
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


mellem-

32. SKOLEAÄk
1040=50

Dybvad prívate mellem- og realskoles bestyrelse:

Bødkerm. P. TOFT JENSEN, Dybvad, fmd.(tlf. 39) 
Direktør 0. BACHMANN, Dybvad, næstxmd. 
Propr. CHR. NIELSEN, Rykind.
Gdr. HOLGER W. OLESEN, Langeslund.
Gdr. KR. MADSEN, Vesterheden.
Gdr. P. 0. CHRISTENSEN, Lynnerupgaard.
Lærer H. JENSEN, Flauenskjold.
(De tre førstnævnte danner skolens forretningsudvalg.)
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Skolen, der består af en 4 arig underskole og en 4 arig 
mellemskole med realklasse, optager både drenge og piger 
Ira skolepligtig alder.

1 underskolen er undervisningen anlagt på forberedelse til 
mellemskolen. Der lægges sierlig vægt paa dansk og regning. 
Der er ialt 4 underskoleklasser. Xar eleverne har gennemgået 
disse 4 klasser, kan de normalt optages i mellemskolen, som 
liestar al' 4 eetarige klasser. Børnene skal helst være fyldt 
11 ar ved optagelsen. Foruden de almindelige skolefag un
dervises her i engelsk, tysk, naturhistorie, matematik, fysik

Mellemskolen giver en fyldig og afrundet elementær un- 
visning, og kravene er alligevel ikke større, rnd de kan op
fyldes af et normalt begavet barn, naar del arbejder med 
liid og interesse. Der afsluttes med m c 11 e m s k o l e eksamen. 
Efter beslået mellemskoleeksamen kan eleven fortsætte i real
klassen. og hvis ikke særlige forhold lider derimod, er det 

f tilrådeligt al lade børnene afslutte deres skolegang med real- 
I eksamen, der giver en meget stor udvidelse og forøgelse af
! mellemskolens stof. Realeksamen kræves ved ansættelse i
I loldvivsenet, statsbanerne, post- og telegrafvæsenet og danm r 
? grundlaget for forberedelsen til tandlægeskolen, landbobøj- 

skoleu o. ti. Desuden stilles kravet om realeksamen ofte ved 
ansættelse pa kontorer og i forretningslivet overhovedet. 
Skulle en elev ikke direkte fa brug for realeksamen, vil dens 
kundskabsmæssige ballast og den udvikling, den giver, viere

Skolens lærerpersonale:
Overlærer frk. Ingeborg Hansen:

Engelsk, iransk, dansk.
Lærer È. Hansen:

Tegning, gymnastik, geografi, historie, naturhistorie 
Lærerinde frk. K. Jensen:

Tysk, håndarbejde, skrivning, gymnastik. 
Overlærer 0. Mygind: Regning, matematik, fysik. 
Lærerinde fru E. Mygind: Dansk, regning. 
Lærer A. Nielsen: Dansk, tysk, fysik, gymnastik. 
Lærerinde fru E. Poulsen:

Håndarbejde, gymnastik, dansk, religion. 
Skolebestyrer A. Poulsen:

í

Religion, 
skrivning.

matematik, historie, naturhistorie,

Fra 1. aug. 1950 er desuden antaget lærer Boisen og lærer
inde fru 1. Boisen: samtidig forlader frk. K. Jensen skolen 
p. g. al' giftermål.

Skolens elevantal
pr 1. maj 1950 var 213, deraf 54 i underskolen
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De elever. (1er har lyst og evner, kan la undervisning i 
latin i realklassen. Dette lag, hvori overlærer frk. Hansen 
underviser, er frivilligt for eleverne.

I ar bestod 3 elever latinprøven i Hjørring (2 ug-r, 1 mg¿-).
I realklassen er Iransk valgfrit fag og for piger desuden 

regning og matematik. Om en elev skal deltage i disse valg
frie fag, afgøres af skolen i samrad med hjemmet. Dog kan 
skolen udelukke de elever fra undervisningen, som den lin
der uegnede.

Bøger, gymnastiksko o. s. v. skal være tydeligt mærket 
med navn. Hver elev ma omhyggeligt passe pa sine Ting.

