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Dybvad private
mellem-og realskole

35. skoleår

DYBVAD PRIVATE
MELLEM- OG REALSKOLE
er oprettet 1918.

Den ejes og drives a( et interessentskab, hvis
bestyrelse beslår a^:
Direktør O. Bachmann, Dybvad. (Formand/

Propr. Chr. Nielsen, Rykind. (Næstformand).

Gdr. Holger W. Olesen, Langeslund.
Gdr. Chr. Madsen, Vesterheden, Syvsten.

Gdr. P. O. Christensen, Lynnerupgård, Præstbro.

Lærer H. Jensen, Flauenskjold.
Konsulent Sv. Aagaard, Dybvad.

SKOLENS MÅL:
Realskolens underskole, der hidtil har bestået af 4 klasser,
er efter opfordring fra en del interesserede forældre i år ud
videt, således at der nu er 5 underskoleklasser. Skolen glæder
sig over, at det stigende børnetal gor det muligt at efterkom
me dette ønske fra forældrene. Børnene bliver derved lidt æl
dre, når de optages i mellemskolen, og vil normalt få lettere
ved at klare de krav, der stilles dem. I underskolen optages
både drenge og piger fra den skolepligtige alder. Underskolens
undervisning er tilrettelagt med optagelse i mellemskolen for
øje, hvorfor det tilrådes forældrene at lade deres børn begynde
senest i 5. klasse, da det næsten altid viser sig, at selv dygtige
elever kan have vanskeligheder i I. ml., når det hele er nyt
og ukendt for dem.
Da mellemskolen er tilrettelagt som en særlig afdeling, er
det af stor betydning, at eleverne gennemgår alle fire klasser.
Dersom eleven viser sig at være i besiddelse af de fornødne
evner, anbefales det meget at lade børnene afslutte deres skole
gang med realeksamen.

LÆRERNE VED SKOLEN:
Tje
nestealder

Ansat
ved
Dybvad
realskole

Vs-49

Vs-49

Regning, matm., naturh.,
religion, historie

Ingeborg Hansen

Vs-46

V8-26

Engelsk, fransk

Otto Mygind

Vs-46

Vs - 38

Regning, matematik,
fysik, sang.

Elisabeth Poulsen

Vs - 29

Vs - 49

Elna Mygind

Vs-49

Vs-47

Navn

Fag

Skolebestyrer:
Anker Poulsen
Overlærere :

Lærerinder:

Jenny Andersen

Vs-52

Dansk, gymnastik,
håndbrbejde, geografi.
Dansk, regning,
gymnastik, håndg.
Dansk, regning, religion.

Inger Fruensgård

Vu-52

Historie, skrivning, dansk.

Geografi, gymnastik,
tegning, skrivning.
Tysk, sløjd, dansk,
gymnastik.
Tegning, fysik, religion,
dansk.

Lærere:

Esben Hansen

V« - 49

Vs - 48

Aksel Nielsen

Vio-40

Vs-49

Karlo Andersen

Vw-34

Vs-52

Vakancelærer:

A. Salhøj

Vn - 52

Gymnastik, naturhistorie,
historie.

1. nov. 1952 forlod hr. og fru Boisen skolen for at overtage em
beder ved kommunalt skolevæsen.

TILSKUD TIL SKOLEN:
Foruden tilskud fra staten har Dybvad realskole i året
1952 53 modtaget økonomisk støtte fra:
Hjørring amt ialt: kr. 1250,Skæve kommune: 3540,- (børnetal fra Skæve komm. 125)
Hørby
Hørby
„
40)
1100,- ( „
Volstrup „
200,- ( „
Volstrup „
11)
Voer
„
36)
Voer
300,- ( „
Albæk
„
Albæk
,,
28)
300,- ( „
Dronninglund: 9 elever, Sæby: 2 elever, Helium: 4 elever,
Karup-Understed: 1 elev.
Skolen bringer herved de forskellige autoriteter sin hjertelige
tak for disse tilskud.

