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HINDHOLM REALSKOLE

ÅRSBERETNING

■uiSE



Hindholm realskole
Postadresse: Fuglebjærg. 
Telefon Fuglebjærg 114.
Postgiro-konto nr. 847 09.

Skolens leder, bestyrer Poul Marcusscn, træffes hverdage kl. 14—15 
eller efter nærmere aftale.

Den til skolen knyttede kostafdeling ledes af hr. P. Ravn, med hvem 
der må træffes aftale vedr. elevers optagelse som kostelever på skolen.

Kostafd.: telefon Fuglebjærg 191.



Hindholm realskole
blev oprettet 1. september 1916 og har eksamensret til mel
lemskole- og realeksamen. Mellemskoleordningen er fastsat 
ved lov af 24. april 1903; om dens art og formål hedder det 
i nævnte lovs § 2: Mellemskolen er en barneskole, som gen
nem 4 eetårige klasser meddeler sine elever en for det giv
ne alderstrin egnet højere almenundervisning, der føres frem 
til en passende afslutning. Mellemskolens undervisning kan 
fortsættes efter den afsluttende årsprøve (mellemskoleeks
amen) gennem en realklasse.

Skolen har følgende afdelinger:
/. Forberedelsesklassen for elever i 10—11 års alderen; 

undervisningen i denne klasse er tilrettelagt således, at ele
verne efter at have gennemgået den er i besiddelse af de al
mindelige forudsætninger for at kunne følge den videregå
ende undervisning i mellemskolen. Undervisningsfagene er: 
religion, dansk, historie, geografi, naturhistorie (zoologi og 
botanik), regning, skrivning, tegning, håndarbejde for piger, 
gymnastik og sang. Forberedelsesklassen oprettes kun, hvis 
mindst 12 elever indtegnes. Der gives ikke moderation i sko
lepenge til elever i denne klasse.

2. Mellemskolen er 4-årig og fortsætter forberedelsesklas
sens undervisning i de ovennævnte fag; desuden optages som 
nye fag i 1. mellem: engelsk og fysik, i 2. mellem: tysk og 
matematik (aritmetik og geometri), i 3. mellem: svensk og 
kemi og i 4. mellem: event, latin, ellers fransk. Latin er valg
frit for eleverne, men kræves for optagelse i gymnasiets 
sproglige retning. Det anbefales dog også de elever, som vil 
have matematisk studentereksamen, at deltage i latinunder
visningen, idet kundskaber i latin ofte kræves ved fortsatte 
studier; f. eks. skal medicinere, farmaceuter, dyrlæger og 
tandlæger have bestået mellemskolens latinprøve. 4. mellem- 
skoleklasse afsluttes med mellemskoleeksamen, der kræves 
som betingelse for optagelse i gymnasiet.

3. Realklassen. I denne klasse undervises ikke i skrivning, 
tegning, håndarbejde og sang, latin, svensk og kemi, me

3



dens alle de øvrige skolefag er optaget på dens plan. Mate
matik for piger i realklassen og geometri for drenge og pi
ger er valgfri fag. 1 realklassen undervises desuden som valg
frit fag i fransk (under forudsætning af fornøden tilslutning).

Elever, som deltager i et valgfrit fag, kan efter forhand
ling mellem skolen og hjemmet trække sig tilbage i skole- o o J o o
årets løb, dog ikke efter 20. februar.

Elever optages i forberedelsesklassen og til begyndelsen 
af 1. mellem uden optagelsesprøve. For optagelse senere end 
ved begyndelsen af 1. mellemskoleklasse har undervisnings
ministeriet ved bekendtgørelse af 16. juni 1909 fastsat som 
almindelig betingelse, at eleverne har bestået en optagelses
prøve, der godtgør, at vedkommende i modenhed og kund
skaber står på lige trin med den klasses elever, i hvilke de 
søger optagelse. Elever, som søger optagelse fra andre eks
amensberettigede realskoler, skal ikke underkastes optagel
sesprøve, når der fra deres tidligere skole foreligger erklæ
ring om, at det må formodes, at de kan fortsætte undervis
ningen normalt.

