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KØGE KOMMUNALE 
SKOLEVÆSEN
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Skolekommissionen:

Valgt af byrådet'.
Gummiarbejder Jens Peter Haagensen, Marievej 2 (telefon 1335)
Gummiarbejder Helge Hansen, Solsortvej 42 (telefon 1226) 
Landsretssagfører Jørgen Hald, Jernbanegade 12 (telefon 800)

Valgt af for ældre'.
Distriktsjordemoder fru Hald Petersen, Tøxensvej 11 (telefon 892)
Sparekassedirektør Harry Jensen, Torvet 14 (telefon 326)

Skoleudvalget:

Gummiarbejder Jens Peter Haagensen
Gummiarbejder Helge Hansen
Landsretssagfører Jørgen Hald

Lærerrådsformænd:

Fælleslærerrådet: kommunelærer Sv. Aa. Jensen, Egøjevej 3 (tlf. 1959) 
Tøxens skole: OverL Johs. Jørgensen, Tordenskjoldsgade 28 (tlf. 1037) 
Brochmands skole: Viceinsp. H. Jacobsen, Gudrunsvej 6 (tlf. 37) 
Søndre skole: Overlærer E. Mortensen, Nørregade 18 (tlf. 946)

Tøxens skoles lærerværelse tlf. 1257
Brochmands skoles lærerværelse tlf. 2076
Søndre skoles lærerværelse tlf. 135

Skoleledere:

Stadsskoleinspektør og skoleinspektør ved Tøxens skole, P. A. Klein.
Kontortid 8—9 tlf. 729. Privat Torvet 18, tlf. 633.
Skoleinspektør ved Søndre skole Poul Jørgensen. Kontortid 8—9 tlf.
1778. Privat Pedersvej 12, tlf. 525.
Skoleinspektør ved Brochmands skole Andreas Daugbjerg. Kontortid 
8—9 tlf. 867. Privat Allégade 5, tlf. 1478.



Skoleåret.
Skolens elevantal pr. 31. december 1954.

Tøxens skole:
Mellem- og realskolen 148 drenge 191 piger 339 elever ialt
Eksamensfri mellemskole 53 48 - 101

Brochmands skole:
Eksamensfri mellemskole 45 drenge 30 piger 75 elever ialt
Grundskolen 392 396 - 788

Søndre skole:
Eksamensfri mellemskole 8 drenge 7 piger 15 elever ialt
Grundskolen 176 168 - 344

Ialt 68 klasser med 822 drenge, 840 piger: 1662 elever ialt

Skolernes elevantal pr. 1. august 1955.

Tøxens skole:
Realklasserne 17 drenge 24 piger 41 ialt
Em. 155 184 „ 339 „
8. klasse 13 12 „ 25 „

Brochmands skole:
6. og 7. fm. 77 drenge 50 piger 127 ialt
Grundskolen 410 410 „ 820 „

Søndre skole:
6. og 7. fm. 40 drenge 26 piger 66 ialt
Grundskolen 148 150 „ 298 „

Ialt 71 klasser med 860 drenge 856 piger 1716 elever ialt

Skoleåret 1954—55

var som de foregående præget af lærer- og lokalemangel.
Det synes, som lærerembeder ved centralskoler med moderne, billige em

bedsboliger virker stærkt dragende på unge, gifte lærere. Og skønt Køge har 
indført overlærerløn efter 15 års anciennitet og givet mange andre arbejds
mæssige fordele, ligesom byens dejlige beliggenhed ved skov og strand i nær
heden af hovedstaden burde virke særdeles tiltrækkende, kniber det alvorligt 
med at få ledige embeder besat. 4—5 embeder besørges derfor som over
timer af de faste lærere og af vikarer.

Den nye Søndre skole skulle været færdig i to tempi 1954 og 1955. Den 
næsten legendariske langsomhed, der har præget dette byggeri, har bevirket, 
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at den afdeling, der skulle være færdig 1954 kun fik klasselokalerne næsten 
færdig i løbet af eftersommeren, medens gymnastik- og husgerningslokalerne 
knap nok var færdige ved skoleårets begyndelse 1955—56. Man kunne derfor 
ikke undervise i disse fag hele året, ligesom sløjdundervisningen først kom 
igang sent på foråret, kontorer, lærerværelse og spiselokalet for børnene ven
tes færdigt i løbet af efteråret. Der er nu spænding om, hvorvidt den sidste 
afdeling bliver færdig 1956. 10 klasser fra grundskolen og de eksamensfri 
skoler har derfor med besvær måttet stuves ind på Tøxens skole.

På baggrund af dette byggeri virker det derfor helt forfriskende at se, hvor
ledes man på 40 bestemt afstukne dage har kunnet opføre nye toiletter, cykle- 
og læskure på Tøxens skole i sommerferien. Et længe følt savn er herved 
blevet afhjulpet.

De store årgange er nu på vej op gennem skolernes klassetrin. Dette 
har givet sig et føleligt udtryk i presset på optagelsen til mellemskolen, som 
aldrig har været større end i år. Det bevirkede, at der måtte oprettes en 
ekstra 1. mellemskoleklasse, ligesom 8. klasse er fuldt besat.

Skolerne har i det forløbne år haft de traditionelle udflugter, og ved skole
festen i efteråret opførte de små „Askepot" og de store „Pippi Langstrømpe". 
For første gang i flere år tabte Tøxens skole fodboldkampen mod Roskilde 
realskole — svømmekonkurrencen aflystes, da Roskilde meldte fra.

En halv snes elever fra mellemskolen har med lærer Sv. Aa. Jensen del
taget i en radioudsendelse med lektor Hans Hvass: På stifinderfærd.

Engelsk clubs gæst Mr. J. D. Edmondson, Britisk Councils repræsentant i 
Norge, besøgte skolen d. 10. marts og fortalte livligt for de øversfe klasser 
om, hvordan Englænderne tilbringer deres fritid.

Den 1/8 1954 flyttede skoleinspektør Poul Jørgensen fra Brochmands skole 
ind på Søndre skole, hvor hidtilværende kommunelærer Havkrog Jensen ud
nævntes til viceinspektør.

1/1 1955 udnævntes hidtilværende viceinspektør i Viborg, Andreas Daugbjerg, 
fil skoleinspektør ved Brochmands skole.

Efter skolepsykolog Karl Mønsters avancement til konsulent for særunder
visningen i Thisted amt, ansattes cand. psyk. Jørgen Andersen, København 
som skolepsykolog.

Dødsfald.

To af skolens tidligere veltjente lærerinder er i årets løb afgået ved døden.
Frk. Kamilla Kristensen blev næsten 83 år. Hun var en energisk og solid 

lærerinde med et fast og sikkert greb om skolens arbejde. Hun havde et ud
mærket forhold til eleverne og fulgte dem med stor interesse — også ud 
over skoleårene.

Sine sociale interesser fik hun udslag for gennem et stort arbejde inden 
for værgerådsinsfitufionen, og hun gjorde sit navn landskendt gennem sit virke 
i det radikale venstre.

Frk. Signe Østergaard blev ansat i Køge 1909 — året efter frk. Kamilla 
Kristensen og døde juni 1955 knap 80 år gammel
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Frk. Østergaard gav skolen sine evner og kræfter helt og fuldt. Hun holdt 
af sine elever, og de af hende. 1 kollegernes kreds var hun kendt og skattet 
for sit særprægede jydske lune. Hun var medlem af Biblioteksforeningens 
bestyrelse og kasserer i „Kirkeligt samfund".

Skolelægen i Køge 6,9 1955.

Skolelægearbejdet ved Køge kommunale skole omfattede i det forløbne sko
leår alle skolesøgende, ialt ca. 1705 elever.

