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KØGE KOMMUNALE 
SKOLEVÆSEN

SEPTEMBER 1956

-catens pædagogiske Studiesamiing



I. Skolevæsenets tilsyn og styrelse

Skolekommissionen:

Valgt af byrådet:
Gummiarbejder Jens Peter Haagensen, Marievej 2 (telefon 1335)
Bestyrer Valter Hansen, Københavnsvej 3 (telefon 158)
Landsretssagfører Jørgen Hald, Jernbanegade 12 (telefon 800)

Valgt af jorældre:
Distriktsjordemoder fru Hald Petersen, Tøxensvej 11 (telefon 892)
Sparekassedirektør Harry Jensen, Torvet 14 (telefon 326)

Skoleudvalget:
Gummiarbejder Jens Peter Haagensen
Bestyrer Valter Hansen 
Landsretssagfører Jørgen Hald

Lærerrådsformænd:
Fælleslærerrådet: Kommunelærer K. Frier, Bag Haverne 22 (telefon 1747)
Tøxens skole: Overlærer Johs. Jørgensen, Tordenskjoldsgade 28 (telefon 1037) 
Brochmands skole: Viceinspektør H. Jacobsen, Gudrunsvej 6 (telefon 37) 
Søndre skole: Overlærer E. Mortensen, Nørregade 18 (telefon 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. Kontor
tid 8—9, tlf. 729. Privat Torvet 18, tlf. 633.
Skoleinspektør ved Søndre skole, Poul Jørgensen. Kontortid 8—-9, tlf. 1778.
Privat Peders vej 12, tlf. 525.
Skoleinspektør ved Brochmands skole, Andreas Daugbjerg. Kontortid 8—9, tlf.
867. Privat Allégade 5, tlf. 1478.



II. Årsoversigt

Det forløbne år var meget besværligt med hensyn til anbringelsen af børnene, idet 
det, efter at timeplanen var lagt, viste sig nødvendigt at oprette en fjerde I em. klasse. 
Det lykkedes, men medførte en forøget vandring klasserne imellem. Da de nye lokaler 
på Søndre skole kun kan tage et begrænset antal børn, og tilgangen til eksamensskolen 
og 8. klasserne er voksende, er en forøgelse af lokaleantallet ved skolevæsenet allerede 
påkrævet.

Også lærermangelen er følelig som nogensinde. Der har været opslået et par embeder 
i årets løb, men ingen ansøgere meldte sig. Det ville sikkert have hjulpet, om der havde 
været boliger til rådighed. I det nye skoleår besørges ca. 300 timer af vikarer og af det 
ansatte lærerpersonale som overtimer — ialt godt 8 embeder.

På Brochmands skole lider man stærkt under mangelen af en gymnastiksal og bade
anlæg. Planer for bygningen er forlængst udarbejdede, men bevillingerne lader stadig 
vente på sig.

Omklædningsforholdene på stadion er ikke helt tilfredsstillende, idet børnene har 
måttet klæde sig om i fri luft, hvad til tider kan være generende for de store piger. 
Ved velvilje fra Køge Gymnastik- og Idrætsforening har skolerne fået lov at låne klub
bens omklædningsrum, når holdene ikke er for store. Men en mere tilfredsstillende 
ordning var meget ønskelig.

De årlige idrætsstævner med Roskilde gik af forskellige grunde i fisk, men kommer 
nu i gang igen.

I november fandt en lærerudveksling sted mellem Køge og Kongsberg skoler. Me
dens lærer Jørn Henriksen var 14 dage i Kongsberg, havde vi besøg af overlærer Olav 
Svilaas. Denne var en fortrinlig repræsentant for norsk skolevæsen, og Køge skoler 
havde megen glæde af hans besøg. Der er ingen tvivl om, at sådanne udvekslinger 
mellem nabolandene har betydning ikke alene for mellemfolkelig forståelse, men er 
til stor pædagogisk værdi for de pågældende skoler.

I årets løb er der stiftet en forældreforening med hovedformålet at oprette børne- 
fritidsklubber.

Skolens elevantal pr. 31. december 195S.

Tøxens skole:
Mellem- og realskolen 
Eksamensfri mellemskole

171
12

drenge 209
12

piger 380
24

elever ialt

Brochmands skole:
Eksamensfri mellemskole 76 drenge 48 piger 124 elever ialt
Grundskolen 414 413 827 >5

Søndre skole:
Eksamensfri mellemskole 40 drenge 26 piger 66 elever ialt
Grundskolen 149 150 299

Ialt 71 klasser med 862 drenge, 858 piger 1720 elever ialt
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Skolernes elevantal pr. 1. august 1956.

Tøxens skole: 
Realklasserne 12 drenge 19 piger 31 elever ialt
Eksamensmellemskolen 173 197 „ 370

Brochmands skole:
Eksamensfri mellemskole 86 drenge 53 piger 139 elever ialt
Grundskolen 324 >> 339 „ 663 „ „

Søndre skole:
Eksamensfri mellemskole 66 drenge 54 piger 120 elever ialt
Grundskolen 218 200 „ 418 „

Ialt 75 klasser med 879 drenge, 862 piger 1741 elever ialt.

III. Skolevæsenets økonomi
Skolevæsenets regnskab 1956—57.
1. Lærerlønninger .................................................................. 808822,30

Vederlag for særlige hverv ............................................. 6092,65
Betaling for løse vikarer m. m............................................ 100076,63 914991,58

Fragår: 
Skolefondens tilskud til lærerlønninger....................... 518830,72
Tilskud til vikarudg. og overtimer ................................ 51950,72
Tilskud til 8. klasse .......................................................... 3072,00
Direkte tilskud til mellem- og realskolen........................ 8830,00 582683,44

Rest ......................................................................................... ; 332308,14
Bidrag til skolefonden ..................................................... 65202,00

397510,14
2. Lønninger til pedeller ..................................................... 37627,74
3. Henlæggelser til pensionsfonden samt pensionsforsik

ringspræmier ................................................................. 1728,15
a. Pensioner, der ikke udredes af pensionsfonden........... 14309,70 53665,59