Karakterer og vidnesbyrd.
Der bliver givet meddelelse til hjemmene om elevernes 

standpunkt 4 gange om året, idet eleverne får terminskarak
terer til efterårsferien, juleferien og påskeferien samt eks
amens- og årskarakterer ved årsprøverne før sommerferien. 
Disse karakterer indføres i karakterbøger, som desuden gi
ver oplysning om hver enkelt elevs standpunkt i forhold til 
klassens gennemsnitlige standpunkt. Karakterbøgerne skal 
underskrives i hjemmet og afleveres på skolen efter ferien. 
Skolen er iøvrigt altid rede med oplysninger om de enkelte 
elevers forhold, når som helst det ønskes.

Skoleafgiften.
Forberedelsesklassen .............  pr. år. 312 kr.
1. mellemskoleklasse ............. ,, 312 -
2. „   „ 336 -
3. „   „ 360 -
4. „   „ 384 -
Realklassen .............. ,, 408 -

Afgiften deles for et skoleår i I 1 rater, der normalt skal 
være erlagt inden den 10. i måneden, for august dog først 
inden den 25.

4



De månedlige rater er:
Forberedelsesklassen:

August 12 kr. de følgende 10 nidr. hver 30 kr.
1. nielleniskoleklasse:

August 12 kr., - - - - - 30 -
2. mellemskoleklasse:

August 16 kr., - - - - - 32 -
3. nielleniskoleklasse:

August 20 kr., - - - - - 34 -
4. nielleniskoleklasse:

August 24 kr., - - - - - 36 -
Realklassen:

August 28 kr., - - - - - 38 -

Søskendemoderation for andet barn 36 kr., for tredje 72 
kr. osv. pr. år. — Der kan tilstås elever hel eller delvis 
(%’ /> eller %) friplads; andragende herom indsendes på 
særligt skema, som udleveres af skolea. Ansøgninger omfa'- 
ter såvel statens som amtets og kommunernes tilskud.

Der betales endvidere for opvarmning af skolelokalerne et 
årligt bidrag, hvis størrelse afhænger af de gældende brænd
selspriser. For tiden er det 36 kr. pr. elev uden hensyn til 
eventuel moderation i skoleafgiften iøvrigt. Det erlægges 
med '/<> i hver af månederne november—april.

Elever, der er indstillet til mellemskoleeksamen og real
eksamen, erlægger umiddelbart før eksamen et eksamens
gebyr, hvis størrelse er henh. 25 og 30 kr. Af denne afgift 
kræver staten en vis del, medens resten anvendes som ho
norar ti! skolens censorer.

Leje af lærebøger.
1 henhold til lov af 15. marts 1947, § 7, bliver der til

lagt skolen et beløb fra statskassen, som skal anvendes som 
boghjælp til elever, der nyder friplads eller moderation i 
skolepengene. Denne boghjælp vil indtil videre blive ydet 
under den form, at skolen udlåner til et (foreløbig begræn-’ 'OCT
set) antal elever de bøger, der skal bruges, imod en afgift 
på 2 kr. mdl. i september—juni, begge incl. Der må ikke 
skrives eller tegnes i de udlånte bøger, som altid skal være 
forsynet med omslag, og efter brugen skal de afleveres til 
skolen i god stand. 1 modsat fald skal bøgerne erstattes af 
hjemmet. Udlånet omfatter hele klassesæt
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Udmeldelse 
må ske med fuld måneds varsel. Der betales altså for den 
måned, hvori udmeldelsen sker, og for den følgende. Mid
lertidige udmeldelser i anledning af bortrejse, forlængede fe
rier eller lignende modtages ikke.

Såfremt en elev på grund af sygdom forsømmer skolen i 
længere tid, betales skolepenge for den måned, i hvilken 
forsømmelsen er begyndt, og for den følgende; samme be
stemmelse gælder, hvis eleven på grund af smitsom sygdom 
i hjemmet må holdes borte fra skolen.