Årets mest bemærkelsesværdige begivenhed var forårets forsøg med en af 
de første systematiske vaccinationer i verden mod børnelammelse omfattende 
eleverne i 1. til 5. aldersklasse ialt ca. 1100 børn.

Vaccinationen forløb ganske glat uden gene for børnene og uden kompli- 
cationer eller utilsigtede reaktioner af betydning.

Stillingen indtil nu er, at der i Østsjælland trods det begrænsede antal vac
cinationer, endnu ikke i år har vist sig et eneste tilfælde af børnelammelse 
uden at man i den korte periode tør tilskrive vaccinationen dette, men måske 
før håbe, at der er en virkning deraf.

Børnenes helbredstilstand har iøvrigt været udmærket, især hvad angår de 
akute infektionssygdomme.

1 efteråret 1954 havde man en epidemi af „Røde Hunde" med mange til
fælde men kun ringe sygelighed, med langt overvejende næsten sympfomløst 
forløb og næsten ingen forsømmelser ud over enkelte dage. Med vor nuvæ
rende viden om sygdommen er man mest tilbøjelig til ikke at lade børnene 
forsømme af den grund, hvis de ikke har feber eller på anden måde føler 
sig syge for ligesom ikke at lægge hindring i vejen for, at alle børn får over
stået sygdommen i børnealderen.

Antallet af infektionssygdomme har i det hele faget været mindre.
Der er fra skolen foretaget 93 henvisninger til hjemmenes læger, langt 

overvejende for smådefekter eller for nærmere observation.
Af konstaterede sygeligheder og mangler hos børnene kan nævnes:

Sukkersyge..................................................................... 0
Epileptiske ekvivalenter................................................ 7
Følger af børnelammelse.............................................. 3
Fodvorter........................................................................ 2
Parasitære hudsygdomme............................................ 1
Hjertefejl........................................................................ 3
Asfhma............................................................................ 8
Adfærdsforstyrrelser..................................................... 2
Taleforstyrrelser............................................................. 6
Dårligt syn eller synssvækkelse..................................  121
Nedsat hørelse............................................................... 20
Usikker farvesans ......................................................... 12

1 barn har været nærmere observeret for tuberkulose.
En systematisk audiomefrisk undersøgelse af høreevnen hos skolebørnene 

har været planlagt og påtænkt, men har indtil nu mødt praktiske vanskelig
heder for gennemførelse.
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Tuberkulosekontrollen har været ført efter de gængse retningslinier. Det 
er beklageligt, at mange forældre stadig ikke ønsker at sikre deres børn mod 
tuberkulose ved calmettevaccination.

Tuberkulosens tilbagegang i Danmark kan måske forklare, af denne alvor
lige sygdom ikke mere i samme grad som tidligere føles så truende, men be
rettiger ingenlunde af børnene unddrages den sikring, calmeftevaccinationen 
giver, og som bevisligf er ganske uden risiko. 184 børn reagerede ved tuber
kulinprøve negativt enten fordi de ikke var vaccinerede eller fordi tidligere 
vaccination ikke længere var virksom.

Også omkring difteri-tetanusvaccinafionen begynder glemselen for denne 
tidligere så frygtede sygdom at give sig udtryk i svigtende interesse for vac
cination. 85 elever havde ikke gennemgået fuld vaccination eller var uvacci- 
nerede.

H. Bisgaard-Frantzen.
Skolelæge.

Skoletandplejen.

Beretning fra skoleåret 1. august 1954 til 31. juli 1955.
Klinikkens personale:
Klinikchef, tandlæge fru Elisa Breum, ansat 1. august 1946.
Børnetandlæge, fru Anna Louise Schmidt, ansat 1. januar 1952. 
Klinikassistent fru Lisa Pedersen, ansat 1. januar 1952.
Klinikassistent frk. Grethe Zacchi, ansat 1. august 1954.

1 skoleåret 1954—55 er ialt 1482 børn fra Køge blevet behandlet, deraf 221 
fra skolens 1. klasser — desværre er det en kendsgerning, at tænderne bliver 
dårligere og dårligere. Af de 221 børn fra 1. klasserne havde kun 4 fejlfri 
tænder. Et såre ringe resultat, når man faktisk godt ved, hvordan man skal 
forebygge. Som jeg tidligere har skrevet, spises der alt for meget slik. For
ældrene bør vælge deres børns slik med omtanke. Is, tyggegummi og et lille 
stykke chocolade kan nok gå an, skal vi sige een gang om ugen, men lad 
være med af købe slikpinde og bolcher, som sætter sig som en glasur på 
tænderne, eller flødekarameller, der som en klæbrig masse med vældig kraft 
tygges ned i fordybningerne af tyggefladerne på fænderne eller trækker plom
berne ud af tænderne. Sukkermassen, som bliver siddende på tænderne, om
dannes fil mælkesyre, og derefter begynder nedbrydningen af tændernes 
emalje. Hvis forældrene ønsker, af børnene skal få pæne tænder, og bevare 
dem sunde, må de overvåge, at børnene børster tænder om aftenen, så at 
børnene sover med rene tænder, og helst skal der børstes tænder om mor
genen også. Forældrene må børste fænder på deres børn, i hvert fald fra bar
net er ca. ’/a—2 år og har fået sine mælkekindtænder. På den måde kommer 
barnet også i en god vane. Og husk at rugbrød og mælk bør indtage de første 
pladser på barnets spiseseddel.

Behandlingen er gratis for børn, der bor i Køge kommune og omfatter 
undersøgelse og almindelig behandling af tænderne, ikke tandregulering.
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Hvis et barn trænger til tandlægehjælp udenfor den tid, det kommer med 
klassen, kan det henvende sig på klinikken mellem 8—11

Skoletandklinikkens telefon 1257.

Skolebespisningen for regnskabsåret 1954—55:

Varm mad Antal børn Bespisnings
dage

Gennemsn. ant. 
børn pr. dag

April 1954......................... 7780 20 389

Mælk (ind. mælk 
til frokost) Antal børn Bespisnings

dage
Gennemsn. ant. 
børn pr. dag

April 1954......................... 17213 20 861
Oktober 1954................... 24266 20 1213
November 1954 ............... 31772 25 1271
December 1954 ............... 21912 17 1289
Januar 1955 ..................... 29639 23 1289
Februar 1955 ................... 27782 23 1208
Marts 1955 ....................... 28598 24 1191

lait.................................. 181182 152 1192

Skolefrokost Antal børn Bespisnings
dage

Gennemsn. ant. 
børn pr. dag

November 1954 ............... 12788 25 512
December 1954 ............... 10140 17 596
Januar 1955 ..................... 13884 23 604
Februar 1955 ................... 10543 23 458
Marts 1955 ....................... 10279 24 428

Ialt.................................. 57634 112 515

Mælk med vitamin
tilskud Antal børn Bespisnings

dage
Gennemsn. ant. 
børn pr. dag

April 1954 (1860 u. vitam) 17213 20 861
Oktober 1954 (u. vitam ) 24266 20 1213
November 1954 ............... 18984 25 759
December 1954 ............... 11772 17 693
Januar 1955..................... 15755 23 685
Februar 1955 ................... 17239 23 750
Marts 1955....................... 18319 24 763

Ialt.................................. 123548 152 813
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Udgifterne ved bespisningen udgør ialt 84256,28 kr., fordelt med 6493,05 kr. 
til varm mad, 24564,97 kr. til mælk med vitamintilskud og 53198,26 kr. til 
skolefrokost. Tilskud fra den fælleskommunale udligningsfond andrager ial 
22361,36 kr., hvorved bemærkes, at der refunderes Hi af udgifterne, dog højst 
af 65 øre pr. måltid varm mad samt skolefrokost og højst af 20 øre pr. mæl
keydelse. Kommunens udgift ved bespisningen bliver således 61894,92 kr.