4. De faste ejendomme
a. Vedligeholdelse.............................................................. 35324,19
b. Forrentning .................................................................. 95286,02
c. Afskrivning .................................................................. 43746,00

174356,21
Fragår:

Vederlag for anden brug af de under skolevæsenet hø
rende ejendomme ........................................................... 7972,00 166384,21

5. Skolelæge, skolesundhedsplejerske ................................ 9108,09
a. Skoletandklinik .............................................................. 47602,30 56710,39
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6. Inventar og materiel 
a. Vedligeholdelse......................................................... 13606,02
b. Nyanskaffelser afholdt af driften................................ 24667,67
c. Afskrivning på inventar anskaffet over status........... 18302,00
d. Forrentning .................................................................. 7323,00 63898,69

7. Brændsel, belysning og vandforsyning............................ 69787,69
Fragår: 

Betaling for opvarmning m. m................................... 875,00 68912,69
8. Undervisningsmidler, kontorhold samt rengøring.........  163640,27
9. Udgift til lærer- og børnebogssamlinger samt til legater, 

flidspræmier og boghjælp............................................ 10654,73
10. Forsikringsudgifter .......................................................... 2657,14
11. Ungdomsskolen .............................................................. 30318,15
Fragår: 

Refusion fra statskassen .......................................... 17283,54 13034,61
12. Tilskud til andre kommuner efter forsorgslovens § 158, 

stk. 4, for undervisning af børn fra opdragelseshjem 760,00
13- Diverse udgifter .............................................................. 28151,91
Fragår indtægter: 1025980,37

a. Skolepenge .................................................................. 15822,00
b. Indtægter fra legater, tiender, kapitaler o. lign........  1538,90
c. Vederlag fra andre kommuner for undervisning af 

børn fra disse bortset fra tilskud efter forsorgslovens
§ 158, stk. 4 .............................................................. 35374,57

d. Tilskud fra andre kommuner efter forsorgslovens
§ 158, stk. 4, for undervisning af børn fra disse, som 
er anbragt på opdragelseshjem ................................ 760,00

e. Diverse indtægter ..................................................... 335,00 53830,47
972149,90

Skolevæsenets gennemsn. udgift pr. elev-bortset fra forrentning af faste ejendom
me samt udgift til ungdomsskole, aftenskole, teknisk skole o. 1. udgør kr. 493,97.

Skolepenge.
Undervisningen er gratis — også for udenbys elever, hvis der i deres hjemkommu

nes skoler ikke gives tilsvarende undervisning (eksamensskole, 8. skoleår). Ellers be
tales for undervisning,
i grundskolen (1.—5. kl.) ......................................................................  
den eksamensfri mellemskole samt de 
tre første klasser i eksamensskolen ..........................................................
IV em. og realklassen................................................................................

Hertil kommer betaling for tandbehandling 1,25 kr.

20 kr. mdl.

22 kr. mdl.
25 kr. mdl.

Alle elever har gratis bøger og andet materiale.
Da der ikke er gymnasium i byen, dækker kommunen rejseudgiften for gymnasie

elever fra Køge i Roskilde og Haslev, ligesom eleverne i Haslev får 100 kr. årlig i 
boghjælp og skolepengene betalt.
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IV. Undervisningen
Eksamensskolen.

I eksamensmellemskolen optages elever fra 5. og 6. klasse. For at blive optaget må 
eleverne bestå en optagelsesprøve i skriftlig dansk og regning, hvor også en udtalelse 
fra den indstillende skole har indflydelse.

Såvel mellemskole- som realeksamen giver adgang til at søge optagelse i et gym
nasiums 1. klasse. Realeksamen giver endvidere adgang til adgangskursus til Tand
lægeskolen, Farmaceutisk Læreanstalt, Landbohøjskolen, ligesom der kræves real
eksamen for ansættelse i post-, trafik- og toldvæsen, banker og andre stillinger i det 
praktiske liv.

Undervisningen i mellemskolen vil nødvendigvis medføre en del hjemmearbejde, 
hvorfor en elev i mellemskolen vanskeligt kan påtage sig en almindelig byplads og 
samtidig følge med i skolen.

Nedenstående skema viser, hvor mange af de indmeldte elever i eksamensskolen, 
der føres igennem til mellemskoleeksamen og til realeksamen.

Når man betænker den iver, der er for at få børnene i eksamensskolen, er det be
skæmmende, hvor få, der holder ud. De 30%, der ikke gennemførte skolen, havde 
haft langt større udbytte af den eksamensfri mellemskole samtidig med, at de da havde 
givet denne skoleform større værdi indadtil og anseelse udadtil.

Bestået Bestået
Indmeldt i I.

Elevtal

em. mellemskoleeksamen realeksamen

Elevtal Procent Elevtal Procent

1936 48
1937 58\
1938
1939 7O,8°/o-_^^
1940 46 \ 62,1%-ZlZZ———19 39,67«
1941 52 8O,4°/o.... _ ———26 44,87o
1942 56 - 42 73,7% 24 42,97«
1943 43 \ \%41 89,l°/o^__ '——32 56,17o
1944 47^ ' \^36 69,27«-— ———25 54,37«
1945 54\^\^ - 4^ 71,47«-^^^———25 48,17«
1946 '..'3 74,47,....... '~~—-25 44,67«
1947 39'\" ^-^38 80,97«^__ '—11 25,6%
1948 42 '''-. 61,l’/o--^__———18 38,3%
1949 63 56,1%____^———26 48,17«
1950 68 ''^ \^29 74,47«— ——-24 42,1%
1951 77-.J_' \^31 73,87„-___^———12 3O,87o
1952 94..^ 81,07«— ——-15 35,17«
1953 84^\. " 52 76,57o^^_'——34 54,07«
1954 81 59 76,67«--^——-29 42,67«
1955 83 \^69 73,47«— ——-32 41,67o
1956 116 64 76,27« ———39 41,57«

6



Real- og mellemskoleeksamen 1956.