Skulle skolen blive lukket under en indtrædende epidemi 
eller ved andre forhold, hvorover den ikke er herre, erlæg
ges skolepenge for dette tidsrum.

Udmeldelse må ske skriftligt eller mundtligt af elevens for
ældre eller værge. Mundtlig besked fra eleven selv kan ikke 
godkendes.

Ferier og fridage.
Det nye skoleår begynder mandag den 13. august kl. 9.
Efterårsferien varer fra og med den 15. oktober indtil den 

20. inclusive.
Juleferien fra 22. december til 5. januar, begge dage inci.
Påskeferien fra onsdag før påske til tirsdag efter påske, 

begge dage inci.
Pinseferien varer ialt 4 dage fra og med pinselørdag.
Kongens og dronningens fødselsdage, fastelavnsmandag 

og grundlovsdagen er fridage.
I de måneder, hvor der ellers ikke vil være ferier, er en 

mandag fridag som månedslov.

Fritagelse for gymnastik og sport tilstås kun, når der fore
ligger tvingende grunde. Anmodning om fritagelse skal være o O Ö O O
skriftlig. Skal fritagelse strække sig over længere tid end 
1 uge, kraver ministeriet lægeattest.

Fritagelse fra skolen enkelte dage eller timer tilstås kun, 
når der foreligger vægtige grunde, f. eks. større familiefester, 
rejser e. I., derimod ikke aim. fødselsdage. Efter enhver for
sømmelse skal eleven medbringe skriftlig meddelelse fra 
Hjemmet om grunden til forsømmelsen, dog vil en telefonisk 
meddelelse fra hjemmet også blive antaget for gyldig un
derretning.
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Det henstilles indtrængende til forældrene ikke at bede 
elever fritaget for undervisningen, medmindre særlig 
tvingende anledning foreligger.

Sygdom. Når der i en familie, som har skolesøgende børn, 
udbryder en smitsom sygdom, bedes skolen underrettet der
om. Ved skarlagensfeber, difteritis eller anden alvorligere 
sygdom, vil det være nødvendigt at forbyde elever fra hjem, 
hvor der findes patienter med disse sygdomme, adgang til 
skolen, indtil smittefaren er forbi, hvorfor fordres lægeattest, 
løvrigt kan hjemmet altid fra skolen få oplysning om, hvor
ledes denne ifølge ministeriel bekendtgørelse af 1916 skal 
stille sig overfor smitsomme sygdomme.

Konfirmationsforberedelse. Skolens elever kan forberedes 
her på skolen i vinterhalvåret af pastor Andersen, Førslev. 
Forberedelsen sker i skoletiden og tilrettelægges således, at 
der sker mindst mulig forsømmelse i den øvrige undervis
ning. Det henstilles indtrængende til hjemmene at træffe af
tale med vedkommende sogns præst om at lade elever, der 
ikke hører ti! Førslev sogn, og som skal konfirmeres, forbe
rede her på skolen; konfirmationen skal ikke af den grund 
nødvendigvis foregå i Førslev kirke.

Sundhedsregler for skoleelever.
Af skolelæge, dr. med. H. P. T. Ørum, lektor i skolehygiejne.

Frisk luft.
Barnet skal opholde sig så meget som muligt i fri luft, og 

det ganske uafhængigt af vejret, idet ophold i alt slags vejr 
hærder legemet. Træk må ikke forveksles med frisk luft, 
således ikke ophold i en portgang. Klædedragten skal rette 
sig efter vejret. Luftbad, f. eks. ved at stå nøgen ved af- og 
påklædning er nyttig.

1 værelset fås frisk luft ved jævnlig vinduesoplukning. 
Temperaturen i værelset må aldrig overskride 19 grader 
Celsius.

Mangel på renlighed i lejligheden, ligesom manglende per
sonlig renlighed, giver ilde lugt, der nedsætter velværet.