SKOLEPENGENE:
Skolepengene betales i 10 rater med 1/10 i begyndelsen af
hver måned med undtagelse af juni og juli.
Brændselspenge betales med 30,- kr. pr. elev uanset eventuel
friplads. Brændselspenge opkræves ligeledes i 10 rater.
Når flere søskende søger skolen samtidigt, gives der en vis
moderation efter bestemte regler. Skema til ansøgning om fri
plads udleveres af skolens kontor. Børn, der en gang har fået
bevilget friplads, beholder denne til afslutning af skolen med
mindre særlige forhold gør sig gældende.
Årlig betales: lu 160,- 2u 180,- 3u 200,- 4u 220,- 5u 240,1ml. 260,- 2ml. 280,- 3ml. 300,- 4ml. 300,- ri. 320,Ved ansættelse af skolepenge for den enkelte elev vil der
blive taget størst muligt hensyn til forældrenes økonomiske
stilling. Staten og amtet yder tilskud til fripladser, ligesom sta
ten yder boghjælp til mindrebemidlede.
EKSAMENSGEBYR: Ved indstilling til mellemskoleeksa
men betales 25 kr., og til realeksamen betales 30 kr. i eksa
mensafgift. Dette beløb betales i slutningen af marts.

EKSAMEN: 1952 bestod 28 elever realeksamen (3 ug-^-,
4 mg + , 6 mg, 5 mg-?, 3 g + , 6 g, 1 g-F), og 24 elever bestod
mellemskoleeksamen (1 ug-H, 7 mg + , 5 mg, 4 mg-F, 6 g + , 1 g).
I 1953 er indstillet 19 til realeksamen og 37 til mlsk.eks.

PRÆMIER:
Ved årsafslutningen 1952 uddeltes elevforeningens „Kamme
ratskabspræmie“ til Børge Madsen (ri.) og til Ruth Mikkelsen
(4. ml.). „Gerda tolk Hansens flidspræmie“ gik til Ella Chri
stensen (ri.) og til Sonja Christiansen (4. ml.) Boghandler Bø
geskovs præmie til Ane Mie Jensen (2. ml.)

BØGER:
Alle skolens elever har fået udleveret en liste over de bø
ger, vedkommende skal bruge næste skoleår. Bøgerne kan lejes
af overlærer O. Mygind. Både nye og brugte bøger kan købes
hos boghandleren. Det anbefales, at eleven anskaffer de bøger,
der skal bruges gennem flere år (atlas, retskrivningsordbog,
„Ny testamente“, salmebog og „Lille flora“) som ejendom.
Det er en selvfølge, at bøgerne behandles pænt. Der må
ikke tegnes i dem og ikke skrives uden efter lærerens diktat.
Det frarådes at skrive navn i bøgerne, før de er godkendt af
skolen.
En del bøger, bl. a. Engelske sange, en del dansk litteratur,
Fysiske øvelser og fl. a. stiller skolen gratis til rådighed.

AF ÅRETS BEGIVENHEDER:
Dagen efter skriftlig eksamen gik turen til Siverslet skov,
hvor hr. propr. Skovsgaard serverede sodavand til alle eleverne.
Sommer bæres i by.
Skolerejsen, der i år gik til Norge (Oslo-Kongsberg-Rjukan),
var som sædvanlig meget vellykket. 30 elever deltog.
14. aug. begyndte skolen med 253 elever. (1. april 53 varder
256, deraf i underskolen : 68). — Lærer C. Andersen og frue
blev budt velkommen.
18.
-23. aug. skolelægen undersøger børnene.
27. aug. hele skolen på udflugt til Hadsund. Banerne havde
indsat særtog. Vi kunne fylde det.
5. sept. Det sædvanlige sportsstævne mellem Østvendsyssels
realskoler blev afholdt her i Dybvad. Deltagendeskoler: Hals,
Sæby, Dronninglund, Østervraa, Dybvad. —- Købmand H. LoikHansens præmier gik til Østervraa piger og Hals drenge. De
af Dybvad realskole udsatte vandrepokaler blev begge hjemført
af Dronninglund.

