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ïcalslzole

33. skoleår
1950-51

Dybvad private mellem- og realskole er oprettet 1918. Den 
ejes og drives af et interessentskab, hvis bestyrelse for 
tiden består af folgende 7 medlemmer:

Direktør 0. Bachmann, Dybvad, fmd. 
Propr. Chr. Nielsen, Rykind, næstfmd. 
Gdr. Holger W. Olesen, Langeslund.
Gdr. Chr. Madsen, Vesterheden.
Gdr. P. 0. Christensen, Lynnerupgaard.
Lærer H. Jensen, Flauenskjold. 
Konsulent Sv. Aagaard, Dybvad.



I
Skolen, der består el' en l-ârig underskole øg en 1 arig 

mellemskole samt en 1-arig realklasse, optager bade drenge 
og piger Ira skolepligtig alder.

I underskolen er undervisningen anlagt med optagelse i 
mellemskolen for øje, hvorfor del tilrades forældrene al lade 
deres born begynde senest i 4. underklasse, da det nisten 
altid viser sig, at. selv dygtige elever kan have svært ved at 
klare sig i 1. mellem, nar det hele er nyt og ukendt for dem. 
Børnene skal helst være mindst 11 ar ved optagelse i mel
lemskolen. Skolen gør opmærksom pa, at skoleloven af 1937 
fastsætter mellemskolen som en enhed, og al de elever, som 
påbegynder den, i videst muligt omfang skal gennemgå alle 
fire klasser, og al de kun under ganske særlige omstændig
heder kan afbryde skolegangen for udgangen af 4. mellem
skoleklasse, der afslutter med mellemskoleeksamen. Dersom 
eleven har evner dertil, anbefales det meget indstamdigt at 
lade børnene afslutte deres skolegang med realeksamen, der 
giver en meget stor udvidelse og forøgelse af mellemskolens 
stof. Skulle en elev ikke direkte fa brug for realeksamen, vil 
den kundskabsmæssigé ballast og den udvikling, den giver, 
være til nytte og glæde, uanset hvilket erhverv, der vælges.

Skolens lærerpersonale:
A. D. Boisen: Dansk, tysk, gymnastik, naturhistorie, religion. 
Fru I. Boisen: Dansk, gymnastik, håndarbejde, historie. 
Frk. I. Hansen: Engelsk, fransk, religion.
E. Hansen: Tegning, gymnastik, geografi, historie, naturh. 
O. Mygind: Sang, regning, matematik, fysik.
Fru E. Mygind: Dansk, regning, håndarbejde.
A. Nielsen: Dansk, tysk, gymnastik, fysik.
Fru E. Poulsen: Dansk, gymnastik, geografi, håndarbejde. 
A. Poulsen: Regning, matematik, religion, historie.

Skolens elevantal
har i år været 223, deraf 53 i underskolen.

¿ ÍC-/ lo- c e :
i C

Skolepengene vil som sædvanlig vana* at betale i 10 raler, 
een i hver maned undtagen juni og juli. Pa grund af den 
almindelige prisstignin ghar skolen desværre set sig nødsaget 
til at forhøje skolepengesaiserne med 2 kr. pr. maned for 
alle klassers vedkom niende.



ó
De elever, der har lysi og evner, kan fa undervisning i 

lalin i realklassen. Delle fag, hvori overlærer frk. I. Hansen 
underviser, er frivilligt for eleverne. I ar var lo elever til 
prove i Hjørring (1 ug?, 1 mg).

Elevernes bøger, gymnastiksko o. s. v. ma være tydeligt 
mierkel med navn. Hver elev ma omhyggelig! passe pa sine 
ting. Hvis en ting glemmes pa skolen, bliver ejermanden ef
terlyst 3 pa hinanden folgende dage, ¡’indes ejermanden ikke 
pa denne made, gemmes sagerne hen, og udleveres lil ejeren, 
hvis han melder sig. De ling, der ikke kan lindes ejermand 
lil. sælges ved auktion. De derved indkomne penge anven
des (il skolerejsen.

Det er tilladt ordensduksene at blive inde i frikvarterel. 
Dersom andre af en eller anden grund helst skal blive inde, 
ma der spørges om tilladelse hos klasselæreren. Dersom en 
elev forsommer en enkelt eller fa dage pa grund af sygdom, 
påhviler det den for elevens undervisning ansvarlige person
ligt eller skriftligt at meddele skolen om grunden lil barnets 
forsømmelse (skolelovens S 47). Nar derfor skolen kræver 
»seddel« med, er arsagen ene og alene lovens krav. Til ude
blivelse fra skolen en enkelt dag af anden grund end sygdom 
ma der i forvejen indhentes tilladelse hos skolens bestyrer.