Bruttoudgiften udgør:
pr. måltid varm mad....................................................... 83,5 øre
pr. pakke skolefrokost..................................................... 92,3 øre
pr. mælkeydelse................................................................. 19,9 øre

P. u.v.
Niels Albrechtsen

Helge Jensen

Erhvervsvejledning.

Efter den aftale, der blev truffet med skolemyndighederne i Køge omkring 
1. januar 1955 angående erhvervsvejledning i Køge, for Køge by og de om
liggende kommuner, skulle der være adgang til erhvervsvejledning 1. og 3. 
onsdag i månederne: februar, marts og april i tiden kl. 15—17 i et lokale 
på Tøxens skole i Køge.

Denne fastsatte tid kunne ikke slå fil, den måtte udvides, således at der 
i flere uger var erhvervsvejledning hver onsdag, og de 2 timer hver gang blev 
i adskillige tilfælde til 3 eller 4 timer.

Ialt var der erhvervsvejledning 9 gange i Køge, og der var anmeldt 32 drenge 
og 53 piger, hvoraf der mødte 27 drenge og 49 piger. Med undtagelse af 5 
piger var alle fra skolerne i Køge.

Spørgsmålene, der ønskedes besvaret, var meget forskellige, men drejede 
sig i det væsenligste om håndværkerfag, butiks- og kontorfag, forskellige nær
mere oplysninger angående videreuddannelse ved læsefag, sygepleje eller mili
tærvæsen.

Spørgsmålene var ved skolens medvirken forud anmeldt, en ordning, der 
overfor arbejdsanvisningskontoret virkede meget tilfredsstillende.

Roskilde Amts-arbejdsanvisningskontor, den 25. august 1955.

Borch Jensen.

Skolebiblioteket.

Bibliotekets bestyrelse består af stadsskoleinspektør P. A. Klein (formand), 
byrådsmedlem J. P. Haagensen (valgt af byrådet) og kommunelærer K. Frier 
(valgt af fælleslærerrådet).

Som medhjælpere har kommunelærer K. Larsen og overlærer E. P. Mor
tensen fungeret.

Lånerfallet pr. 31. marts 1955 er 1062 elever.
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Det samlede udlån har været 25631 bind: 7411 bind faglitteratur og 18220 
bind skønlitteratur.

Læsestuen har i årets løb været besøgt af 4781 elever.
Af bibliotekets 949 bind småbørns- og billedbøger har de 529 bind været 

udlånt som bogsæt til 2.- og 3. klasserne.
Som sædvanlig er 1. klasserne i mellem- og hovedskolen i begyndelsen af 

skoleåret blevet undervist i bibliotekskundskab.
Biblioteket har i det forløbne år haft den store glæde at modtage boggaver 

af pens, overlærer V. Læssøe Engberg, overlærer Johs. Jørgensen, Køge Fon
den, A/S Hellesens enke og V. Ludvigsen, samt fra den kinesiske ambassade.

Endvidere har biblioteket, foruden statens, kommunens og amtets tilskud, 
haft den store glæde at modtage et kontant tilskud fra Carlsen-Langes Legat
stiftelse.

Carl Weber.

Skolesparekassen ved Brochmands- og Tøxens skoler.

I skoleåret 1954—55 er opsparet:
halvåret 1. juli—31. december....................................................... kr. 9.462,85
halvåret 1. jan.—30. juni................................................................. kr. 11.933,38

Samlet opsparing: kr. 21.396,23
Skolesparekassen modtager ethvert beløb til opsparing. Ethvert indskud 

noteres på børnenes gule sparekort. Udbetaling af opsparede beløb kan ske 
ved barnets konfirmation eller udmeldelse af skolen.

„Sparekassen for Kjøge og omegn", hvor børnenes sparepenge indsættes, 
giver hvert år 2 ure til skolesparekassen. Disse ure fordeles hvert år ved lod
trækning mellem samtlige sparere ved Brochmands-, Tøxens- og Søndre skole. 
Vindere af dette års 2 ure blev: Inger Kjeldsteen, 5. a, Søndre skole og Finn 
Frandsen, 6. C, Brochmands skole.

Gerda Buch.

Sparekassen ved Søndre skole.

Skolesparekassen kan kun modtage beløb, når barnet medbringer sit gule 
sparekort. Ethvert beløb modtages. Forældrene bør kontrollere indførslerne. 
Udbetaling finder sted ved barnets konfirmation eller ved bortrejse fra byen.

Opsparingen har været:
I halvåret 1. juli—31. december 1954.......................................... kr. 2.775,70
I halvåret 1. jan.—30. juni 1955................................................... kr. 4.884,73

Samlet opsparing kr. 7.660,43

Sejr Ellegaard.
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Køge Skolekor

Opførte den 26. juni 1954 i Tøxens skoles gymnastiksal „Danmarksrejsen" 
af Ejnar Jacobsen og Harald H. Lund. Det samme program brugte koret på 
sin rejse i Sydslesvig sammen med Køge Skoleorkester. 1 Flensborg, Husum 
og Tønning holdtes ialt 4 skolekoncerter og 4 offentlige koncerter med ialt ca. 
4500 tilhørere. 1 løbet af skoleåret har koret iøvrigt medvirket ved flere vel
gørenhedskoncerter og ved skolens juleafslutning i Køge kirke.

Grundskolens kor sang ved grundskolens julehøjtidelighed i kirken.

Mogens Koefoed.

W SKOLEORKESTER
har 60 medlemmer, 41 drenge og 19 piger hvoraf 14 endnu er på begynder
stadiet og ikke medvirker i orkestret. Der undervises af to musiklærere i 25 
timer om ugen året rundt. Udgifterne til denne undervisning dækkes delvis 
af tilskud fra Køge kommune, som vi er i stor taknemmelighedsgæld til.

Instrumentkøb og -vedligeholdelse er driftregnskabets næststørste post. Da 
orkestret ifølge musikerloven ikke har andre indtægtsmuligheder end egne 
arrangementer, og vore elevers kontingent er minimalt, må vi næsten helt leve 
af tilskud fra „Køge Skoleorkesters Venner" (ca. 400 medlemmer) og fra 
forskellige foreninger og institutioner, som vi også her bringer vor tak.

Det sidste nødvendige tilskud til orkestrets opretholdelse får vi gennem 
vore sommerfester. I den kommende sæson vil vi, hvis det lykkes os at skaffe 
pengene dertil, indføre klarinetter. Det vil tage ca. 5 år at udbygge en fuld 
klarinetgruppe, og det vil naturligvis koste penge, men det har flere steder 
kunnet lade sig gøre og kan vel også gøres i Køge. Man har således flere 
steder fået store virksomheder eller foreninger til at købe en eller to klari
netter. Disse instrumenter får en sølvplade med ejerens navn og udlånes da 
til orkestret, så længe dette eksisterer. Der er endda nogle af disse „interes
senter", der helt har adopteret en lille musiker og betalt hans uddannelse. 
Det er vort store håb, at noget lignende vil kunne lade sig gøre i Køge.

Køge Skoleorkester har i årets løb medvirket ved mange lejligheder, således 
ved 5. majfestlighederne, ved forskellige velgørenhedsfester og ved skolefester 
og -skovture.

I sommerferien 1954 var orkestret sammen med skolekoret på rejse i Syd
slesvig, og den 25. juni i år, den dag, vi havde vor sommerfest, ankom Kongs- 
berg Guttemusikkorps til Køge som vore gæster for de kommende 8 dage. 
Skolekoret og de to orkestre havde fælleskoncert på Teaterbygningen for fuldt 
hus søndag den 26. juni, og i de kommende dage havde vi sammen med vore 
gæster flere gode udflugter. På en af disse spillede orkestrene i Zoologisk 
Have.
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I slutningen af juni 1956 rejser orkestret til Kongsberg, og vore piger og 
drenge er derfor allerede begyndt at spare sammen til denne tur. Det vil 
blive en stor oplevelse for os at være danske repræsentanter ved et stort 
drengeorkesterstævne i Skien, hvor vi skal spille sammen med 8000 andre 
drenge.