15. sept. Filmsforevisning i gymnastiksalen.

8. okt. afholdtes det årlige forældremøde. Biskop C. Baun var
aftenens hovedtaler. Diskussion om skolens arbejde. (175 del
tagere).
5. nov. De danske skolers troldmand Jeko Verdynka giver
forestilling for børnene.
22. nov. havde realklassen arrangeret en Grønlandsaften i
skolens gymnastiksal med foredrag af overlærer frk. Gylding
Sabroe og film forevist af manufakth. Karup. Der indkom 251
kr. til Grønlandshjælpen.

3. dec. besøgte inspektør S. A. Bo skolen:
regning.

matematik og

15. dec. var realklassen og lærerne til teateraften i Aalborg.
Skolen gav bil og kaffe. Nøddebo præstegård opførtes.
20. dec. Juletræsfest. Pastor Andersen, Skæve, holdt juletalen.
26. jan. aflagde inspektør Vilh. Baltzer besøg på skolen: Na
turhistorie og geografi.
28. jan. Foredrag af erhvervsvejleder Kofoed, Hjørring.

9. febr. Røntgenundersøgelse af eleverne i afgangsklasserne.

26. febr. Skolefest for 1., 2., 3., 4. u samt 1. ml.
27. febr. Skolefest for 11.a og II.b, 111.a og lll.b.
28. febr. Skolefest for IV.a og IV.b samt realklassen.
Elevfesten var i år delt over 3 aftener, da salen ikke mere
kan rumme alle eleverne samt deres forældre een aften. Der
var godt 800 deltagere. De yngste elever opførte „Prinsessen
af Illyrien“. De store „Hvorfor det?“ Der var sange (10 ialt),
revy, børnesymfoni, fælles kaffebord, dans, tableau.
16. april og 17. april Gymnastikopvisning, hvor 11 hold vi
ste, hvad de kunne. En del forældre overværede denne op
visning.

******
*****
* * * *
* * *

FORSKELLIGE MEDDELELSER:
Elevernes ejendele (gymnastiksko, bøger o. s. v.) må være
tydeligt mærket med navn. Hver elev må omhyggeligt passe
på sine sager.
Det er tilladt ordensduksene at blive inde i frikvarteret.
Dersom andre af en eller anden grund helst skal være inde,
må tilladelse indhentes hos klasselæreren.
Dersom en elev forsømmer en enkelt eller få dage på grund
af sygdom, må årsagen til forsømmelsen skriftligt meddeles
skolen.
Til udeblivelse fra skolen en enkelt dag af anden grund end
sygdom, må der i forvejen indhentes tilladelse hos skolens
bestyrer.
Det er forbudt at lade penge henligge i overtøj, skole
tasker o. s. V.
Eleverne må møde i god tid på skolen og ikke i skoletiden
forlade den uden tilladelse. Elever, der kommer med tog eller
bil, må opholde sig i klasseværelserne, hvor de under opsyn
kan få lejlighed til lektielæsning.
Alle elever må være i besiddelse af en salmebog. Sangbøger
udleveres af skolen imod en godtgørelse een gang for alle,
denne er sat til 50 øre i underskolen og 1 kr. ved optagelse
i mellemskolen.

Elevernes skriftlige arbejder, tegninger samt håndarbejder og
sløjdarbejder er fremlagt på skolen fra søndag den 21. juni
kl. 16.
Efter translokationen udleveres disse arbejder af klasselæreren.
Til afslutningen tirsdag den 23. juni kl. 10 indbydes enhver,
der har interesse for skolen.
Det nye skoleår begynder den 14. august kl. 10.
Skolebestyreren træffes som regel hver dag kl. 12,15—13 og
kl. 17-19.