Ra.
1. Bjørnsson, Bjørn Heimer (fru Bjørnsson, Flindts Vænge 3)
2. Ellevang, Bente Ursula (mekaniker Frits Ellevang, Pedersvej 20)
3. Frederiksen, Annalise Preen (kaffehandler F. J. P. Frederiksen, Nørregade 8)
4. Hendriksen, Jytte Tange (chauffør Hans Chr. Hendriksen, Quistgårdsvej 17)
5. Jansen, Hanne Rye (bestyrer P. J. Jansen, Vordingborgvej 47)
6. Jensen, Jørn Neumann (urmager Jørgen Jensen, Stormøllevej 67)
7. Larsen, Alice Fjordbak (malermester Evan Larsen, Hastrup Mølle)
8. Larsen, Bent Henning (forvalter H. Larsen, Bag Haverne 22)
9. Nielsen, Niels Peter Skydsgaard (ejendomshandler N. K. Skydsgaard Nielsen, 

Aagade 8)
10. Ohlendorff, Emmy (lokomotivfører Ohlendorff, Brogade 17)
11. Pedersen, Anni Grethe Mehlin (hovedagent Fritz A. E. Mehlin Pedersen, Emilie- 

vej 20)
12. Pedersen, Curt Helleskov (mælkeforhandler Johs. Pedersen, Tangmosevej 57)
13. Pedersen, Hanne Kirsten (gummiarbejder E. Aage Pedersen, Egøjevej 6)
14. Petersen, Sidse Marie (plantageejer Fr. Petersen, Vestergade 5)
15. Schmidt, Nora Marie Mørup (fabriksmester Jørgen P. Schmidt, Egøjevej 56)
16. Sørensen, Grete Lander (bogholder Helmuth Sørensen, Nyportstræde 2)

Rb.
1. Andersen, Joan (murer Georg Andersen, Maagevej 2)
2. Andersen, Per Emanuel (gartner Poul Johs. Andersen, Pedersvej 93)
3. Baunsgaard, Tom (ingeniør Arne Baunsgaard, Københavnsvej 114, Ølby Lyng)
4. Christensen, Ellen Ingrid (fisker N. P. Christensen, Strøby Egede)
5. Christiansen, Ulla (formand Marius Christiansen, Vordingborgvej 53)
6. Frederiksen, Maud Yvonne (frisør Henry Frederiksen, Vestergade 6)
7. Føhns, Poul Erik Ole (gummiarbejder Aksel Føhns, Vinkelvej 10)
8. Hansen, Bente Juliana (gartner J. Hansen, Jersie Strand)
9. Hansen, Gert Bluhme (træarbejder B. Hansen, Møllevænget 3)

10. Henriksen, Monica (grosserer W. Henriksen, Karlslunde)
11. Jensen, Jørgen (chauffør Karl B. Jensen, Kirkestræde 16)
12. Jensen, Mogens Georg Brian Schelle (tømrer Anker Andersen, Nyportstræde 23)
13. Jespersen, Gøsta Adrian (Børnehjemmet, Strøby Egede)
14. Kimman, Flemming (portner Rikardt Kimman, 0. Sandmarksvej 14)
15. Knudsen, Frank Wille (politibetjent W. K. Knudsen, Langesvej 38)
16. Larsen, Birgit Merete (gummiarbejder Larsen, Lærkevej 24)
17. Melgaard, Peter Rønne (læge Melgaard, Langesvej 1)
18. Mortensen, Ole (installatør Aksel Chr. Mortensen, Hundige Strandvej 180, Greve)
19. Pedersen, Birthe (gummiarbejder K. Pedersen, Pedersvej 61)
20. Pedersen, Sonja Marie (depotejer Anders Pedersen, Strøby)
21. Rask, Lene (arkitekt M. H. Rask, Mosede Strand)
22. Stæhr, Torben (fru købmand Stæhr, Glæisersvej 14)
23- Svendsen, Jet Thurmann, grosserer Martin Svendsen, Greve Strandvej 142)

7



IVa.
1. Andersen, Elisabeth (tankforpagter Chr. V. Andersen, Nørregade 56)
2. Bentzen, Ole (lærer B. J. Bentzen, Karlstrup)
3. Branth, William Allan Harald Raymund (assurandør Harald Branth, Vording- 

borgvej 101)
4. Daaebjerg, Lis (dyrlæge P. J. Daaebjerg, Aagade 2)
5. Henriksen, Margit Edel (gummiarbejder A. E. Henriksen, Engsvinget 13)
6. Jensen, Bjarne (chauffør Karl B. Jensen, Kirkestræde 16)
7. Jensen, Grete (murersvend Vald. Jensen, Strandvejen 72)
8. Jørgensen, Ole Mogens (installatør J. A. Jørgensen, Solrød Strand)
9. Knudsen, Lene (gdr. H. Knudsen, Ølby)

10. Larsen, Janne Englich Larsen (undermester A. Fr. Larsen, Zoffmannsvej 48)
11. Lintrup, Lis (redaktør K. E. Lintrup, Engsvinget 9)
12. Melgaard, Kirsten Rønne (læge Knud Rønne Melgaard, Langesvej 1)
13. Nielsen, Bente Kirsten (fiskehandler Harry Nielsen, 0. Sandmarksvej 25)
14. Nielsen, Else Marie (formand E. Alf. Nielsen, Codanvej 2, Ølby Lyng)
15. Nielsen, Jørgen Egelund (mejeribestyrer H. Egelund Nielsen, Quistgaardsvej 8)
16. Nielsen, Lise Vibeke Vallø (maskinmester Chr. Vallø Nielsen, Skovvænget 20)
17. Palmkvist, Inger Britta (gummiarbejder Egon Willy Palmkvist, Vibevej 39)
18. Pedersen, Preben Hald (murer Lauritz V. Pedersen, Tøxensvej 11)
19- Staalgaard, Anni Volstrup (gummiarbejder H. Staalgaard, Vordingborgvej 48)

IVb.
1. Andersen, Birthe West (kontorist Laur. Andersen, Pedersvej 46)
2. Andersen, Gerd Lise-Lotte (betjent S. A. E. P. Andersen, Sandbrohuset)
3. Andersen, Gerda Birgitte (gummiarbejder Sv. Aa. Andersen, Langesvej 13)
4. Andreasen, Lisa (gummiarbejder P. Andreasen, Grundtvigsvej 16)
5. Bagge, Kirsten Grethe (disponent Orla N. M. Bagge, Sdr. Viaduktvej 6)
6. Christensen, Lisbeth Hanne Oppenhagen (undermester K. S. O. Christensen, 