Mangel på frisk luft giver blodmangel, hovedpine etc.
Om sommeren er luftbadet ved søbad tit gavnligere end 

selve badet.
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Søvnen.
Børn på 6—8 år bør sove mindst 1 1 timer, børn fra 9—12 

år 10 timer og fra 13 år mindst 9 timer. Yngre børn må gå 
i seng kl. 19—20 og ældre senest kl. 21. Hvert barn bør have 
sin egen seng. Soveværelset skal udluftes nogen tid, inden 
barnet skal i seng om aftenen og efter opståen om morgenen, 
medens sengen står opslået og sengeklæderne vendt og 
spredt i værelset.

Obs. Børnene skal stå så tidligt op, at de i ro kan spise 
deres mad, inden de går i skole.

Jo færre personer i samme værelse om natten, desto bedre. 
I alle tilfælde skal der om natten være frisk luft i soveværel
set, om sommeren ved at et vindue er åbent, og om vinteren 
mindst en trækrude.

Renlighed.
Barnet må vaske sig ren hver morgen, ansigt, hals, bryst 

og hænder. Håret redes og neglene renses.
Lær barnet at vaske hænder inden måltidet og efter af

føring.
Om aftenen tager barnet et fodbad, og et kortvarigt fod

had kan godt være i koldt vand. Ugentlig bør barnet have 
et renselsesbad af hele kroppen.

Klædedragten.
Klæderne må altid være hele, rene og tilstrækkelig store 

og passende varme efter årstiden. Fodtøjet må være til
strækkeligt stort og sålerne hele. Gummifodtøj må kun be
nyttes i fugtigt vejr. Skiftesko må — om muligt — medbrin
ges til skolen. Om vinteren er uldstrømper nødvendige.

Obs. Lad børnene skifte alt linned om aftenen og udluft 
linnedet fra dagen godt, f. eks. ved at anbringe det over en 
stoleryg.

Obs. Bæren af skolebøger ti! stadighed i samme hånd el
ler under samme arm, ligesom bæren af skoletasker i rem til 
stadighed over samme skulder kan virke skadeligt på ryggen 
og give rygradsskævhed.

Hjemmearbejdet.
Når barnet kommer hjem fra skole, må det ikke straks ka

ste sig over hjemmearbejdet, men først efter 1—2 timer be
gynde at læse.

Søn- og helligdage skal være fridage. Skolen sørger for, 
at hjemmearbejdet til mandag er så lidt som muligt, og det 
må besørges om lørdagen.
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Hjemmearbejdet går lettest for barnet, når der er mest mu
lig ro i hjemmet.

Fordøjelsen.
Spis langsomt og tyg maden ordentligt. Sørg for daglig 

afføring, gå altid på bestemt klokkeslet på w. c., bedst om 
morgenen.

Fornøjelser.
Fornøjelser må indskrænkes til eftermiddagen før fridage, 

altså som regel kim lørdag aften. Biograf sætter, selv om 
indholdet er passende for børn, tankerne i sådan bevægelse, 
at nattesøvnen bliver ødelagt, så barnet ikke møder udhvilet 
i skolen næste dag. For megen sport kan også overanstrenge 
barnet.

Skån nerverne.
Regelmæssighed og orden i det daglige liv bevirker, at le

gemets organer virker regelmæssigt, så man føler sig sund. 
Uregelmæssigheder, uorden og jageri slider på legemet og 
ikke mindst på nerverne.

Vær ikke for ivrig med undervisning i musik, dans etc. 
udenfor skoletiden.

Af skolens ordensregler.
1. Eleverne skal være på legepladsen i frikvartererne und

tagen i dårligt vejr og om vinteren i spisetiderne. Hvis det 
fra hjemmets side ønskes, at en elev på grund af sygdom 
skal holde sig inde i frikvartererne, må der medbringes sed
del fra hjemmet derom.

2. Eleverne skal medbringe skiftesko på skolen.
3. Bøger og skolerekvisitter, herunder også gymnastik

sko og -dragt, bør være tydeligt mærkede med navn eller 
bogstav. Bøgerne må være forsynet med omslag.