D y b v a d, i maj 1953.

Anker Poulsen.
Telf. 74.

Dybvad private
meliem-og realskole
Co p rettet 1918)
ejes og drives af et interessentskab, hvis besty
relse bestaar af:
^Direktør 0. Backmann, Dybvad Cformand)

^dr. 3-Colger ^10. Øleøen, Langeslund Coæstfmd.)

S^onóuíent
^dr.

cz-^-agaard, Dybvad

‘‘Wladôen, Vester Heden, Syvsten

^clr.^.O.^kriôtenôen, Lynnerupgaard, Præstbro

£ærer

^enøen, Flauenskjold

forpagter <Su. ^Schrøder-^ørgenøen, Voergaard
CDe tre førstnævnte danner skolens forretningsudvalg}.

Stigningen i skolens elevantal
fortsatte også i indeværende skoleår. Den 1. april 1953
havde skolen 256 elever, deraf i underskolen 68. I. april
1954 sar der ialt 282 elever, deraf i underskolen 75. Det
stadig stigende børneantal, der søger skolen, har medført,
at der har måttet oprettes parallelklasser i mellemskolen.
Skolen glæder sig over, at så mange forældre betror
os børnene, selv om det skaber store problemer at skaffe
lokaler, således at en god og forsvarlig undervisning sta
dig kan gives. For at skaffe plads til mellemskoleklasserne har bestyrelsen set sig nødsaget til at lukke for til
gangen til 1. underskoleklasse fra 1. august 1954. Det vil
altså sige, at vi begynder det nye skoleår uden en 1. klas
se. Denne foranstaltning hjælper noget, men dog ikke
mere, end at bestyrelsen stadig arbejder på at få bygget
til skolen, så manglende særlokalcr kan indrettes. Iler
tænkes særlig på laboratorium til fysik og kemiundervis
ningen. Det var efter grundige overvejelser, bestyrelsen
tog beslutningen om afvikling af underskolen. Efter sko

lens formålsparagraf, hvori det hedder: „Det er skolens
må! at bringe skolens elever til, efter gennemgang af mel
lemskoleklasserne, at afslutte undervisningen med mcllemskoleeksamcn og realeksamen”, fremgår det, at mcllemskoleundervisningen er skolens egentlige mission.
Dog vil skolen til stadighed søge opretholdt de to sid
ste underskoleklasse: 4. og 5. klasse, som forberedelse
til optagelse i l. mellem. Undervisningen i disse klasser
er tilrettelagt med dette formål for øje, hvorfor det til
rådes at lade børnene begynde i disse klasser, da det ofte
viser sig, at selv dygtige børn kan have vanskelighed med
at klare I. ml., når det hele er nyt og ukendt for dem.