Marie Toftsvej 15)
7. Gbth, Karin Maybrit (gummiarbejder Carl Goth, Glentevej 13)
8. Henningsen, Bjørn (kriminalbetjent P. R. Henningsen, Anemonevej 9)
9. Jensen, Inge Grethe (tømrersvend Alfr. J. Jensen, Ellemosevej 5)

10. Jensen, Lizzie (snedkersvend O. Jensen, Ingemannsvej 5)
11. Kristensen, Jytte (værkfører Harald F. Kristensen, Flindtsvej 7)
12. Lindenskov, Karen Bodil (formand Kaj K. H. Lindenskov, Nørregade 48)
13. Lorentzen, Lisbeth Anne (kommuneassistent Børge Lorentzen, Langesvej 15)
14. Nielsen, John Sonberg (gummiarbejder L. R. Nielsen, Strandvejen 75 st.)
15. Nielsen, Ole Christian (gummiarbeejder Sv. Aa. Nielsen, Solsortvej 31)
16. Olsen, Arne Nordholdt (købmand P. H. Nordholdt Olsen, Quistgaardsvej 27)
17. Pedersen, Ib (malersvend Sigfr. Pedersen, Pedersvej 63 st.)
18. Petersen, Kirsten Grethe (tømrermester R. E. B. Petersen, Glentevej 4)
19. Poulsen, Jørgen Refsbæk (kontorassistent Sv. Poulsen, Bag Haverne 4)

IVc.
1. Christensen, Else Brems (tømrermester Sv. Aa. Christensen, Stormølevej 36)
2. Christensen, Niels Jørgen Laugesen (købmand A. Christensen, Hastrup)
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3. Hagen, Poul Langfeldt (ismejeriejer Leo Hagen, Stormøllevej 13)
4. Hansen, Kirsten Arine (mælkehandler Karl Hansen, Ølsemagle)
5. Hansen, Leif (murer Vald. Hansen, Torvet 3)
6. Hansen, Lene Just (varmemester H. J. Hansen, Vordingborgvej 32)
7. Hansen, Tove Smith (centralvarmeinstallatør F. Hansen, Hundige Strandvej 157)
8. Hansen, Vinnie Bente (gtimmiarbejder Sv. Aa. Hansen, Codanvej 5 st. th.)
9. Hjarsø, Lilian Kirsten (arbejdsmand Edv. T. Hjarsø, Hastrup by)

10. Høgsholt, Hanne (fru Helga Høgsholt, Vestergade 22)
11. Jensen, Aase Bjørnø (overbibliotekar Sv. Aa. Jensen, Bag Haverne 26, IL)
12. Jensen, Inge Laundborg (gummiarbejder Sigfred Jensen, Gløerfeldtsvej 6)
13. Jensen, Jørgen Ib (træarbejder Aage F. Jensen, Københavnsvej 64)
14. Jørgensen, Jens Chr. Mansfeldt (vognmand Ingvor Jørgensen, Allégade 1)
15. Kiellberg, Brita (gummiarbejder. P. K. E. Kiellberg, Nordgaarden 3)
16. Larsen, Grethe (arbejdsmand Sv. Aa. Larsen, Carlsensvej 29)
17. Nielsen, Kirsten (mekaniker Kaj Nielsen, Møllevænget 12)
18. Olsen, Grethe Birgitte (fyrbøder J. F. Olsen, Maagevej 15)
19. Pedersen, Max (prokurist A. M. Pedersen, Langesvej 19)
20. Petersen, Ulla (maskinarbejder K. B. Pedersen, Havnen 31)
21. Ryser, Carl Johan (ostemester Emil Ryser, Vedskølle pr. Vallø)
22. Schwartzbach, Christian (murermester H. Schwartzbach, Kirkestræde 9)
23- Sevel, Hanne Grethe (restauratrice Betty Sevel, Jernbanegade 6)
24. Sommer, Poul Erik (arbejdsmand Sv. K. Sommer, Møllevænget 20)
25. Sørensen, Jørgen Ib (mejeribestyrer Sv. Sørensen, Solrød, Havdrup)
26. Thomsen, Jetta (incassator Th. Thomsen, Strandgaarden)

Den eksamensfri mellemskole og grundskolen.
Disse to skoleformer har til huse i Brochmands skole og Søndre skole.
Søndre skole var så vidt færdig med sin anden bygningsetape, at denne kunne tages 

i brug efter sommerferien 1956.
I skoleåret 1956/57 vil der være to 8. klasser, hvilket ikke er sket tidligere. Forsøgs

vis kan eleverne foruden de obligatoriske fag dansk, regning, orienteringsfag og gym
nastik selv vælge mellem forskellige fag.

Fra skolepsykologen.
Det skolepsykologiske arbejde har i skoleåret 1955/56 bygget på de retningslinier, 

skolepsykolog Karl Mønster har lagt i de fem år, han virkede i Køge. Skolen er Karl 
Mønster megen tak skyldig for et stort og dygtigt arbejde til gavn for børnene. Efter 
Karl Mønsters afrejse til Thisted i december 54 var der et halvt år ingen skolepsykolog.

Hvad bestiller en skolepsykolog? Han undersøger på lærerens eller forældrenes ind
stilling børn for:

læse- og stavevanskeligheder
regnevanskeligheder
nedsat intelligens
adfærdsvanskeligheder og nervøse vanskeligheder 

og søger med gode råd og forskellige hjælpemidler til lærere og forældre at hjælpe 
børn over deres vanskeligheder og ind i en sund udvikling.
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220 btrn indstillet til undersøgelse.
I august 55 havde en del arbejde hobet sig op, mange børn ventede på den hjælp, 

der kunne ydes. Samtidig var Søndre skole åbnet, og arbejdet kunne ikke mere udføres 
fra kontoret på Brochmands skole alene. Der blev i løbet af skoleåret indstillet 220 
børn til skolepsykologisk undersøgelse (tidligere 60—70 børn indstillet om året). Af 
det store antal indstillede børn lykkedes det at overkomme undersøgelse af 149 børn, 
deraf 128 indstillet fra skolen, 17 fra forældre og 4 fra andre. Der måtte således over
føres 71 børn til undersøgelse i indeværende skoleår. Mange forældre henvendte sig, 
mens undersøgelsen stod på, for at drøfte problemer vedrørende deres barn.