Køge, den 21. august 1955 
p b. v.

Mogens Koefoed.

Skolebio og skolescene.

Samarbejdet med dansk skolescene har også i det forløbne år givet udmær
ket resultat.

Der har fortsat været stor interesse for skolebio, fuldt hus til 2 forestillin
ger, kl. 14 og kl. 16, i Bio. Der har været vist følgende film: ,,Den gode jord'1, 
,.Onkel Toms børn", „Det lille mirakel" og „Roberto“.

Desuden blev der i forbindelse med skoiebio den 8. februar på Teaterbyg
ningen givet 2 symfonikoncerter af 70 arbejdsledige musikere, en om efter
middagen for de yngre elever, og en om aftenen for de ældre elever og byens 
unge. Ungdomsudvalget gav tilskud fil sidste koncert. De 4 film og koncerten 
kostede 3,75 kr.

Landsskolescenen ville i november have spillet „High Tor“, men da Teater
bygningen endnu ikke var færdig, gik vi glip af denne udmærkede forestilling. 
Men 2. marts opførtes ved 2 forestillinger Holbergs „Mascarade" med Carl 
Nielsens musik. Det var en strålende oplevelse, og alle pladser var besat, 
mange af omegnens skoler var til eftermiddagsforestillingen. Aftenforestillin
gen blev overværet af skolemyndighederne og byrådet, der havde givet tilskud, 
så denne ret kostbare forestilling kunne gives til billetpris.

Johs. Jørgensen.

Skibsadoption.
Efter to års udmærket samarbejde afleverede Ra sidste år „adoptivbarnet" 

„Axel Carl" til Rb, og „barnet" må have været glad for sine „forældre", for 
ved afskeden sendte det 350 kr., indsamlet blandt officerer og mandskab. De 
300 blev anvendt fil en udmærket udflugt, og efter hemmelig afstemning fik 
den dreng og pige, der havde været klassens bedste kammerater, 25 kr. hver.

Der er udvekslet mange breve, vi har fået mange pakker med amerikanske 
ugeblade, og vi har sendt danske ugeblade og bøger. Klassens julegave til 
skibet var en smukt broderet gæstebog.

I årets løb har vi haft besøg af kaptajn Carl, overstyrmand Tonesen og 
maskinmester Arensback, der har været hjemme på ferie. Sidstnævnte bragte 
en meget flot scrapbog fra kaptajn Carl med billeder og beskrivelse af alle 
de forskellige steder, de kommer til.

Skibet sejler stadig i time-charter mellem Mellemamerika og U. S. A.
Vi har hatt stor glæde og udbytte af forbindelsen med „Axel Carl".

Johs. Jørgensen.
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Køge Ungdomsskole.

1. Ungdomsskolen 1954-55
a Eleverne fordelt efter beskæftigelse:

fabrik bude fiske
re i huset hjem

me butik t. læ. 8. kl.

unge mænd 37 7 4 6 22 8
unge piger 3 3 48 11 11 11
ialt 40 10 4 48 11 17 22 19

b Eleverne fordelt efter antal år i ungdomsskolen:

1.år 2. år 3. år 4. år 5. år

unge mænd 38 25 12 6 3
unge piger 54 23 3 6 1
ialt 92 48 15 12 4

c Lærerne: Vinterens undervisning blev forestået af 8 lærerinder og 6 lærere 
(3 kursuslærerinder, 2 husholdningslærerinder, 1 sundhedsplejerske, 1 bør
nehaveleder, 1 Røde-kors instruktør, 3 håndværkere og 3 kommunelærere). 
Fru R. Lintrup og Poul Erik Rasmussen deltog i juli i Lærerhøjskolens 
kursus for ungdomsskolens lærere.

d Undervisningen gennemførtes planmæssigt — interesserede henvises til ung
domsskolens egen beretning. Nye fag i 1954—55: Dansk, regning, beskæf
tigelse af mindre børn. Mødeprocent: næsten 90; bedste hold: eftermiddags- 
holdet, som havde en mødeprocent på 96!

e Af dagbogen. I august 1954 fik ungdomsskolen en smuk gave, idet ung- 
domskostskolen „Taarupgaard" ved Viborg forærede os to fripladser, der blev 
givet til to unge piger, som herved fik et gratis 3 mdr.s ophold på den 
dejlige skole.
13. september holdt vi „indledningsaften" — den blev noget særligt af to grun
de, nemlig 1. fordi Holger „Dik" Jensen i et glimrende filmforedrag førte 
os til Østen med boldklubben — 2. fordi vi var 30% flere end sidste år — 
160 den første aften!
Midt i efterårsferien i oktober mødtes vi til film og dans — vi morede os 
på vanlig god vis med div. konkurrencer — m m.
Årets alvorligste aften havde vi i november, hvor vi hørte om de teknisk 
tilbagestående lande og så den fortræffelige film „Grænseløse verden" — 
de ældste elever forestod i tiden efter denne aften en indsamling, som fik 
så godt et resultat, at vi i februar kunne sende et lysbilledapparat og et 
hold fagbøger (og et langt brev om Køge og Danmark) til en landsby i den 
indiske stat Mysore — med spænding venter vi på svaret derude fra!
1954 sluttedes med en stor „decemberfest" — for første gang prøvede vi 

12



at opføre et lille stykke og det gik over al forventning — „skuespillerne'1 
og Gunner Hansen fortjener stor tak for deres arbejde med „Den glade sko
mager". Eleverne fra ungdomsskolerne i Ølby og Herfølge deltog i festen. 
Februar blev en travl måned: Næsten 75 af vore elever overværede ung
domsnævnets symfonikoncert, og næsten 100 dansede sig trætte på den 
efterhånden traditionelle „folkedanse-aften", som lærer Råberg også i år 
ledede på sin morsomme og inspirerende facon. — Endelig overværede over 
75 elever sammen med AOF en farvefilms-tur „til Indien på scooter" — 
og sidst i februar måtte vi så endda arrangere to billig-ture fil Is-show!! 
12. og 13. marts holdt vi afslutningsfesf og udstilling—begge blev de præget 
af årets store elevtal. Festen, der holdtes om lørdagen, blev knap så „intim" 
som tidligere, men den blev festlig, fordi vi kunne fylde den store gymna
stiksal, og fordi næsten 50 gæster med borgmesteren i spidsen glædede os 
med deres nærværelse. — Aftenen indledtes med mindeord over afdøde 
Vald. Jensen, som i 12 år var ungdomsskolenævnefs formand. — Efter en 
fællessang og et kort resumé af årets gang i skolen fik 14 elever hver en 
Røde-Kors nål som bevis for gennemført kursus — ungdomsskolen er Røde 
Kors Køge afd. stor tak skyldig for den interesse, de hvert år viser vort 
kursus- — 15 elever fik flidspræmier for vel gennemført undervisning gen
nem flere år. Præmierne var skænket af skoleudvalget, Sparekassen for 
Kjøge og Omegn og Dansk Galoche- og Gummifabrik. — Efter den „alvor
lige del af festen" så eleverne film og slog katten af tønden, inden de til 
midnat dansede sig trætte (vi havde for første gang et rigtigt orkester fil 
at spille op — eleverne havde selv betalt det). Gæsterne gennemgik ud
stillingen af elevarbejder og fik, tæt pakket sammen i køkkenet, prøver på 
pigernes bage- og kaffekunsf.
Om søndagen besøgtes udstillingen af over 500 gæster samt af „ungdoms
skolefolk" fra forskellige ungdomsskoler på Sjælland. Folkeskolens ældste 
elever efterkom i stort tal den invitation, der var udsendt specielt til dem 
om at se udstillingen igennem.