Eksaminer:
Sommeren 1953 indstilledes 19 elever til realeksamen,
de bestod alle: 1 ug?, 4 mgx, 6 mg, 4 mg?', 3 gx og 1 g.
Til meDcmskoleeksamen indstilledes 37 elever, alle bestod:
5 ug?, 8 mgx, 11 mg, 7 mg?, 1 gx og 5 g.
Til realeksamen er i år indstillet 13 drenge og 10 piger,
nemlig:
Kirsten D. Aagaard, Hugdrup Grethe M. Jensen, Præstbro
Erik Andersen, Agersted
Karen Marie KjærgaardElly M. Bruun, Horby
Jensen, Dybvadgaard
Poul Christensen, Hugdrup
Kanna Twedergaard-Larsen,
Grethe Christiansen,
V. Endelt
Vangen, Dyb vad Ellen Birgit Nielsen, Hugdrup
Kjeld Eriksen, Dorf
Frederik Nielsen,Flauenskjold
Asger Frederiksen, Hugdrup Bent V. Olesen, Dronninglund
Birgit Hjort Hansen, Egeskov Jytte Pedersen, Dybvad
Erik Hansen, Bækken
Søren Poulsen, Dybvad
Margit Hansen, Dorf
Per Bent Simonsen,
Poul Bent Hansen, Syvsten
Voergaards Mark
Kaj Jacobsen, Hørby
Ove Thomsen, Hugdrup
Finn H. Jensen, Flauenskjold
Til mcllcmskolecksamen c • indstillet ialt 32 elever (18
drenge, 14 piger), nemlig:
Agnete Adolfsen, Dorf
Birthe Kjær, Dybvad
Erik Aggerholm, Flauenskjold Niels Henrik KjærgaardCarl Edvard Akselsen, Syvsten
Jensen, Dybvadgaard
Jorgen Andersen, Idskov
Erik Larsen-Ledet, Dybvad
Knud Aage Andersen, Dybvad Kelty Madsen, Tangen
Sonja Andersen, Badskær
Kai Nielsen, Krogsdam
Per Bachmann, Dybvad
Meta Dahl Nielsen, Badskær
Arne Rye Christensen,
Leif Nørgaard, Volstrup
LI. Estru] Thomas Pedersen,
Tove Christensen, Marienda
Lykkensprøve

Ole Frahm-Rasmussen,
Kringelhede
Jytte Fynbo, Præstbro
Jorgen Huss, Hørby
Anne-Mie Jensen, Brohuset
Grethe Jensen, Stendal, Karup
Kirsten Jensen, Præstbro
Kjeld Vagner Jensen,
Ulvsgaard, Dorf
Hans P. Karup, Dybvad

Birthe Poulsen, Dybvad
Bent Fauerholl Rasmussen,
Ny Fauerholt
Kirsten Bjerring Schmith,
Skovlund
Erik N. Skræm, Dybvad
Eva Stokbro, Sondergaard
Helium
Ole Wadsholt, Dybvad
Kirsten Østergård, Dybvad

Lidt statistik:
Børneantallet
pr. 1. april 1954

Skolepligtig Over skolepi.
alder
alder

Ialt

Drenge Piger

Drenge

Piger

51
16
19
19
4
0
5
5
0

59
17
22
13
4
0
5
6
2

6
5
2
0
0
0
3
3
0

8
2
2
1
1
1
0
1
0

125
40
45
33
9
1
13
14
2

119

128

19

16

282

Skæve kommune
Voer
»
Hørby
»
AI bæk
»
Helium
»
Karup-Cndersted
Volstrup kommune
Dronning!.
»
Jerslev
»

Børnenes fordeling i klasserne:
Klasse .......

lu

2u

3u

4u

5u

Im.a

Im.b

Drenge.......

6

6

7

9

10

17

10

Piger...........

9

6

7

9

»

13

20

IV

ri.

Ialt

138

Klasse .......

Ilm.a Hm.b 1 Ilm.a IHm.b

Drenge.......

8

15

10

9

18

13

Piger...........

18

9

11

12

14

10

144

= 282

Forældrenes erhverv

Større landbrug (proprietærer,
forpagtere, gårdmænd)......................
Mindre landbrug.................................
Overordn. tjenestem. og funktiomerer
Underordn.
»
»
Arbejdere.............................................
Større næringsdr. (libr. erhverv) ...
Mindre
«
.............................
Andre erhverv....................................

Antal
hjem

%

Antal
børn

%

59
35
21
10
28
8
34
10

28,8
17,0
10,2
4,9
13,7
3,9
16,6
4,9

83
46
31
15
35
14
43
15

29,4
16,4
11,0
5,3
12,4
5,0
15,2
5,3

205

100

282

100

Tilskud til skolen :
Foruden tilskud fra staten har Dybvad realskole i året
1953—54 modtaget økonomisk stolle fra:
Hjørring amt 1300 kr. (uddelt som fripladser til
10 elever). Skæ\ c kommune 3750 kr., Horby kommune
1600 kr., V o 1 s t r u p kommune 200 kr., Voer kommune
500 kr. og A I b <t k kommune 300 kr.
Skolen bringer herved de forskellige autoriteter sin
hjertelige tak for denne støtte.
Skolen mod lager elever fra ialt 9 kommuner.