Dersom en elev forsømmer en enkelt eller fa dage pa g. 
af sygdom, ma han medbringe skriftlig besked herom, nar 
han atter møder pa skolen. Hvis el barn ønskes fritaget en 
enkelt dag, ma der i forvejen indhentes tilladelse dertil, og 
anmodningen ma ske ved mundtlig eller skriftlig henvendel
se fra forældrene, ikke ved mundtlig bud gennem børnene.

Timeplanen for III. mellem er lagt saledes, al konfirma
tionsforberedelsen bedsi kan linde sled i denne klasse.

Skolelægen: Ifølge lov skal alle skolens elever arlig 
gennemgå en systematisk lægeundersøgelse. Denne linder 
sted i september maned og foretages af skolelæge Herget, 
Sæby.

Dybvad realskoles elever har i lighed med de andre sko
ler i kommunen fael gratis tandpleje. Behandlingen foregår 
i Sæby, og eleverne far gratis befordring.

I løbet af skoleåret far de to eksamensklasser 3 gange 
terminskarakterer. Den sidste af disse er arskarakteren, der 
keller lige med eksamenskarakteren.

Til underretning for hjemmene far de øvrige klasser stand
punktskarakterer 6 gange i løbet af arel.

Elevernes skriftlige arbejder samt tegninger og håndarbej
der er fremlagt pa skolen fra 23. juni kl. 10 og ma afílenles 
af eleverne eller a fs 1 u l n i n ge n, som linder sled lørdag den 
24. juni kl. 10.

Det nye skolear begynder den 15. august kl. 10. Indmel
delser I il det nye skolear modtages snarest belejligt.

Dybvad, i juni 1950.
Anker Poulsen.

Teil’. 74.



Eksamensgebyr:
1 eksamensafgifl til staten og skolen betales for realeksa

men 25 kr. og for mellemskoleeksamen 15 kr. pr. ('lev. Den
ne afgift betales i slutningen af marts.

er for skoleåret 1950 51 ansat ti! nedenstående Beløb
Realklassen 24 kr. månedlig, 288 kr. årlig
IV. mellem 22 264
IH. mellem 20............. 210
i i. mellem 20 210
1. mellem 18 - 216 - -—/■

4. øg 3. forberedelse 14 - 168
2. og 1. forberedelse 12 - 111 —

Skolepenge betales forud 
gyndelsen af måneden. De

og medbringes af eleverne i be- 
opkræves i rater de første 10

måneder af skoleåret. Ved udmeldelse skal raten betales for 
den maned, hvori udmeldelse linder sted. Hver elev far ud
leveret en kvitteringsbiankel, der ma medbringes ved alle 
ihdbetålinger.

3’die 4 kr., resten betaler intet.)
B r æ n d sel s p e n ge, der betales af alle elever (uanset evt. 

friplads), sættes sa billigt som muligt. De opkræves i okto- 
her og februar. Også her gives søskendemoderation.

Fripladser:
Ved ansættelse af skolepenge for den enkelte elev vil der 

blive taget størst muligt hensyn til forældrenes økonomiske 
stilling. Staten yder tilskud til fripladser, ligesom staten 
også yder boghjadp til mindrebemidlede.

I ilskud :

For disse tilskud sender skolen hermed sin bedste tal

Skæve kommune....... 2000 kr
Hjørring amt............... . 1050 kr
Hørby kommune....... . 400 kr
Volstrup kommune .. . . 200 kr
Voer kommune........... 200 kr

Bogudlån :
Hver af skolens elever har faet udleveret en fortegnelse 

over de bøger, der skal bruges i vedkommendes klasse. Til 
de elever, der ønsker det, udlejer overlierer O. Mygind de 



bøger, der kun skal bruges i en enkelt eller to klasser, imod 
en årlig afgift af ca. Vj bogladepris. — Desuden vil skolen 
gerne være behjælpelig med at skalle brugte bøger.

De bøger, som eleven skal bruge gennem hele sin skole
tid: Atlas, retskrivningsordbog, testamente, salmebog og lille 
llora, bør eleven anskaffe som ejendom.

Sangbøger udleveres af skolen mod en godtgørelse een 
gang for alle; denne er sat til 50 øre i underskolen og 1 kr. 
ved optagelse i mellemskolen.

Del er en selvfølge, at eleverne behandler bøgerne med 
megen omhu. Der ma ikke tegnes i dem og ikke skrives til 
uden efter lærernes diktat.

Del frarades al skrive navn i bøgerne, før de er godkendt 
af skolen.