2. Sommerskolen: 29 af vinterens elever deltog i sommerskolen 22.—28. juli 
1955. Turen gik først til Aalborg (industribesøg, byture, busture til Rebild og 
Blokhus-Løkken), derefter til Skagen (Grenen, fiskeauktionerne m. m.), og 
den sluttede med et 2 dages uforglemmeligt besøg i Gøteborg.
I Blokhus og i Gøteborg blev furen filmet — filmen vises i ungdomsskolens 
klub fil vinter.

3. Ungdomsskolen 1955/56 begyndte mandag den 12. september på Tøxens 
skole.

Ungdomsskolen ønsker af fakke alle de institutioner, firmaer og enkeltper
soner, der har omfaftet skolens arbejde i det forløbne år med interesse, og 
som har hjulpet os med elevbesøg, opmunfringspræmier eller undervisnings
materialer. En særlig tak til Tøxens skole, hvor ungdomsskolen befinder sig 
virkelig godt.

David Pedersen.
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Til Forældrene.
Skoleåret begynder 1. august og slutter 31. juli. Undervisningspligten ind

træder 1- august for de børn, der på dette tidspunkt er fyldt 7 år. Den op
hører med det skoleår, hvori børnene fylder 14 år d. v. s., hvis et barn fylder 
14år efter 31. oktober, kan det ikke udskrives af skolen før til sommerferien.

Hjemmene opfordres fil ikke af lade børnene forsømme uden tvingende 
grunde — rejser og lignende bør kun foretages på fridage og ferier. Een dags 
forsømmelse bevirker ofte, at barnet heller ikke er forberedt til næste dag, 
og småforsømmelser er derfor med fil at sætte barnet tilbage. Sådanne for
sømmelser skal efter loven opføres som ulovlige og kan skaffe besvær for 
skolen og ubehageligheder for hjemmene. Enhver forsømmelse må straks med
deles skolen.

Det er af stor betydning for børnenes udbytte af undervisningen, at de mø
der udhvilede og veloplagte i skolen. Det er derfor ifølge Folkeskoleloven ik
ke tilladt forud for skoletiden af anvende skolepligtige børn til erhvervsmæs
sigt arbejde, d.v. s. arbejde mod vederlag uden for hjemmet.

Med hensyn til budpladser efter skoletid må der fra skolens side fortsat 
henstilles til forældrene, af der vises mådehold. Eleverne i eksamensafdelin
gen, hvor der hver dag er en hel del hjemmearbejde, vil ikke kunne bestride 
bypladser af længere varighed, uden at det i forbindelse med hjemmeforbe- 
redelsen medfører en urimelig lang arbejdsdag, der i det lange løb forringer 
udbyttet af den daglige undervisning.

Skolebøgerne udlånes gratis, men forældrene anmodes om at støtte skolens 
økonomi ved at være behjælpelig med at påse, at udleverede bøger behand
les med omhu, at de f. eks. hjemme anbringes uden for mindre søskendes 
rækkevidde, at de altid er forsynet med omslagspapir og bringes til og fra 
skolen i taske, tornyster eller mappe, og at der ikke tegnes eller skrives i dem. 
Misbruges eller bortkastes bøgerne, medfører det erstatningskrav.

Fritagelser for gymnastik og badning gives kun efter skriftlig begæring fra 
hjemmet, og skal fritagelsen gælde over en uge, kan den kun gives mod læ
geattest.

Der glemmes meget på skolen såsom huer, vanter, trøjer og lign. Det til
rådes derfor, af alt tøj mærkes med forbogstaver eller andet kendeligt mærke.

Skolepenge.

Undervisningen er gratis — også for udenbys elever, hvis der i deres hjem
kommunes skoler ikke gives tilsvarende undervisning (eksamensskole, 8. sko
leår). Ellers betales for undervisning, 
i grundskolen (1.—5. kl.) .................................................................... 20 kr. mdl.
den eksamensfri mellemskole samt de
tre første klasser i eksamensskolen.................................................  22 kr. mdl.
IV em. og realklassen.......................................................................... 25 kr. mdl.

Hertil kommer betaling for tandbehandling 1,25 kr.
Alle elever har gratis bøger og andet materiale.
Da der ikke er gymnasium i byen, dækker kommunen rejseudgiften for 
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gymnasieelever fra Køge i Roskilde og Haslev, ligesom eleverne i Haslev får 
100 kr. årlig i boghjælp og skolepengene betalt.

Gaver.

Fra Carlsen-Langes legatstiftelse har lærerbiblioteket modtaget 300 kr. og 
børnebiblioteket 200 kr. — Sparekassen har givet 100 kr. til en elev i realkl.

Af herr Johs. Rasmussen, Strøby, har skolen modtaget et par meget fine 
opsatser af dådyrgevir og vædderhorn, af Søren Poulsen, llb, har skolen få
et en hjørnetand af flodhest, og af Johs. Gade, IVd, et stort kranium af is
bjørn.

Skolevæsenets regnskab 1954—55.

1. Lærerlønninger................................................................. 744045,79
Betaling for faste ugentlige overtimer........................ 5807,63
Vederlag for særlige hverv............................................ 4736,85
Betaling for løse vikarer og
tilfældige overtimer m.v.:
Under vakance................................................................... 62063,37
Under sygdom m.v........................................................... 11622,86
Ikke refusionsberettigede udgifter............................... 1743,08 830019,58

Fragår:
Tilskud gennem skolefonden til lærerlønninger......... 473486,67
Tilskud gennem skolefonden fil vikarudgifter 
og overtimer m.v............................................................. 40740,85
Tilskud til 8. klasse............................................   4272,00
Direkte statstilskud til kommunale 
mellem- og realskoler..................................................... 8953,50 527453,02

302566,56
Bidrag til skolefonden..................................................... 58104,00

360670,56
2. Lønninger til pedeller..................................................... 33383,21
3. a. Henlæggelser til pensionsfonden............................. 1516,11

b. Pensioner der ikke udredes af pensionsfonden . . . 13691,28 48590,60

4. De faste ejendomme.
a. Vedligeholdelse........................................................... 57736,21
b. Forrentning................................................................... 76565,00
c. Afskrivning ................................................................... 36821,00

171122,21
Fragår:

Vederlag for anden brug af de under 
skolevæsenet hørende ejendomme............................

5. a. Skolelæge, skolesundhedsplejerske...........................
b. Skolefandklinik.............................................................
c. Skolebadning ...............................................................

7156,66 163965,55
8543,35

44970,07
6338,90 59852,32
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6. Inventar og materiel:
a. Vedligeholdelse ....................................................... 12669,78
b. Nyanskaffelser afholdt af driften ......................... 9338,80
c. Afskrivning ............................................................... 9142,00
d. Forrentning............................................................... 3200,00 34350,58

7. Brændsel, belysning og vandforsyning ..................... 58595,04
Fragår: Betaling for opvarmning m. v........................ 875,00 57720,04

8. Undervisningsmidler, kontorhold samt 
rengøring og rengøringsmidler............................. 133262,73

9. Udgift til lærer- og børnebogssamlinger samt
til legater, flidspræmier og boghjælp......................... 10284,49

10. Forsikringsudgifter....................................................... 3074,38
11. Ungdomsskolen............................................................... 26370,59

Fragår: Refusion fra statskassen................................ 14377,43 11993,16
12. Tilskud fil andre kommuner efter forsorgslovens §

158 stk. 4, for undervisning af børn på 
opdragelseshjem........................................................... 1378,38

13. Diverse udgifter:
a. Andel i byens bestyrelse........................................ 2900,00
b. Andre udgifter............................................................ 12046,61 14946,61

Fragår indtægter:
a. Skolepenge.................................................................... 23924,50
b. Indtægter fra legat, tiender kapitaler o. 1............. 1538,02
c. Vederlag fra andre kommuner for undervisning 

af børn fra disse, bortset fra tilskud efter for
sorgsloven § 158 stk. 4 ....................................... 22400,72

d. Tilskud fra andre kommuner efter forsorgslo
vens § 158 stk. 4, for undervisning af børn fra 
disse, som er anbragt på opdragelseshjem..... 485,34

e. Diverse indtægter..................................................... 335,00 48683,58
Talt 851405,82

Skolevæsenets gennemsnitlige udgift pr. elev—bortset fra forrentning af 
faste ejendomme samt udgift til ungdomsskole, aftenskole, teknisk skole o. I. 
udgør kr. 450,32.