Hovedgrupper af vanskeligheder.
De 149 undersøgte børn fremviste vanskeligheder af følgende hovedgrupper:

Hjemlige vanskeligheder ......................................... 11
Læse- og stavevanskeligheder ................................ 53
Nervøsitet.................................................................. 9
Nedsat intelligens ................................................. 77
Talevanskeligheder ................................................. 9
Neurologiske forstyrrelser .................................... 2
Desuden undersøgtes med henblik på 
Skoleplacering .......................................................... 2
Skolemodenhed.......................................................... 8
Evnesvaghed.............................................................. 10

Ialt 181
De tre første grupper kæder sig for en del børn sammen, således at et barn med 

læsevanskeligheder også kan lide af nervøsitet, og at hjemlige vanskeligheder (skils
misse, dårlige boligforhold m. m.) har tilbøjelighed til at medføre skolevanskeligheder 
i læsning, stavning og regning. Antallet af børn med nedsat intelligens udgør en ret 
stor gruppe af de undersøgte børn, hvilket må forstås således, at det er tilstræbt såvidt 
muligt at overføre børn med læse-, stave- og regnevanskeligheder til undersøgelse i 
indeværende skoleår.

Læsehold.
I skoleåret 55/56 modtog ialt 110 børn hjælp på læse-, stave- og regnehold 3 timer 

ugentlig med ca. 3 børn på hvert hold.

Antal born henvist til læsehold 1955/56.
2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. fm. em.

11 33 32 35 19 2
Ialt 132 børn, hvoraf størstedelen (110 børn) kom på læse- eller regnehold samme 

år, mens 22 måtte vente med at modtage den nødvendige hjælp.
Det store antal børn, der er indstillet til særlig hjælp i dansk eller regning, må i 

høj grad ses i sammenhæng med den ydre skolesituation: Lokalemangel med deraf 
følgende vandrerklasser, og lærermangel, bl. a. på grund af den vanskelige bolig
situation, og endelig de dårlige boligforhold i overbefolkede lejligheder for mange 
børn. Særhjælpen til børnene må således ses som et pædagogisk forsøg på at bevare 
skolens undervisningsmæssige standard under ugunstige virkninger af en række ydre 
forhold for derved at give børnene den bedst mulige start i tilværelsen.
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Hjælpeklasser.
Der var i skoleåret 55/56 en hjælpeklasse på hvert klassetrin, dog således at 2. og 3. 

klassetrin var slået sammen til een klasse. Der var 12—14 børn i hver klasse, og det er 
derfor muligt for klasselæreren at yde det enkelte barn individuel hjælp til skole
fremgang.

Børnene henvises overvejende til hjælpeklasse p. gr. af intelligensnedsættelse. I 
hjælpeklassen modtager de en solid undervisning, der er tilpasset det enkelt barns 
tempo og evner. Der har inden for skolen været afholdt flere møder om hjælpeklasser
nes organisation og arbejde, og det har resulteret i, at der i indeværende skolår er ind
ført konferencetimer for lærerne i hjælpeklasserne, hvori også skolelæge og skole
psykolog deltager .

Noter.
Udover det egentlige skolepsykologiske arbejde har der været megen rådgivning 

om pædagogiske problemer for den enkelte lærer. Der er blevet fordelt materialer til 
undervisning og prøver samt udlånt forskellig litteratur.

Skolepsykologen har deltaget i de sædvanlige møder for skolepsykologer i Danmark, 
og har medvirket i udarbejdelse af læseprøver for hele landet, et arbejde der forestås 
af Danmarks pædagogiske institut.

Der har været ført samtaler med forældre til 92 af de undersøgte børn. Det har i de 
allerfleste tilfælde resulteret i et positivt samarbejde til gavn for barnet, et samarbejde, 
der må anses for et nødvendigt grundlag for barnets sunde udvikling.

Køge skolevæsen havde i marts—april besøg af 31 lærere fra Stevns, der uddannede 
sig til læsepædagoger. Lærerne modtog praktikundervisning på vore læsehold.

Skolepsykologens kontor er på Brochmands skole, tlf. 787, privat tlf. 731-

]pr pen Andersen.

Erh vers vejledning.
Der har i det forløbne år været afholdt erhvervsvejledning i Køge 1. og 3- onsdag i 

hver måned.
Erhvervsvejledningen har fundet sted på Tøxens skole.
Vi finder, at erhvervsvejledningen i Køge har opnået pæne resultater, men vi er 

også klar over, at dette resultat er opnået ved godt samarbejde og hjælp fra de pågæl
dende skoleledere.

Den individuelle rådgivning har været besøgt af 62 børn, hvoraf de 59 var elever fra 
Køge kom. skoler. Af disse 59 var de 28 drenge og 31 piger.

For drengenes vedkommende har interessen først og fremmest samlet sig omkring 
den håndværksmæssige uddannelse, men langt de fleste om den lære, der eventuelt 
senere kunne give adgang til videre uddannelse.

Pigerne har hovedsageligt interesseret sig for sygepleje, barnepleje, laboratoriearbejde 
og lignende.

Der har desuden i årets løb været holdt klasseorientering i 3 7.-klasser, og alle 
skoler har gennem amts-arbejdsanvisningskontoret modtaget erhvervsoplysende under
visningsmaterialer.

P. Hansen/Th. Lauridsen.
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Færdselsundervisning.
Politimester Vagn Bro skriver:

»I tiden fra 6/9 til 20/9 og fra 3/10 til 15/10 samt dagene 13. og 15/12 1955 er 
der af politiet givet færdselsundervisning i 26 klasser ved Køge kommunale skole
væsen.