Nogle bøger: Engelske digte, en del dansk litteratur, fy
siske øvelser og 11. a. stiller skolen gratis til elevernes rå
dighed. ________________

Skolen begyndte 15. august efter ferien.
Fru Albæk og stud, polyt. K. Mygind vikarierede ved sko

len til 1. september, da lærer A. Nielsen tiltrådte.
14. sept, var der skoleidrætsstævne i Sæby.

1 langbold blev Dybvad nr. 1 og i fodbold nr. 2.
IS), sept, manedslov.
20. sept, afholdtes et velbesøgt forældremøde pa skolen. Stats

konsulent Toftdal-Møller, Sønderborg, holdt foredrag.
21. sept, var Aalborg symfoniorkester hernede og gav kon

cert i gymnastiksalen.
15.—23. okt. var der efterårsferie.
2. novb. var røntgenvognen fra luberkulosestationen og gen- 

nemlyste alle paa skolen.
11. okt. havde skolen besøg af handarbejdsinspektør fru 

Buhelt.
14. okt. var realklassen og IV. mellem inviteret til foredrag 

i håndværker- og borgerforeningen.
20. novb. udnævnes frk. Ingeborg Hansen og hr. O. Mygind 

til overlærere.
22. novb. var hele skolen i biografen for at se Sydslesvig- 

iilmen.
22. deebr. festlig afslutning før juleferien.
27. febi', luberkulosestationen vaccinerer børnene mod tuber

kulose.
2. og 4. marts afholdtes elevfesten. Festen bød på el væld 

af optræden fra scenen. Der var bl. a. el sangkor i 
smukke folkedragter. De store elever opførte »Gønge
høvdingen«.

12 . april igen skolclilm i biografen.
8 .—12. maj afholdtes skriftlig eksamen.



12. maj dagen efter skriftlig eksamen drog hele skolen 
på skovlur til Siverslet skov, som propr. Skovsgaard 
venligst havde overladt os. Som afslutning trakterede 
hr. Skovsgaard hele flokken med sodavand, og i sluttet 
trop marcherede hornene gennem byen i el vivid af 
bøgegrene og med majdronningen i spidsen.

Til realeksamen
i ar er indstillet 17 elever og til mellcmskoleeksamen 29 

elever.

Censorer ved realeksamen har været følgende«.
1. be s k i k k e d e :

Undervisningsinspektør II. .1. Hansen, Kbhvn., (skr. dansk). 
Rektor Lars Nielsen, Vejle, (skr. dansk), cand. mag. V. Vald* 
by, Lyngby, (skr. engelsk). Lektor frk. 1. Valentine, Kbhvn.. 
(skr. engelsk). Overlærer Ketelsen, Kbhvn.. (tysk). Overlærer 
.1. Veierskov, Randers, (historie), Viceinspektor Holden Dall, 
Aarhus, (naturhistorie).Overlærer II. Hjelme, Hellerup, (skr. 
mat.). Lektor M. Pihl, (¡entróte, (skr. mal.).

II. ind b u die:
Skoleinspektør (.hrisloffersen, Sirby, (dansk). Overlierer 

Johansen, Øslervraa, (geografi). Overlærer Jørgensen, Dron
ninglund, (matematik). Lærerinde frk. Jensen, Dronninglund, 
(engelsk). Livrer Baggesen Hansen, Sæby, (fysik). Lærer 
Midtgaard. Sæby, (fransk).

Ved mellemskoleeksamen har medvirket følgende;
I. b e s k i k k e d e:

Overlærer GjerløwChristensen, Søborg. (skr. dansk). Over- 
livrer 0. Frederiksen, Hellerup, (fysik). Kommunelærer II. 
Knudsen, Silkeborg, (skr. mal.)

II. i n d b u d i e:
Skolebestyrer Krogh. Dronninglund, (dansk). Lærerinde 

fru Johansen, Oslcrvraa, (r. -p m.) Lærerinde frk. Gylding 
Sabroe, Frederikshavn, (engelsk). Inspektør G. Hald, Fjerrits- 
lev, (naturhistorie). Overkerer frk. Rand lev. Sæby, (tysk). 
Overlærer I)ominicus, Dronninglund, (geografi).

Skrivning er bedømt af førstelærer I'. K. Sørensen, Dybvad, 
tegningerne af frk. Norregaard, Dronninglund, og håndar
bejde af overlærer frk. Bjerre, Vejgaard.