Eleverne.
Ordensregler.
1. Mød på skolen i god tid.
2. Stil din cykle i cyklestativerne.
3. Gå straks på plads, når det ringer.
4. Gå stille op og ned ad trapperne.
5. Du har selv ansvar for dine bøger og ordenen på din plads.
6. Anbring alt papiraffald i kasserne.
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7. Kast ikke med sne.
8. Voldsom leg og slagsmål er forbudt.
9. Forlad ikke uden tilladelse skolepladsen i frikvarteret.

10. Ingen støjende leg på pladsen i timerne.
11 Gå straks hjem, når du har fri.
12. Overhold færdselsreglerne.

Legater og flidspræmier.

Agent Glæisers legat er tildelt John Jacobsen, 7 c.
Frk. Winthers legat: Inge Lise Verdelin Olsen, 7 d.
Etatsråd A. Sørensens legat: Chr. Rasmussen, 7 a og Bjarne Jensen, Illa.
Præstø amts skolefond: Tove Birgit Hansen, rb, Strøby Egede. Hanne Helt 
Jørgensen, rb, Lellinge. Alice Nielsen, rb, Aashøj. Aase Birgitte Westh, rb, 
Hastrup-
Ved skoleåret 1954’ afslutning uddeltes flidspræmier til følgende udgående 
elever: Ulla Hansen, 7 a, Bent Jørgensen, 7 b, John Jacobsen, 7 c, Lizzi Aa- 
kjær Jensen, 7 d, Gerda Nygaard Andersen 8, Stig Preben Hansen, Ra, Birgit 
Nielsen, Rb.

Real- og mellemskoleeksamen 1955.

Ra.
1. Andersen, Mona (murersvend G. Andersen, Maagevej 2)
2. Asp, Arvid (kioskejer Niels Asp, Vibevej 6)
3. Braun, Karin (overtoldassistent E. F. Braun, Robenheje)
4. Frandsen, Ernst Leth (diakon S. Leth Frandsen, Ølby gi. skole, Ølby),
5. Hansen, Stig Preben Felt (tømrer N. Fr. Hansen, Pedersvej 49).
6. Hyllekvist, Kurt (chauffør E. T. Hyllckvist, Bag Haverne 24').
7. Jørgensen, Britta Marie (vognmand E. M. Jørgensen, Kirkestræde 6).
8. Larsen, Jytte Tove (restauratør Niels Larsen, Teaterbygningen).
9. Larsen, Lejf Benny (skomager I. P. E. Larsen, Smedevej 47, Ølsemagle).

10. Olsen, Birgit Norholdt (købmand P. H. Norholdt Olsen, Egøjevej 13).
11. Olsen, Mona Lis (installatør Will. Olsen, Torvet 15).
12. Olsen, Tove Rosbech (vognmand Poul Olsen, Strandvejen 58).
13. Pedersen, Hillevi Helbo (fru J. Helbo Pedersen, Solrød Strand).
14. Pedersen, Even Richard (købmand Richard Pedersen, Strandvejen 100).
15. Poulsen, Alice Johanne (chauffør Carl Poulsen, Københavnsvej 34).
16. Schrøder, Karl Tommy (banemand Victor Schrøder, Stormøllevej 61).

Rb.
1. Andersen, Jørgen Vagn (gummiarbejder S. Andersen, Langesvej 13).
2. Bendsen, Finn (gartner Bendsen, Mosede Strandvej 48, Greve Strand.)
3. Christensen, Ib Torgny (kommunearb. T. Christensen, Solsortevej 34).
4. Hansen, Benny Bluhme (fabriksarbejder B. Hansen, Møllevænget 3).
5. Hansen, Tove Birgit (træarbejder Ejner Hansen, Strøby Egede)
6. Jacobsen, Kirsten Vibeke (købmand Chr. Jacobsen, Lindevænget 12).
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7. Jensen, Alice Kirsten Verdelin (underm. K. B. Jensen, Græsmarksvej 26).
8. Jensen, Eilef Bruus (gummiarbejder Gunnar Jensen, Byvænget 3)
9. Jørgensen, Hanne Helt (graver Karl Jørgensen, Lellinge).

10. Nielsen, Alice Bente (snedker Prior Nielsen, Aashøj).
11. Nielsen, Birgit (parcell. Rich. Nielsen, Tornhøj, Karlstrup, pr. Taastrup).
12. Nielsen, Kurt Saltoft (smed J. V. Nielsen, Krageskovsbakken).
13. Nielsen, Torben Boholt (gdr. Knud Nielsen, Boholtegaard, Hastrup)
14. Petersen, Lis Birthe (købmand Poul Chr. Petersen, Vestergade 20).
15. Sørensen, John Scpstrup (politibetjent A. Sørensen, Bag Haverne 28.)
16. Westh, Aase Birgitte (mælkehandler Viggo Westh, Vordingborgvej 9).

IVa.
1. Andersen, Kaj Erik (træarbejder Anton E. Andersen, Pedersvej 63)
2. Bjørnson, Bjørn Heimer (fru Bjørnson, Flindts Vænge 3).
3. Christiansen, Birthe (formd. M- P. Christiansen, Vordingborgvej 53).
4. Ellevang, Bente (fabrikant Frits Ellcvang, Pedersvej 20)
5. Hansen, John Helge Bay (portner Jens Aage B. Hansen, Langesvej 6).
6. Hendriksen, Jytte Tange (chauf. Hans Chr. Hendriksen, Quistgaardsvej 17).
7. Jansen, Hanne Rye (forvalter P. F. Jansen, Vordingborgvej 47).
8. Jensen, Solvej (gummiarbejder Hans E. Jensen, Vibevej 42).
9. Larsen, Alice Fjordbak (malermester Evan Larsen, Hastrup Mølle).

10. Larsen, Aase Vibeke (fru Ida Larsen, Nørregade 9).
11- Pedersen, Anni Grethe Mehlin (hovedag. Fritz A. E. Mehlin Pedersen, 

Emilievej 20).
12 Rasmussen, Per (isenkræmmer Poul H. Rasmussen, Blumesvej 6)
13. Schmidt, Nora Marie Mørup (fabriksmester J. P. Schmidt, Egøjevej 56).
14. Sørensen, Grete Lander (bogholder Helmuth Sørensen, Nyportstræde 26).
15. Thyssen, Søren (læge Gunnar Thyssen, Æblevej 6).

IVb.
1. Andersen, Gurli Kirk (gummiarbejder G Andersen, Sofievej 3).
2. Bay, Kirsten (møller F. E. Bay, Kirkestræde 8).
3. Frederiksen, Annalise Preen (kaffehdl. F. J. P. Frederiksen, Nørregade 8).
4. Jensen, Jørren Neumann (urmager Ejner Jørgen Jensen, Stormøllevej 67).
5. Larsen, Bent Henning (forvalter Larsen, Bag Haverne 22).
6. Mortensen, Kirsti (gummiarbejder G. Mortensen, Vibevej 4).
7. Muunk, Inger Friis (snedker Erik Muunk, Møllevænget 8).
8. Nielsen, Niels Peter Skydsgaard (ejendomshdl. N. K. Skydsgaard Nielsen, 

Aagade 8).
9. Ohlendorff, Emmy (lokomotivfører Ohlendorff, Brogade 17).