4. Beskadigelse af skolens inventar og øvrige ejendele, 
som øves af eleverne, skal erstattes af de pågældende.

5. Hvis en elev på grund af dårlig forberedelse eller af 
anden årsag bliver holdt tilbage på skolen efter normal skole
tids ophør, får hjemmet skriftlig meddelelse herom gennem 
gågældende elev. Denne meddelelse skal afleveres på skolen 
den følgende dag forsynet med hjemmets påtegning.
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Fortegnelse over skolens elever pr. 1. februar 1951.
Ialt 157 elever (69 piger og 88 drenge).
De med * betegnede elever er kostelever.

REALKLASSEN (12 piger og 8 drenge).
Else Andersen (parcellist Vald. A.. Fuglebjærg).
Karen Elise Andersen (gdr. A., Arløse).
Lis Andersen (smedem. A., Ågerup).
Allis Hansen (restauratør H., Fuglebjærg).
Henning Hansen (husmand H., Hamniersmølle).
Herdis Hansen (maskinmester H., Fuglebjærg).

* Halfdan Jespersen (propr. J., Annebjerggård, Skælskør).
Jørgen Halfdan Lambert-Jensen (sognepræst L.-J., Kvisle- 

mark).
Bente Langholm (gdr. L., Hyllinge).
EstherMalling (kapt. M., København).
Inga Marcussen (smedem. M., Kyse).
Lars Marcussen (skolebest. M., Hindholm).
Agis Nielsen (gdr. N., Sandved).
Jørgen Nielsen (gdr. N., Karrebækstorp).
Else Olsen (købmand O., Fuglebjærg).
Sinny Pedersen (repræsent. P., Fuglebjærg).
Bent Petersen (gdr. P., Skafterup).
Erik Primgaard-Hansen (købmand P.-H., Fuglebjærg).
Hanne Rasmussen (vejassistent R., Fuglebjærg).
Ole Sondergaard (postmester S., Fuglebjærg).

4. MELLEM (9 piger og 15 drenge).
Aase Andersen (foderm. A., Harrestedgård).
Poul Axelsen (smedem. A., Kvislemark).

* Allan Christensen (enkefru C., Frederikshavn).
* Henning Dahl (gdr. D., Klinteby).
* Bruno Eggers (tandlæge E., Holbæk).
* Ole Fisker (stenhuggerm. F., København).
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Annelise Hansen (gdr. H., Haldagerlille).
Helge Kløeker Hansen (gdr. H., Haldagerlille).

* Ragnhild Havstein (fru H., København).
Ingrid Inselmann (lærer I., Holsteins Minde).

* Esther Jespersen (propr. ]., Annebjærggård, Skælskør).
* Carl Chr. Jørgensen (insp. J., Kalundborg).

Poul Jørgensen (lærerinde, fru J., Arløse).
Verner Kidholm (landbetjent K., Rude).
Anna Louise Kragh (bagerm. K., Fuglebjærg).

* Georg Larsen (fabrikant L., Birkerød).
Jens Lindgreen (arbejdsm. L., Skafterup).
Hans Vagn Ludvigsen (gdr. L, Vallensved).
Jonna Matthiesen (bagerm. M., Holsteins Minde).
Niels Møller (direktør M., København).
Arne Pedersen (møller P., Fuglebjærglund).

* Suzanne Ramm (fabrikant Thal-Jantzen, Rungsted). 
Poula Sørensen (værkfører S., Sandved).
Svend Sørensen (foderm. S., Fuglebjærggård).

3. MELLEM (11 piger og 22 drenge).
* Gorm Andersen (direktør A., Spanien).

Ruth Andersen (gdr. A., Vallensved).
Vagn Andersen (sognepræst A., Førslev).
Eva Bagge (lærer B., Sandved).
Niels Carlsen (gartner C., Bisserup).