Skolepengene:
!

Skolepengene betales i 10 rater med ’/jo • begyndelsen
af hver måned undtagen i juni og juli måneder. Betalingsfristen må nøje overholdes.
Brændselspengenc udgør 30 kr. pr. elev, uanset even
tuel friplads. Brændselspengene opkræves ligeledes i 10
rater. — Når flere søskende søger skolen samtidig, gives
der moderation efter bestemte regler.
Sidste år udgjorde skolepengene:
2u 180 kr.. 3 u 200 kr.. 4u 220 kr.. 5u 240 kr.,
1 ml 260 kr.. II 280 kr., IH 300 kr., IV 300 kr., ri 320 kr.

Fripladser:
1 skoleåret 1953—54 er der givet hel eller delvis fri
plads til ca. 2^ af skolens elever. Skema til ansøgning
om friplads udleveres til samtlige børn på skolen. Ved
ansættelse af skolepengenes størrelse for den enkelte elev
vil der blive taget hensyn til forældrenes skattepligtige ind
tægt samt til antallet af børn under 16 år. Skolen kan ind

drage en (ildelt friplads, hvis eleven ikke er fljttig og om
hyggelig med skolearbejdet. Staten og amtet betaler disse
fripladser, ligesom staten yder boghjælp til mindrebemidlede.

Eksamensgebyr:
Ved indstilling til mellcmskolccksamen betales 25 kr.,
og til realeksamen betales 30 kr. i eksamensafgift til stat
og skole. Dette belob opkræves i slutningen af marts.

Præmier:
\ ed årsafslutningen 1953 uddeltes elevforeningens
„kammeratskabspræmie" til Niels Thybo Andersen (ri.)
og til Margit Hansen (IV ml.) — Gerda Lolk-I lansens flids
præmie gik til Aase Schmith (ri.), Jytte Pedersen (IV ml.a)
og til Anne Lise Nielsen (IV ml.b) — Boghdl. Bøgeskovs
præmie gik til Grethe Jensen (III ml.)

Bøger;
Alle skolens elever har fået udleveret fortegnelse over
de bøger, de skal bruge til næste skoleår. Bøgerne kan
lejes af overlærer O. Mygind. Både nye og brugte bøger
kan købes hos boghandleren. Det anbefales, at eleverne
anskaffer de bøger, som skal bruges gennem flere år, som
ejendom — Det er en selvfølge, at bøgerne behandles
pænt. Der må ikke tegnes eller skrives i dem uden efter
lærerens diktat. Det frarådes at skrive navn i bøgerne,
før de er godkendt af skolen. En del bøger stiller skolen
gratis til rådighed. Realklassens elever kan, hvis det ønskes,
låne bøgerne gratis af skolen.

Hjem og skole:
Det har stor betydning, at hjem og skole samarbejder,
og det er derfor en selvfølge, at enhver henvendelse fra
forældre til skolen om børnenes opførsel, arbejde, flid
m. m. modtages med beredvillighed.
Børnene får karakterbogen med hjem seks gange i løbet
af skoleåret, og den må afleveres igen i underskrevet
stand i løbet af 5 dage.

Konfirmationsforberedelse :
Det henstilles til forældrene, at eleverne går til kon
firmationsforberedelse i sommerhalvåret i III og IV ml.
Børnene får fri mandagen efter konfirmationen. Til gen
gæld henstilles det til forældrene, at børnene derefter
passer skolearbejdet på normal vis.