10. Pedersen, Bent (brødhandler Knud B. Pedersen, Quistgaardsvej 27).
11. Pedersen, Curt Helleskov (mælkehdl. Johs. Pedersen, Tangmosevej 57).
12. Pedersen, Hanne Kirsten (gummiarb. E. Aage Pedersen, Egøjevej 6).
13. Pedersen, Poul Ingemann (købmand Rich. Pedersen, Strandvejen 100).
14. Petersen, Sidse Marie (plantageejer Fr. Petersen, Vestergade 5).
15. Rasmussen, Ella Birgith (gummiarb. Ejner Rasmussen, Emilievej 261).
16. Svendsen, Ole Ib (skomagersvend S. Henry Svendsen, Nørregade 24).
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IVc.
1. Andersen, Adda Casper (stiftsgartner Casper Andersen, Vallø).
2. Andersen, Per Emanuel (gartner Poul Joh. Andersen, Pedersvej 93).
3. Christensen, Ellen Ingrid (fisker N. P. Christensen, Sfrøby Egede).
4. Føhns, Poul Erik Ole (gummiarbejder Aksel Føhns, Vinkelvej 10).
5. Hald, Torben Thorsted (landsretssagfører F. K. Hald, Jernbanegade 12).
6- Hansen, Bente Juliana (gartner J. Hansen, Jersie Strand).
7. Hansen, Gert Bluhme (træarbejder B. Hansen, Møllevænget 3).
8. Hansen, Ketty Kuske (arbejdsm. Gunnar U. Hansen, Flindts Vænge 10).
9. Hansen, Lizzi Agnes (typograf Verner Hansen, Ølbyvej 4).

10. Henriksen, Monica (grosserer W. Henriksen, Karlslunde).
11. Jensen, Jørgen (chauffør Karl B. Jensen, Kirkestræde 10).
12. Jespersen, Gøsta Adrian, Børnehjemmet, Strøby Egede).
13. Mortensen, Inge (gummiarb. Peter Mortensen, 0. Sandmarksvej 24).
14. Mortensen, Ole (install. Aksel Chr. Mortensen, Hundige Strandvej 180, pr. 

Greve).
15. Petersen, Sonja Marie (depotejer Anders Petersen, Strøby).
16. Rask, Lene (arkitekt F. M. H. Rask, Mosede Strand).
17. Svendsen, Jet Thurmann (gross. Martin Svendsen, Greve Strandvej 142.)

IVc.
1. Andersen, Joan (murer Georg Andersen, Maagevej 2).
2. Baunsgaard, Tom (ing. Arne Baunsgaard, Københavnsvej 114, Ølby Lyng).
3- Christiansen, Ulla (formand Marius Christiansen, Vordingborgvej 53).
4. Frederiksen, Ole Højsgaard (cand. pharm H. C. T. Frederiksen, Jernstø- 

bervænget 11).
5. Frederiksen, Yvonne (frisør Henry Frederiksen, Vestergade 6).
6. Gade, Johannes (direktør Kristian Gade, Slagteriet).
7. Hagen, Inger Langfeldt (gartner Leo Hagen, Stormøllevej 13 B).
8. Knudsen, Frank Wille (politibetjent W. K. Knudsen, Langesvej 38.)
9. Larsen, Birgit Merete (gummiarbejder Larsen, Lærkevej 24).

10. Larsen, Hanne Andrea (forretningsmdhlp. Emil Hansen, Bjerggade 91).
11. Madsen, Kirsten Lehrmann (købmd. P. Lehrmann Madsen, Vestergade 44).
12. Melgaard, Peter Rønne (læge Melgaard, Langesvej 1).
13. Nielsen, Arne Skov (Valdemar Skov Nielsen, Solrød Strand).
14. Nielsen, Asger Kenneth (motorfører C. E. Nielsen, Korsvej 4).
15. Nielsen, Gunhild (gdr. Edv. Nielsen, Aashøj).
16. Olsen, Inger Margrethe (serveringsjmf. Selma O. Olsen, Stormøllevej 15).
17. Pedersen, Aase (repræsentant S. E. Pedersen, Københavnsvej 241)-
18. Petersen, Birthe (gummiarbejder K. Petersen, Pedersvej 61).
19. Pedersen, Flemming (portner Richard Pedersen, 0. Sandmarksvej 14).
20. Schelle-Jensen, Brian Mogens Georg (tømrer Anker Andersen, Nyport

stræde).
21. Stæhr, Torben (fru købmand Joh. Stæhr, Glæisersvej 14).
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Skolens lærerpersonale 1/8 1955

Navn Skole Tjeneste
alder

Ansættelse 
i Køge

Skoleinspektører:
P. A. Klein..........................................

Tøxens skole 
stadsskoleinspektør

1.-8 1937 1.-2 1947

Poul Jørgensen ................................
Søndre skole

1.-5 1935 1.-4 1918

Andreas Daugbjerg...........................
Brochmands skole

1.-1 1952 1.-1 1955

Viceinspektører:
H. C. Jacobsen..................................

Brochmands skole
1.-8 1937 1.-9 1930

Frk. I. Johansen................................
Tøxens skole

1.-8 1946 1.-12 1932

J. Havkrog Jensen.............................
Søndre skole

1.-10 1939 1.-8 1951

Skolepsykolog:
Jørgen Andersen.............................. 1.-8 1955 1.-8 1955

Overlærere:
Frk. A. Kure...................................... B-T 1.-4 1943 1.-3 1917
V. Koefoed........................................ B 1.-4 1943 1.-11 1922
Johs Jørgensen ................................ T 1.-4 1943 1.-12 1933
Fru E. Jacobsen .............................. T 1.-4 1943 1.-10 1921
E. P. Mortensen................................ S 1.-4 1943 1 -1 1951
Fru. A. Jensen.................................. B 1.-7 1946 1 -1 1930
Frk. A. Rasmussen........................... B 1.-1 1947 1.-9 1930
Frk. 0. Norup.................................. B 1.-8 1947 1.-9 1935
Frk. B. Buch .................................... B 1.-8 1948 1.-8 1946
C. Weber............................................ T 1.-8 1949 1.-8 1936
Fru K. Pedersen............................... S 1.-6 1949 1.-12 1949
Fru E. Frøhlich Hansen................. B 1.-5 1949 1.-8 1935
Frk. K. M. Kristensen.......................
Frk. M. Naurbjerg.............................