På Brochmands skole har undervisningen omfattet 6 tredieklasser og 6 fjerdeklasser.
På Sdr. skole har undervisningen omfattet 2 andenklasser, 3 tredieklasser, 3 fjerde

klasser, 2 femteklasser, 3 sjetteklasser og 1 syvendeklasse.
Ialt er der undervist ca. 625 elever i alderen 8—14 år.
Hver klasse har haft 2 timers undervisning, og der er undervist i følgende af færd

selslovens bestemmelser:

1. Grundregler
2. Anvisninger og forbud
3. Særregler for gående
4. Særregler for cyklister
5. Signal- og tegngivning
6. Bestemmelserne om svingning og vendinger
7. Bestemmelserne vedrørende møde og overhaling
8. Vigepligtsreglerne (derunder hovedvejsreglerne)
9. Cyklernes udstyr

10. De enkelte færdselstavlers udseende og betydning
11. De forskellige færdselsstribers betydning, og
12. Politiets tegngivning

Forbudet om børns leg på gader og veje er blevet særdeles indgående omtalt og 
indskærpet«.

Endvidere holdtes der henholdsvis på Søndre skole og Tøxens skole den 27. og 29. 
november 1955 et færdselsshow, hvor en II em's elever optrådte som færdselsbetjente, 
og hvor 800 skolebørn deltog som trafikanter. Meget morsomt og vellykket.

Skolesvømningen 1956.
Antal tilmeldte elever:

3. klasse drenge: 91 piger 74
4. > • : 65 > 81
5. » . : 56 » 61
6. » > : 17 » 16
7. > • : 10 » 0
I mellem > : 18 » 23
II • > : 11 » 28
III » » : 2 » 12
Ialt 270 295

Svømmeprøven bestået af 77 elever. Frisvømmerprøven bestået af 39 elever. Liv- 
redderprøven bestået af 12 elever.

Svømmelærere: Edith Christoffersen, Jørn Henriksen, Knud Larsen, Simon Jacobsen.
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V. Forskellige institutioner

Skolebiblioteket.
Bibliotekets bestyrelse består af stadsskoleinspektør P. A. Klein (formand), gummi

arbejder J. P. Haagensen (valgt af byrådet) og kommunelærer K. Frier (valgt af 
fælleslærerrådet).

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

Lånertallet pr. 31. marts 1956 er 1107 elever.
Det samlede udlån har været 27.442 bind: 7685 bind faglitteratur og 19.757 bind 

skønlitteratur.
Læsestuen har i årets løb været besøgt af 4630 elever.
Af bibliotekets 806 bind småbørns- og billedbøger har de 717 bind været udlånt 

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

året 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, A/S Dansk oversøisk Motor 
Industri, Københavns Telefon Aktieselskab og Sparekassen for Kjøge og Omegn.

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

Carl Weber.

Køge Skolekor.
medvirkede som sædvanlig ved den årlige julekoncert på Teaterbygningen til fordel 
for menighedshjælpens julevelgørenhed.

Koret arbejdede fra 1. januar med Bernhard Christensens og Svend Møller Kri
stensens skoleopera »Henry«, som opførtes ved Tøxens skoles årsafslutning med hr. 
Aksel Jensen ved flyglet.

Mogens Koefoed.

tsnwiiiW skoleorkester

har ca. 70 medlemmer, 45 drenge og 25 piger. Af disse er 15 aspiranter til orkestret. 
Alle vore medlemmer bliver gennem hele deres medlemstid undervist enkeltvis og i 
grupper samt — så snart de er dygtige nok dertil — i orkesterspil. Musiklærerne er: 
Hr. Viggo Feigh (messingblæsere, fløjte, piccolofløjte og marchfløjter), hr. Max Stef
fensen (orkestertrommer og marchtrommer) og hr. Valdemar Rasmussen (klarinetter). 
Sammen med dirigenten underviser disse ca. 30 timer om ugen.

Efter 6 års beståen er hele orkestret nu uniformeret, idet også pigerne i år har fået 
uniform. Alle nederdelene er syet gratis af en af »vore mødre«. Andre af forældrene 
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skylder vi stor tak for hjælpen ved forårsfesten i maj på Teaterbygningen, hvis over
skud har sat os i stand til at fortsætte udviklingen.

Endvidere takker vi byrådet og »vennernes« 400 medlemmer for den økonomiske 
hjælp. Også de mange firmaer og institutioner siger vi tak for deres tilbagevendende 
interesse for vort arbejde med børnenes musikalske opdragelse.

Orkestret har som sædvanlig spillet for børnene i skolegårdene, ved skovturene og 
ved årsafslutningerne. Endvidere har vi medvirket ved adskillige indenbys og udenbys 
arrangementer, bl. a.: Koncert sammen med Tønning Strengeorkester, fjernsynsrepor
tage, forårsfesten, dyrskuet, idrætsfest i Bøgeskoven, menighedsindsamling i Hårlev, 
sommerfest i Københavns Sydhavn, byfest i Sorø og Røde Kors-ugen.

Foruden af det sydslesvigske strengeorkester fra Tønning havde vi i april besøg af 
Schiilerblasorchester Gymnasium Burgsteinfurt.

To af vore drenge var i juni deltagere i musikugen i Burgsteinfurt, hvor de blev 
undervist og spillede sammen med drenge og piger fra det meste af Tyskland.

Dirigenten og musiklærerne har været deltagere i et af vort forbund arrangeret kur
sus i direktion og undervisning.

Sidst, men ikke mindst, mindes vi vor 9-dages tur til Kongsberg og Skien, en ufor
glemmelig oplevelse, som desværre ikke kan omtales nærmere på denne knebne plads, 
men som har været udførlig omtalt i dagbladene.

p. b. v.

Mogens Koefoed, 
fmd.

Skolebio og skolescene.
Der er stadig stigende interesse for skolebio; så mange meldte sig, at der var stu

vende fuldt hus til de to forestillinger, kl. 14 og 16; antageligt bliver det i år nødven
digt med en 3. forestilling, hvortil der også vil blive adgang for børnene fra omegnens 
skoler.

Som sædvanlig har vi haft vore forestillinger i Bio, og følgende film har været vist: 
»Ædelt blod«, »En dag med Disney«, »Det store eventyr« og »Pimpernel Smith«. 
Abonnementet kostede 3,25 kr.