Navn

Eksamen

Q) u
' rø $
H c a

0 v e r Iær ere:

Ingeborg Hansen
0. Mygind

artium, faglæ
rereks. kur Vs-io
sus i England
artium, lærer- Vs-4G
eks. kursus

A nsat
her

Skolens lærerpersonale :
Hovedfag

7s-26

engelsk—fransk

r-pm, sang, fysik

Lærer i n d e r:
Elisabeth Poulsen realeks. lærer
eks. årskursus
Jenny Andersen
forskolcli. +
kursus
Bodil Helverskov forskolelærer
inde. kursus
Gymnastik
Edel Ahrensback
kursus
realeks. lærerGerda Nielsen
indeeks.
Lære r e :
artium, gvmEsben Hansen
nastikeks.
kursus
Karlo Andersen
lærereks.
kursus
Aksel Nielsen
realeks. lærer
eks. kursus
gymnaslikudd
K. Ahrensback
korrespondenteks.
Sko le i) es ty rer :
Anker Poulsen

V8-29

78-49

71-53

72-52

710“U2

1/8-53

Vs-53

1/8-53
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Folgende lærere har haft kursus i indeværende skoleår:
A. Nielsen (tysk), K. Andersen (fysik), E. Poulsen (dansk),
A. Poulsen (kemi). J. Andersen (småbørnsundervisning) og
B. Hel verskov (tegning).

Eksaminer maj-juni 1954:
Ti! skriftlig eksamen er folgende censorer beskikkede
af undervisningsministeriet: Overlærer S. Pedersen, Val
by, lektor E. W. Giødesen, Nykøbing F., skolebestyrer E.
Just Petersen, Holbæk, overlærer, cand. mag. FlemmingNielsen, Aarhus, lektor E. Andersen, Charlottcnlund, viceinspektør Jolis. Mortensen, Taastrup, rektor K. Brudsig,
Nykøbing M., og overlærer C. Junge, Odense.
Beskikkede censorer ved mundtlig eksamen er: Lærer
E. Pedersen. Hammel, inspektør A. Hartvig, Riisskov, over
lærer Rolighcd-Christcnscn, overlærer G. Kcmp, Taastrup.
og kommunelærerindc Jenny Christensen, Varde.
Følgende censorer er af skolen indbudt til at deltage i
den mundtlige censur: Overlærer, frk. Gylding Sabroe,
Frederikshavn, overlærer Dominicus, Dronninglund, skole
bestyrer, cand. mag. Th. Krogh, Dronninglund, første
lærer P. K. Sørensen, Dybvad, overlærer Baggesen-Hansen,
Sæby, overlærer Jørgensen, Dronninglund, skolebestyrer
Johansen, Østervraa, overlærer, fru Johansen, Østervraa, og
lærerinde, frk. Nørgaard, Dronninglund.

Beskikkede censorer:
Ved mellemskole- og realeksamen i februar-marts 1954
var skolebestyrer A. Poulsen af undervisningsministeriet
beskikket som censor i historie ved forskellige skoler i
Jylland og overlærer, frk. I. Hansen i engelsk ved skoleri
København i maj-juni.

Skoletandplejen :
Fra skoletandlæge J. Mølhave, Dybvad, som behandler
clc\er med hjemsted i Skæve kommune, foreligger følgen
de oversigt:
Indmeldte til behandling........... 63
Behandlede......................
59
Fyldning........................................ 200
Extration...................................... 15
Rensning........................................
1
Rodbehandling.............................
1
Injektion........................................
4
Andre behandlinger.................... 13
Ialt................................................. 234