Timeplanen i III mellem er lagt således, at konlirmationen 
bedst kan linde sled i denne klasse.

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

Skolen har i lighed med andre skoler i kommunen gratis 
tandpleje for de børn, der hører hjemme i en af de kom
muner, der har indført .skoletandpleje.

I løbet af skoleåret far de to eksamensklasser terminska- 
rakterer 3 gange, Den sidste af disse er arskaraktereren. der 
tæller lige med eksamenskaraktereren. Til underretning for 
hjemmene far de øvrige klasser standpunktskarakterer (i gan
ge i løbet af aret.

Elevernes skriftlige arbejder: tegning, skrivning, regning, 
dansk, specialarbejder og håndarbejder er fremlagt pa sko
len fra 21. juni kl. 10, og de maa afhentes af eleverne efter 
afslutningen, som linder sted fredag den 22. juni kl. 10.

Det nye skolear begynder tirsdag den 14. august kl. 10. 
Indmeldelser til det nye skolear kan endnu modtages.

Dybvad, i juni 1951.
Anker Poulsen

Telefon 74

DyOvad Bogtrykkeri



De nye salsee, gældende for skoleårel 1951/52 er derefter: 
Realklassen 2(5 kr., 4. mellem 21 kr., 3. mellem 22 kr., 2. mel
lem og 1. mellem 22 kr., 3 4 underskoléklasse 1(5 kr. og 
1 -i 2 miderskoleklasse 14 kr. pr. maned.

Skolepengene betales forud og medbringes af eleverne in
den den 10. i maneden. Ved udmeldelse betales raten for den 
maned, hvori udmeldelse sker. I Iver elev far udleveret en 
kvitleringsblankel, der ma medbringes ved alle indbetalinger.

For søskende gives moderation (2’ barn 2 kr., 3’ barn 4 kr., 
resten betaler intel).

Brændselspenge, der betales af alle elever (uanset friplads) 
vil blive ansat sa billigt som muligt. Også her gives der søsken- 
demoderalion. Brændselspcngenc vil for eftertiden blive op
krævet sammen med og indgå i skolepengene i de 10 raler.

Fripladser:
Ved ansadtelse af skolepenge for den enkelte elev, vil der 

blive taget størst muligt hensyn til forældrenes økonomiske 
stilling. — Staten og amtet yder tilskud lil fripladser, ligesom 
staten yder boghjælp lil mindrebemidlede.

Eksamensgebyr :
I eksamensafgift til staten og skolen betales for realeksa

men 30 kr. og for mellemskolecksamen 18 kr. pr. elev. Denne 
afgift betales i slutningen af marts.

Tilskud:
l-'oruden tilskud fra staten har skolen i 1949/50 modtaget:

Skæve kommune........... 2250 kr.
Hjørring amt......... .  1014 kr.
Hørby kommune...........  100 kr.
Volslrup kommune.......  200 kr.
Voer kommune............. 300 kr.

For disse tilskud sender skolen hermed sin bedste tak.

Skolens lokaler:
bar i år været benyttet af teknisk skole, handelsskolen, 

landbrugsfaglig aftenskole og lotterne samt afbaade de grønne 
og gule spejdere, Gymnastiksalen har været benyttet af 4 
hold gymnaster.

Sløjd:
Dersom alt gar efter beregning, vil skolens sløjd lokale bli

ve monteret i sommerferien, og der vil komme sløjd på ti
meplanen meste skolear.



Eksamen:
I 1950 bestod 17 elever realeksamen (deraf 1 sygeeksamen) 

med folgende resultater: 4 ug?, 5 mg, 7 mg?, 1 g+, og 29 
mellemskoleeksamen (deraf 2 sygeeksamen) (i mg + , 5 mg, 
4 mg?, (i g+, 6 g, 2 g?.

1 ar er indstillet 1G elever til realeksamen og 34 elever til 
mel lemsko I (‘eksamen.

Præmier:
I devforeningens »Kammeralskabspræmie« blev sidste ar til

delt Knud Henry Andersen (ri.) og Johannes Nielsen (IV ml.)
»Kiev Ira Realklassen (lerda Lolk-llansens l’lidspræmie« 

gik til Karen Nielsen (ri) og Ole Jorgensen (IV ml).

Bøger:
Hver af skolens elever har faet udleveret en fortegnelse 

over de boger, der skal bruges i vedkommendes klasse. Til 
de elever, der ønsker det, udlejer overlærer O. Mygind de 
boger, der skal bruges i en enkelt klasse, imod en arlig af
gift. Kor de elever, der selv vil skaffe sig boger, er der lej
lighed til at købe brugte bøger (savel som nye) i Dybvad 
boghandel. Boghandelen vil ligeledes købe brugte bøger og 
videresælge dem med en minimal fortjeneste.