Landsskolescenen har været på besøg to gange, d. 10. december med »Du kan ikke 
tage det med dig«, en meget fin forestilling med Angelo Bruun i hovedrollen, og 24. 
marts med »Eventyr på fodrejsen«. Der var god tilslutning og stor begejstring; mange 
af omegnens skoler var til eftermiddagsforestillingerne, og aftenforestillingerne blev 
overværet af skolemyndighederne og byrådet, der havde givet tilskud til Landsskole
scenens arbejde. Vi havde også den glæde at se en del forældre.

Johs. Jørgensen.

Skibsadoption.
Vi har fået et nyt »barn«.
»Axel Carl«, som vi har arbejdet så godt sammen med i 4 år, er desværre blevet 

solgt til Finland og sejler nu under navnet »Ekholm«; det skete i marts.
Men lige før sommerferien har vi fået »broderen«, »Poul Carl«, der sejler på Au
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stralien. IVb, der nu har »adoptivbarnet«, har sendt pakker med blade til skibet for 
at varme mandskabet lidt op, men endnu er der ikke kommet rigtig kontakt, men det 
kommer nok; vor gamle ven fra »Axel Carl«, kaptajn Curt Carl, er nemlig udnævnt 
til kaptajn på »Poul Carl«.

I november kom kaptajn Roder fra Dansk Skibsadoption og holdt foredrag om sine 
mange oplevelser, særlig under verdenskrigen, og i april havde vi besøg af kaptajn 
Curt Carl, der i gymnastiksalen fortalte om skibets rejser og viste farvebilleder fra 
Cuba.

Jobs. Jørgensen.

Legater og flidspræmier.
Agent Glæisers legat: Poul Erik Larsen, 7 a.
Etatsråd Alf. Sørensens legat: Lis Sund, III c og Eva Stella Nielsen, 8.
Lærerinde frk Winthers legat: Lis Ladager Jensen, 7 a.
Lærerinde frk. Emilie Friederichsens legat: Birgit Merete Larsen, Rb.

Sparekassen for Kjøge og Omegn har stillet 100 kr. til rådighed for en elev i realklas
sen (endnu ikke uddelt).

Tøxens skoles flidspræmier: Birgit Larsen, Rb, Brian Schelle Jensen, Rb, Jytte Hen
riksen, Ra, Jørren Jensen, Ra, Hanne Jansen, Ra, og Ulla Hansen, 8.

I Dansk Arbejdes stilkonkurrence fik Hanne Jansen, Ra, og Curt Petersen, Ra, hen
holdsvis 1. og 2. præmie, medens Åse Bjørnø Jensen, IV, fik en trøstpræmie.

Årskursus.
Køge Årskursus har atter i år afholdt kursus i videregående undervisning for lærere.
7 lærere har gennemgået tyskkursus under ledelse af lektor Mønsted, Haslev.
Desuden har vi haft ualmindelig stor tilslutning til vort årskursus i geografi, idet 

holdet har været på ikke mindre end 26 — deraf ca. 20 fra Køge. Den store tilslutning 
skyldes, at vi var så heldige at sikre os den kendte lærebogsforfatter, lektor G. Grue- 
lund, Frederiksberg, som lærer. Kursus’et afsluttes ca. 1. november.

Delvis inden for Køge Årskursus faldt også et omfattende kursus for læsepædagoger, 
der blev afholdt i oktober—november 1955. Kursus’et var oprindelig planlagt af Da
vid Petersen og skolepsykolog Karl Mønster og fuldførtes af førstnævnte i forbindelse 
med skolepsykolog Jørgen Andersen. Kursus’et afvikledes planmæssigt og havde sam
let ikke mindre end 31 deltagere, således at Køge skolevæsen nu skulle stå godt rustet 
på dette felt.

K. Frier.

Skolesparekasserne.
Brochmands og Tøxens skoler:
1. halvår 1955/56 blev der sparet................................................................ kr. 10225,24
2. halvår 1955/56 blev der sparet................................................................ kr. 14004,25

Ialt kr. 24229,49
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Søndre skole:
1. halvår sparede 211 elever
2. halvår sparede 249 elever

kr. 3423,25 
kr. 4800,44

Ialt kr. 8223,69

Skolesparekassen modtager ethvert beløb til opsparing. De enkelte indskud noteres 
på børnenes gule sparekort. Sparepengene kan hæves ved børnenes fyldte 14. år eller 
ved udmeldelse af skolen.

»Sparekassen for Kjøge og Omegn«, hvor børnenes penge indsættes, uddeler hvert år 
2 ure til sparerne, urene fordeles ved lodtrækning mellem samtlige sparere. Dette års 
ure vandtes af Peter Sund, 4 a, og Karen Hansen, 3 c, Brochmands skole.

5. Ellegaard. Gerda Buch.

VI . Lærerpersonalet
Ved Køge skolevæsen er pr. 1/8 1956 normeret følgende embeder: 3 skole

inspektører hvoraf 1 er stadsskoleinspektør, 3 viceinspektører, 1 skolepsykolog, 
60 faste lærere og lærerinder (af disse er 15 overlærere) 2 timelærere, 5 time
lærerinder og 2 faste vikarer.

Skolernes lærerpersonale 1. august 1956.

Navn Skole Alder Tjeneste
alder

Ansættelse 
i Køge

Skoleinspektører: 
P. A. Klein.............................. T 24.-10 1891 1.-8 1937 1.-2 1947

Tøxens skole 
stadsskoleinspektør

Poul Jørgensen......................... S 24.-5 1891 1.-5 1935 1.-4 1918
Søndre skole 

Andreas Daugbjerg.................. B 27.-8 1908 1-1 1952 l.-l 1955
Brochmands skole

Viceinspektører:
H. C. Jacobsen ........................ B 28.-1 1899 -8 1937 1.-9 1930

Brochmands skole
Frk. I. Johansen...................... T 1.-3 1902 1.-8 1943 1.-12 1932

Tøxens skole
J. Havkrog Jensen.................... S 6.-7 1911 1-8 1951 1.-10 1942