* Alice Christensen (prokurist C., Nakskov).
Inger Christiansen (lærer C., Holløse).
Bente Egegaard (gdr. E., Kvislemark).
Bodil Eriksen (assurandør E., Fuglebjærg).

* Johan Friis (boghdlr. F., Næstved).
* Jørgen Friis (direktør F., København).
* Grethe Lund Hansen (fru H., København) .

Peter Kj. Hansen (gdr. H., Kyse).
* Christian Holst (fru Tang, København).

Mogens Jensen (træarbejder J., Hyllinge).
* Asger Jutil (enkefru J., København).
* Jørgen Kjeldsen (propr. K., Allested).

Hans Erik Kristiansen (vognmand K., Kyse).
Henning Krogh (gdr. K., Hagenskov).
Keld Larsen (entreprenør L., Ågerup).
Ole Marcussen (skolebest. M., Hindholm).
Bent Nicolajsen (parcellist N., Hagenskov).

* Jacob Nielsen (redaktør N., København).
Jørgen Olesen (skovarb. O., Holløse).
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Flemming Pedersen (mejeribest. P., Virkelyst).
Grethe Pedersen (husmand P., Vallensved).
John Petersen (skovarb. P., Sneslev).

* Mogens Petersen (købmd. P., Karrebæksmindt
* Vagn Petersen (grosserer P., Hørsholm).

Lissy Rasmussen (husmand R., Ellebæk).
Birthe Sørensen (bestyrer S., Fuglebjærg).

* Henning Sørensen (fru S., Bagsværd).
Kirsten Sørensen (bestyrer S., Fuglebjærg).

2. MELLEM a (12 piger og 16 drenge)
Else Andersen (lærer A., Arløse).
Arvo Christensen (rutebilejer C., Bisserup).
Bent Christensen (vognmd. C., Menstrup).

* Leif Christensen (enkefru C., Frederikshavn).
Ib Christiansen (enkefru C., Kyse).
Jytte Christiansen (mejeribest. C., Tornemark).
Else Marie Clausen (savskærer C., Menstrup).
Anne Lise Dømier (gdr. D., Rejnstrup).
Ib Eriksen (savværksarh. E., Menstrup).
Bent Fog (værkfører F., Hyllinge).
Inge Gram (ingeniør G., Fuglebjærg).

* Lise Grundahl (grosserer G., København).
Knud Hansen (uddeler H., Kvislemark).
Hans Erik Hermansen (vognmd. H., Hyllinge).

* Per Holst (fru Tang, København).
Leif Jespersen (uddeler J., Rejnstrup).
Inger Elise Krogh (gdr. K., Hagenskov).
Ulla Ludvigsen (forpagter L., Vallensved).
Holger Nielsen (gdr. N., Karrebækstorp).
Merete Olsen (urmager O., Sandved).
Ulla Petersen (gartner P., Førslev).
Yrsa Petersen (gdr. P., Spjellerup).
Finn Riis (gartner R., Hindholm).
Mette Rumler (direktør R.. Hyllinge).
Steen Sondergaard (postmester S., Fuglebjærg
Kurt Sørensen (gdr S., Høj vang pr. Sandved).

* Niels Troensegaard (inspektør T., Slagelse).
Hans Uldall (fuldmægtig U., Flemstofte).

2. MELLEM b (1 1 piger og 8 drenge)
Knud Andersen (sognepræst A., Førslev).

* Sten Brabrand (direktør B., Charlottenlund).
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Mogens Christoffersen (gdr. C., Kyse).
Connie Henriksen (chauffør H., Førslev).