De bøger, som eleven skal bruge gennem hele sin skoletid: 
atlas,retskrivningsordbog, Ny testamente, salmebog, Lille llora, 
bor eleven anskaffe som ejendom.

Sangbøger udleveres af skolen mod en godtgørelse een 
gang for alle. Denne afgift er sal til 50 øre i underskolen og 
1,00 kr. ved optagelse i mellemskolen.

Del er en selvfølge, al eleverne behandler bøgerne med 
omhu. Der ma ikke tegnes i dem og ikke skrives til uden 
eller lærerens diktat. Del frarades at skrive navn i bøgerne, 
for de er godkendt af skolen.

En del bøger, bl. a. Engelske digte, en del dansk litteratur, 
Fysiske øvelser og il. a. stiller skolen gratis til elevernes 
rådighed.

D 0
1950: 26. —30. juni havde skolen arrangeret en Svenigslur 

for IV mellem og realklassen. Der var ialt 37 deltage
re, som i de 4 dage havde lejlighed til al stifte bekendt
skab med Sverrigs skønne natur.

15. aug. begyndte skolaåret med 217 elever. Hr. og fru Boisen 
blev budt velkommen til arbejdet ved skolen.



23. aug. I'oretoges skolerejsen til Skagen. Der deltog ialt 233 
forældre og børn. Turen startede i strålende solskin. 
Vi var pa kirkegarden med kunstnergravene. Lars Kru
ses grav og ved Mindestenen for forulykkede skagens- 
liskere. Maden indtoges i Koligheden. Kiler en bustur 
til (Irenen besa vi forskellige institutioner i byen, var 
bl. a. til fiskeauktion.

7. sept, afholdtes den arlige sportskonkurrence mellen de 
østvendsysselske realskoler. Dybvad drenge blev nr. 1 
i fodbold, og pigerne nr. 1 i langbold.

11. 13. sept, afholdtes sygeeksamen i de skriftlige lag for 1 
elev i realklassen og 2 elever i IV mellem.

IS. sept. Undervisningsinspektør IL .1. Hansen overvågede 
undervisningen.
De nye smukke undervisningslokaler lages i brug. 
Forældremøde pa skolen med foredrag af undervis
ningsinspektøren. Delle møde havde som tidligere af
holdte samlet en meget stor del af foraddrene. Skolen 
er taknemlig for den kontakt, der herved skabes mel
lem skole, og hjem. Vi haber, at. mange vil følge ind
bydelsen, når vi igen kalder.
Ved forældremødet fik hr. bødkermesler Toft Jensen 
overrakt en gave fra skolen som et bevis for skolens 
taknemlighed for hans mangeårige virke som formand 
for bestyrelsen.

11. 21. okt. efterårsferie.
3(1. okt. 4. nov. var børnene til undersøgelse hos skolelæge 

Herget.
13. nov. film fra Dansk skolefilm i gymnastiksalen.
22. dec. festlig afslutning med juletræ før juleferien.
23. jan. 1931 film Ira Indien ved rejsesekr. Mølgaard Nielsen.
21. og 24. febr. afholdtes den arlige skolefest. Festen malle 

desværre afholdes i to afdelinger, da der ikke i Dybvad 
findes et lokale, der kan rumme samtlige festdeltagere 
pa en enkelt Aften. Fleverne underholdt pa forskellig 
made. De store elever opførte »Et Folkesagn«, hvortil 
eleverne havde medvirket til fremstilling af nye smuk
ke dekorationer. De mindre leverede orkesterkoncert. 
Derefter fadles kaffebord og til sidst el. par timers dans.

20. marts var 1. og 2. underklasse hos tandlægen i Sæby.
19. april gymnastikopvisning, hvor 7 bold gymnaster viste, 

hvad de havde lært. En del forældre overværede den
ne opvisning.

7. maj begyndte skriftlig eksamen for IV ml. og realkl.
11. maj efter endt skriftlig eksamen log Inde skolen pa skov

tur til Siverslet skov, som pa denne dag af proprietær 
Skovsgaard var overladt skolen. Hr. og fru Skovsgaard 
Irakterede hele skolen med sodavand, og sa gik turen 
gennem byen i el vadd af bi^grene og med majdron
ningen i spidsen.

21. maj erhvervsvejledning ved erhvervsvejleder Kofoed, Hjør
ring, i IV mellem og realklassen.

6. juni begyndte eksamen for de øvrige klasser.
22. juni translokation.

Frk. Hansen blev ansat ved skolen 1. august 1926 og kan 
saledes i ar fejre 23 ars jubilæum.


