk.

Udgiften til smørrebrød har været 
34.323,79 kr. eller pr. pakke 59,8 øre.

Udgiften til mælk 18.532,03 kr. eller pr. 
flaske 17,5 øre.

Den samlede udgift = 34.323,79 kr. d- 
18.532,03 kr. = 52.855,82 kr.

Uddrag af skolevæsenets regnskab
Udgift 1957/58 foi* Skive kommune 1.448.295 
~ forrentning af fast

ejendom ..................... 161.500
4- afskrivning af fast 

ejendom ................. 20.300
------------- 181.800

1.266.495

Det samlede elevtal var 2526 pr. 31. dec. 
1957, og kommunens nettoudgift pr. elev 
= 1.266.495 : 2526 = 501,38 kr.

Tilskud fra den kommunale udlignings
fond på 302.180 kr. er holdt udenfor bereg
ningen.

Ungdomsskolen
Skolens undervisning begyndte den 15. 

september. Der var indmeldt 99 drenge og 
62 piger. Pigerne fordeltes i tre klasser, i 
hvilke der blev undervist i husgerning, 
håndgerning, hjemmets økonomi samt i 
regning og dansk.

For drengenes vedkommende oprettedes 
fire klasser, hvoraf en udelukkende var for 
tidligere elever over 18 år. De mandlige 
elever undervistes i regning, dansk, er
hvervslære, sløjd og gymnastik.

Tilslutningen var ved indmeldelsen for 
de unge mænds vedkommende ret god, men 
det viste sig hurtigt, at udholdenheden var 
ringere end sædvanlig, idet kun to hold 
gennemførte vinterens arbejde. Hos piger
ne var frafaldet derimod meget lille. Et 
enkelt hold gennemførte med en mødedel
tagelse, der lå meget nær ved 100 pct.

I november måned var skolen pr. bus på 
udflugt til Randers, hvor eleverne fik lej
lighed til at se en del af byens smukke 
gamle bygninger. Om aftenen var de gæ
ster hos en af ungdomsklubberne. Denne 
var senere på genbesøg her i Skive.

Til juleafslutningen, ved hvilken der var 
fælles kaffebord og underholdning med 
forevisning af film om ungdommens fri
tidsproblemer, var samtlige forældre pr. 
brev inviteret. Desværre var deltagelsen alt 
for ringe.

Udstillingen af elevarbejder var henlagt 
til Brårup skole, hvor pigerne viste de 
mange smukke ting, de havde fremstillet i 
vinterens løb.

Afslutningen fandt sted på Ndr. skole. 
Pigerne sang en del sange, dei’ var oplæs
ning ved skoleinspektør H. C. Hansen, tale 
af ungdomsnævnets formand, skatteråds
formand Peter Kjærgaard, og af skolens 
forstander, der tillige foretog uddeling af 
flidspræmierne.
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Skive kommunes Børnebiblioteker V* 1958—31/3 1959

Skole
Bindantal — Udlån

I alt Ti
l

væ
ks

t

Lå
ne

re Udlån af bøger Læsesal Læse
sæt

Små
skrifterFagi. Skønl. Fagi. Skønl. 1 alt Bindant. Tilv. Besøg

Søndre .. 1307 3269 4576 346 843 3518 16757 20275 955 113 5069 1516 2168
Nordre .. 595 2364 2959 323 574 1386 8731 10117 388 138 1828 2507
Brårup .. 600 1325 1925 100 269 1246 5955 7201 1057 212

I alt.. 2502 6958 9460 769 1686 6150 31443 37593 1343 251 6897 5080 2380

Børnebibliotekets bestyrelse består fra 
1. april 1959 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.

Skive kommunale skoletandpleje
( Ved klinikchef Anna Gant riis)

Oversigt over virksomheden i året fra 12. august 1958 til 20. juni 1959

Antal børn De forskellige behandlingers antal

Systematisk behandling
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I alt

1. års behandling................................... 244 2 1 243 1343 870 8 791 243 50 797 143 4245

Fortsat behandling af børn, der i tid
ligere år har været under systematisk
behandling............................................. 1417 162 15 1402 6628 483 131 483 2045 37 1292 445 11544

Tilsammen... 1661 164 16 1645 7971 1353 139 1274 2288 87 2089 588 15789

Foruden ovenstående behandlinger er ud
ført 54 reguleringer ved bideplaner. End
videre er der taget 141 røntgenbilleder.

Der er udover tandbehandling i årets løb 
behandlet 679 småskader, som børnene har 
pådraget sig i skoletiden.

I år er vi nået dertil, at vi kan se bør
nene hver 7. til 8. måned, og jeg regner 
med, at vi i det kommende år vil kunne se 
børnene hver 6. måned; så først er der tale 
om en systematisk tandpleje, så alle begyn
dende angreb bliver standset. Endvidere 

har vi fra 12. august 1959 taget en årgang 
mere med, nemlig 2. mellem og 7. klasse. 
Grunden dertil er for det første, at klinik
kens kapacitet er øget med 1 tandlæge og 
1 klinikassistent, for det andet at klinik
ken er udvidet, således at vi nu har 5 stole 
mod tidligere 3.

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

„Første års behandling“ 17,5 (sidste år 
17,6).

„Fortsat behandling af børn, der i tid



ligere år hai’ været under systematisk be
handling“ 8,2 (sidste år 8,5).

En ting, der har glædet mig meget, er, 
at tilslutningen til skoletandplejen nu igen, 
som den var de første mange år, er så nær 

100 pct., som den næsten kan være, et tegn 
på at forældrene er ved at være klar over, 
at vi nu kan give børnene den rigtige be
handling, nemlig det halvårlige eftersyn.