* Hans Høltzel (hotelejer H., København).
Leif Inselmann (lærer I., Holsteins Minde).
Mogens Jensen (arbejdsmd. J., Fuglebjærg).
Grethe Jespersen (parcellist ]., Vallensved).
Helga Knudsen (gdr. K., Arløsetorp).
Grethe Løkkegaard (urmager L„ Fuglebjærg).
Edith Nielsen (handelsnid. N., Sønderhave).
Inger Nielsen (gdr. N., Karrebækstorp).
Inge-Lise Olsen (urmager O., Sandved).
Lizzi Olsen (sygepl., fru O., Sorø).
[Sodil Perch-Nielsen (købmd. P.-N., Sandved).
Erik Poulsen (tømrerm. P., Sandved).
Inge Poulsen (forpagter P., Marvede).
Søren Rasmussen (vejassist. R., Fuglebjærg).
Tove Sørensen (værkfører S., Sandved).

/. MELLEM (14 piger og 19 drenge).
Jørgen Andersen (gartner A., Hyllinge).
Helge Christensen (vognmd. C., Menstrup).
Else Christiansen (lærer C., Holløse).
Jørgen Christoffersen (arbejdsmd. C., Tornemark).

* Eigil Dahl (godsejer D., Nørre Alslev).
Bente Davidsen (købmand D., Fuglebjærg).
Inga Frederiksen (gdr. F., Hyllinge).
Torben Greve (lærer G., Bisserup).
Annelise Hansen (forpagter H., Castrupgaard).
Ib Ellehauge Hansen (gdr. E. H., Menstrup).
Lis Ellehauge Hansen (gdr. E. H„ Menstrup).
Reinholt Hansen (parcellist H., Skafterup).
Tage Hansen (gdr. H., Rejnstrup).
Tove Henrichsen (foderm. H., Saltøgård).

* John Iversen (fabrikant 1., Slagelse).
Alice Jacobsen (skolehjemmet „Skovgården“).
John Jensen (montør J., Hyllinge).
Jytte Jensen (arbejdsmd. J., Ågerup).
Bente Johansen (arbejdsmd. J., Arløse).
Kurt Justesen (smedem. J., Fuglebjærg).
Kirsten Kjær (vognmd. K„ Bisserup).
Arne Krogh (gdr K., Sneslev).
Lisa Larsen (parcellist L., Arløse).
Jørgen Madsen (uddeler M., Arløse).
Lis Nielsen (fabrikant N., Fuglebjærg).
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Knud Pedersen (købnid. P., Fuglebjærg).
Jørgen Pedersen (dyrlæge P., Fuglebjærg).
Elly Pedersen (møller P., Fuglebjærglund).
Ib Petersen (slagterm P., Sandved).
Ole Petersen (gdr. P., Fuglebjærg).
Rita Petersen (gdr. P., Brandholt).
Poul Henning Prehn (vognmd. P., Sandved).
Carl Ramler (direktør R., Hyllinge).

REALEKSAMEN 1950.
Kirsten Andersen (lærer A., Arløse) ..................
Solveig Andersen (foderm. A., Harrestedgd.) ...

* Erik Gøtterup (bankdirekt. (}., Slagelse) .........
Carl Bo Hansen (gdr. H., Nyrup) ......................
Poul Erik Hansen (husmd. H., Hagenskov) ......

* John Kristensen (forretningsfører K., Skælskør)
* Jørgen Multe-Hansen (enkefru H., Nyborg) ...

Erik Olsen (købnid. O., Tornemark) ..............
Ellen Perch-Nielsen (købnid. P.-N., Sandved)

* Viggo Petersen (styrmand P., Kbhvn.) ..........
Ulla Rasmussen (tandlæge R., Fuglebjærg) ....
Jette Riisberg (godsejer R., Harrestedgd.) ......
Agnete Sørensen (fru S., Fuglebjærg) ........... 

* Kirsten Throne (forpagter T., Rude) ..............

mg^- 
ug —
gX 

m 
m 
mg 
mg 
m g

gX 
mg X 
ingo
ing 
m g 
mg

)£ OL

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1950.
Der blev indstillet 31 elever (20 piger og 11 drenge), som 

alle bestod, heraf
1 elev med hovedkarakter ug-^
6 elever ,, ,, mgX

14 ,, ,, ,, mg
5 „ ,, „ mg^~
5 „ „ „ gX

skolebestyrer.
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