B
B

1.-8 1951 1.-4 1939
1.-8 1953

Fast ansatte lærere.
E. Kaas.............................................. T 1.-12 1928 1.-11 1953
Fru I. Kaas........................................ B 1.-5 1931 1.-8 1954
V. Hansen.......................................... T 1.-10 1941 1.-8 1940
Fru E. Kristiansen .......................... T-B 1.-8 1942 1.-4 1942
M. Koefoed...................................... T 1.-8 1942 1.-8 1946
G. Færgemann.................................. T 1.-9 1942 1.-6 1941
K. Frier.............................................. T 1.-4 1943 1.-4 1941
Fru R. Færgemann........................... T-B 1.-4 1943 1.-10 1941
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Navn Skole Tjeneste
alder

Ansættelse 
i Køge

Svend Aage Jensen ......................... T 1.-1 1943 1.-1 1945
Fru Anne Hansen............................. T-B 1.-12 1944 1.-4 1943
Paul Rendrup.................................... T 1.-11 1945 1.-8 1949
E. Pedersen........................................ B 1.-11 1945 1.-8 1952
Frk. E. Christoffersen..................... S 1.-8 1948 1.-8 1947
E. Stenkjær ...................................... T-B 1.-7 1949 1.-8 1947
A. T. Jensen...................................... T 1.-9 1949 1.-8 1954
Fru E. Jensen .................................. T-B 1.-8 1950 1.-8 1948
K. Larsen .......................................... B 1.-8 1950 1.-1 1949
Fru E. Stenkjær.............................. S 1.-6 1951 1.-8 1950
Fru A. Petersen................................ B 1.-8 1951 1.-8 1949
David Pedersen................................ B 1.-5 1952 1.-6 1950
J. Henriksen...................................... S 1.-11 1952 1.-11 1950
Fru C. B. Christensen..................... T-B 1.-1 1953 1.-4 1951
B. Mikkelsen...................................... T-B 1.-8 1953 1.-8 1951
E. Lang Pedersen ........................... B 1.-8 1953 1.-8 1952
P. Rasmussen .................................. S 1.-7 1954 1.-4 1953
V. Egelykke........................................ T 1.-8 1954 1.-8 1952
M. Kristensen.................................... S 1.-8 1954 1.-8 1952
Simon Jacobsen................................ B 1..1 1955
Fru E. Højberg................................ B 1.-4 1953
S. Ellegaerd........................................ s 1.-7 1953
Frk. E. Andersen.............................. B 1.-1 1954
Ole G. Jensen.................................. B 1.-8 1954
Østrup Rasmussen........................... B 1.-8 1954
Frk. Kirsten Sørensen..................... S 1.-8 1954
Jens Hauge........................................ B 1.-1 1955
Fru Nina Hauge................................ B 1.-1 1955
Frk. A. Haagensen............................. S 1.-8 1955
Frk. L. Jønsson................................. S 1.-8 1955

Timelærere.
Frk. T. Kornbech Larsen................. S 1.-6 1955
Fru Ruth Vejbæk............................... B 1.-8 1955
Frk. Anne-Lisa Petersen................. B 1 -8 1955
Frk. Else Nielsen............................. B 1.-8 1955
Frk. Agnete Clausen ....................... S 1.-8 1955
Thomas Vejbæk................................ B 1.-8 1955

Fast Vikar.
A. N. J. Nielsen............................... l 1.-1 1950
Fru E. Mortensen............................. 1 1.-8 1955
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Navn I Skole

I
Vakancelærere:
H. Kjeldbøg........................................
Past. Iversen......................................
Fru Evelyn Jørgensen.....................
Fru Faarvang....................................

Skolebetjente.
N. P. Pedersen, Tøxens skole
Laur. Larsen, Brochmands skole
C. A. Nielsen, Søndre skole |

Tjeneste
alder

Ansættelse 
i Køge

28.-8 1952

1.-10 1945
1.-11 1947
1.-8 1954

I årets løb rejste følgende lærere fra skolevæsenet:
1-8 1954 herr J. Christensen til Jægerspris, herr og fru Bjørnvad til Sla

gelse landsogn, fru Anna Rasmussen til Herfølge, 1.-10 1954 herr T. Lund 
til Kyndby, 1 -1 1955 herr Fl. Nielsen til Ballerup, 1.-4 1955 herr Skerninge 
til Hvalsøe, 1.-7 1955 fru B. Rasmussen afsked ifølge ansøgning, 1.-8 1955 
herr Qrandorf udgået af skolens tjeneste, 1.-8 1955 herr Jiirgensen fil Læsø.

Ved skolevæsenet har i skoleåret 1954/55 virket følgende vikarer:
Hele året: lærer Kjeldbøg, pastor Iversen, pens, lærer Sørensen, Strøby, 

gymnastiklærerinde fru Evelyn Jørgensen, fru pastor Faarvang.
Endvidere i kortere tid: fru overlærer Mortensen, fru lærer Egelykke, past. 

v. d. Stok, fru arkitekt Lilje, fru Amnifzbøll, cand. theol. Fabricius, student 
frk. M. Gerå, seminarieelev Koefoed Pihl, Haslev, seminarieelev Johan Lystrup, 
Aarhus, seminarieelev Elna Jacobsen, seminarieelev Jønsson, Haslev.

Uddrag af skoleplanen.
§ i-

Stk. 1. Køge kommunale skolevæsen består af:
a. en femårig grundskole,
b. en treårig eksamensfri mellemskole,
c. en fireårig eksamensmellemskole med realklasse og
d. særklasser for børn, der ikke kan følge den almindelige undervis

ning i henhold fil undervisningsministeriets cirkulære af 26/6 1943, 
og særundervisning i dansk for normalt- og velbegavede børn med 
læse- og skrivevanskeligheder og i regning for børn med særlige 
regnevanskeligheder.

Stk. 2. Kommunen har følgende skoler:
1. Brochmands skole (grundskole og eksamensfri mellemskole).
2. Søndre skole (grundskole og eksamensfri mellemskole),
3. Tøxens skole (eksamensmellem- og realskole. I tilfælde af plads

mangel ved de andre skoler henvises eksamensfri mellemskoleklas
ser til denne skole).

Disse skolers distrikt omfatter Køge købstad.
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Omflytning af børnene fra en skole til en anden — dog som regel 
kun med forældrenes samtykke — foretages, når det er nødvendigt af 
hensyn til klassernes elevtal, ligesom det iagttages, at søskende så 
vidt muligt henvises til samme skole.

Sti. 1.

Sti. 2.

§ 2.
Ved de enkelte skoler normeres følgende embeder:
Ved Brochmands skole: 1

Ved Søndre skole: 1

Ved Tøxens skole: 1

Ved kommunens samlede

skoleinspektørembede og 
viceinspektørembede.
skoleinspektørembede og 
viceinspektørembede.
skoleinspektørembede og 
viceinspektørembede.
skolevæsen er for tiden normeret:

1

1

1

a. lærerembeder: 30
b. lærerindeembeder: 27
c. timelærerembeder: 2
d. timelærerindeembeder: 5
e- faste vikarer: 2
f. Af de faste lærere og lærerinder normeres som overlærere: 13.
g. Et skolepsykologembede bestrides af en lærer med universitetsud

dannelse i psykologi. Skolepsykologen lønnes som viceinspektør.

§ 5'
Skoleåret begynder 1. august. Den daglige skoletid ligger mellem kl. 
8 og kl. 15,15 — om lørdagen sluttes dog kl. 12.

§ 6.
Sti. l. Fra grundskolens 5. klasse optages eleverne enten i den eksamensfri 

mellemskoles 1. klasse eller i 1. klasse i eksamensmellemskolen — 
det sidste dog kun efter at have bestået en optagelsesprøve i hen
hold til kgl. anordning af 19/6 1903.

§ 7.
Sti. 1. Ved Skolevæsenet er ansat skolelæge og skoletandlæge, hvis virk

somhed fastsættes ved særlige instrukser, og som lønnes i henhold 
til gældende overenskomster med Alm. dansk Lægeforening og Dansk 
Tandlægeforening.

Sti. 2. Der gives så vidt muligt skolebørnene adgang fil varmt brusebad hver 
uge i tiden fra 15. september fil 1. maj. Fritagelse for dette bad i 
længere tid tilstås kun efter lægeattest.

Sti. 3. Alle børn i kommunen har i sommerferien adgang til gratis svøm
meundervisning, der forestås af lærere med svømmelærereksamen

Sti. 4. Der gives børnene adgang til skolebespisning i henhold til forsorgs
lovens § 286, stk. 1. -

§ 8‘
Til skolevæsenet er knyttet et offentligt børnebibliotek med l?" 
hvortil skolernes elever samt alle undervisningspligtige bør 
kommune har adgang.