I
i

Af dagbogen :
Dagen efter skriftlig eksamen gik turen som sædvanlig
til Siversiet skov, hvor hr. propr. Skovsgaard gav sodavand
til alle eleverne.
Skolerejsen gik til Evje i Norge. Det var som sædvan
lig en strålende oplevelse for deltagerne (ialt 28).
15. august begyndte skoleåret med 284 elever.
22. august udflugt til Mosskov (290 deltagere).
II. september sportsstævne i Sæby. Elever fra Hals,
Dronninglund, Sæby, Østervraa og Dybvad udkæmpede for
skellige sportskampe. Dybvad-drcngcne vandt alle kampe
i fodbold og hjem forte vandrepokalen. — Pigerne place
rede sig som nr. 3 i håndbold.
19. til 24. oktober efterårsferie.
5. november viste Jorgen Bitsch sin Afrika-film.
7. november afholdtes det årlige forældremode. Fhv.
kirkeminister, provst C. Hermansen talte om „danskhe
dens kår i Sydslesvig" for en stor forsamling af forældre.
22. december var der juletræsfest med tale af sogne
præst Holm. Voer.
3. februar gav Aalborg 30 mands store symfoniorkester
kóncei t på skolen.
27. februar, 9. og 10 marts afholdtes skolefest. Der
var alle tre aftener stuvende fuldt hus, og der blev spist
2400 gode boller.
17. marts var både realklassens og IV mellems elever i
teater i Aalborg. Vi så „Jeppe på Bjerget”.
30. marts overværede inspektor Brøckner gymnastik
undervisningen.
6. maj begyndte skriftlig eksamen for realklassen og
IV mellem.

Forskellige meddelelser:
Elevernes ejendele (gymnastiksko, bøger o. s. v.) må
være tydeligt mærket med navn. Hver elev må omhygge
ligt passe på sine sager.
Ingen elev må i skoletiden forlade legepladsen uden
inspektionens tilladelse. Enhver elev er efter tur ordens
duks i sin klasse. Duksen sørger for udluftning af klasse
værelset i frikvarteret, gør orden efter forrige time og
bringer i orden til næste lime samt bringer orden i klasse

værelset efter skoletidens ophor. Ordensduksene må blive
inde i frikvarteret.
Dersom andre af en eller anden grund helst skal være
inde, må tilladelse indhentes hos klasselæreren.
Fritagelse for gymnastik gives i reglen kun efter læge
attest. Dog kan der efter skriitlig anmodning fra hjemmet
gives fri nogle dage.
Har en elev forsømt skolen, må han, når han igen mo
der. medbringe skriitlig meddelelse fra hjemmet om grun
den til forsømmelsen.
Til udeblivelse fra skolen en enkelt dag eller time må
der i forvejen søges tilladelse hos skolens leder.
Kun f j c r n t b o e n d c elever må cykle til skole,
giænseine fastsættes af skolen. Cyklerne skal anbringes
i cyklestativcrne.
Ødelægger en elev ved grov uagtsomhed skolens matciii l eller samlinger, skal vedkommende erstatte det efter
skolens sken.
livei elev må holde orden på sin plads.
Elever, der kommer med tog eller bil, må opholde sig
i klasseværelserne, hvor de under opsyn kan få lejlighed
til lektielæsning.
Det er forbudt at lade penge henligge i overtøj,
skoletasker o. s. v.
Alle eleverne må være i besiddelse af en salmebog.
Sangboger udleveres af skolen mod en godtgørelse een
gang lov alle. Denne er sat til 50 øre i underskolen og
1 kr. ved optagelse i mellemskolen.
Elevernes skriftlige arbejder, tegninger, håndarbejder
og sløjdarbejder er fremlagt på skolen fra søndag den 20.
juni kl. 16.
Efter translokationen kan disse arbejder udleveres ved
henvendelse til klasselæreren.
Til afslutningen onsdag den 23. juni kl. 10 ind
bydes enhver, der har interesse for skolen.
Det nye skol e å r begynder den 13. august kl. 10.
Skolebestyreren træffes som regel hver dag kl. 12,15
— 13 og kl. 17—19.
D y b v a d, i maj 1954.
0. ‘Backmann.
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