Søndre skole
Skolepsykolog:
Jørgen Andersen...................... 29.-11 1921 1.-8 1955 1.-8 1955
Overlærere: 
Frk. A. Kure............................ T-B 23.-2 1888 1.-4 1943 1.-3 1917
V. Koefoed............................... B 17.-7 1893 1.-4 1943 1.-11 1922
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Navn Skole Alder Tjeneste 
alder

Ansættelse 
i Køge

Johs. Jørgensen......................... T 23.-2 1898 1.-4 1943 1.-12 1933
Fru E. Jacobsen......................... T 29--9 1898 1.-4 1943 1.-10 1921
E. P. Mortensen...................... S 31.-3 1897 1.-4 1943 l.-l 1951
Fru A. Jensen ........................... B 7.-12 1895 1.-7 1946 1 -1 1930
Frk A. Rasmussen..................... B 17.-4 1902 l.-l 1947 9-8 1929
Frk. O. Norup.......................... B 2.-5 1908 1.-8 1947 1.-9 1935
Fru G. Buch............................. T-B 10.-6 1906 1.-8 1948 1.-8 1946
C. Weber................................... B 12.-12 1909 1-8 1949 1 -11 1935
Fru E. Frøhlich Hansen.......... B 16.-10 1912 1.-8 1949 1.-4 1936
Fru K. Pedersen...................... S 3.-4 1913 1.-12 1949 l.-ll 1949
Frk. K. M. Kristensen............ B 19.-5 1916 1.-8 1951 1.-4 1939
Frk. M. Naurbjerg.................... B 2.-7 1897 1.-8 1952 1.-8 1953
V. Hansen................................. T 15.-7 1913 1.-8 1956 1.-8 1940

Fast ansatte lærere:
E. Kaas.... ............................. T 11.-6 1904 1.-12 1928 1-11 1953
Fru I. Kaas................................. S 2.-4 1904 1.-5 1931 1.-8 1954
Fru E. Kristiansen.................... T-B 15.-4 1917 1.-8 1942 1.-4 1942
M. Koefoed............................... T 14.-3 1912 1.-8 1942 1.-8 1946
G. Færgemann.......................... T 8.-1 1915 1.-9 1942 1.-6 1941
K. Frier....................................... T 28.-4 1918 1.-4 1943 1.-4 1941
Fru R. Færgemann.................. T-B 11.-10 1914 1.-4 1943 1-10 1941
Sv- Aa. Jensen........................... T 20.-11 1918 l.-ll 1943 19.-9 1944
Fru Anne Hansen.................... T-B 30.-11 1916 1.-12 1944 1.-4 1943
Paul Rendrup ........................... T 31.-5 1916 l.-ll 1945 1.-8 1949
Frk. E. Christoffersen.............. S 5.-1 1922 1.-8 1948 1.-8 1947
E. Stenkjær................................. B 3.-1 1918 1.-7 1949 1.-8 1947
A. T. Jensen............................. T 13.-10 1921 1.-9 1949 1.-8 1954
Fru E. Bang Jensen................ S 9.-3 1926 1.-8 1950 1.-8 1948
Knud Larsen............................. B 15.-1 1925 1.-8 1950 1.-8 1948
Fru A. Quistorff........................ B 4.-8 1927 l.-l 1951 1.-8 1956
Fru E. Højberg........................ B 30.-5 1922 1.-2 1951 1.-4 1953
Fru E. Stenkjær........................ S 12.-3 1928 1.-6 1951 1.-6 1949
Fru A. Pedersen...................... B 12.-12 1923 1-8 1951 1.-8 1949
J. Henriksen............................... S 25.-8 1926 l.-ll 1952 l.-ll 1950
Fru C. Christensen.................. T 28.-4 1908 l.-l 1953 1.-12 1950
B. Mikkelsen............................. T-B 10.-8 1924 1.-8 1953 1.-8 1951
Fru Lang Petersen.................... T-B 3.-5 1922 1.-8 1953 1 -8 1952
Poul Rasmussen...................... S 12.-6 1928 1.-7 1954 1.-4 1953
Viggo Egelykke......................... T-B 25.-8 1919 1.-8 1954 1.-8 1952
Frk. M. Kristensen.................. S 8.-9 1929 1.-8 1954 1-8 1952
S. Ellegaard............................... S 28.-3 1928 1.-9 1954 1.-9 1953
O. G. Jensen ............................. S 5.-4 1925 1.-8 1956 1.-8 1954
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Navn Skole Alder Tjeneste
alder

Ansættelse 
i Køge

A. R. Langner........................... S 3.-11 1930 l.-l 1956
Simon Jacobsen......................... B 15.-9 1927 l.-l 1955
Frk. Else Andersen................... B 11.-7 1932 l.-l 1954
L. Østrup Rasmussen.............. B 4.-2 1933 1.-8 1954
Frk. K. Sørensen....................... S 15.-9 1932 1.-8 1954
Jens Hauge................................. S 9.-6 1932 l.-l 1955
Fru N. Hauge........................... S 24.-1 1934 1-1 1955
Frk. A. Haagensen.................. S 13.-2 1933 1.-8 1955
Frk. L. Jønsson......................... S 30.-1 1933 1.-8 1955
Frk. A. L. Pedersen.................. B 11.-12 1931 1.-8 1955
T. Vej bæk................................... B 6.-1 1928 1.-8 1955
Frk. T. Kornbech Larsen........ S 31.-8 1932 1.-6 1955
Timelærere:
Fru R. Vejbæk........................... B 18.-10 1932 1.-8 1955
Frk. Else Nielsen.................... S 22.-6 1933 1.-8 1955
Frk. A. Clausen......................... S 13.-3 1934 1.-8 1955
Frk. G. Slente........................... B 22.-10 1927 1.-4 1956
Fru Ammitzbøll......................... B 26.-11 1912 1.-8 1956
H. J. Bruun................................. B 5.-2 1922 1.-8 1956
Fast vikar:
A. N. J. Nielsen....................... 1.-3 1894 l.-l 1950

Følgende lærere har i årets løb forladt skolevæsenet:
1.1.1956 blev lærer Ernst Hildebrandt Pedersen kaldet til lærer i Frederiksberg ved 

Sorø, og samme dato fik lærer David Pedersen den meget betroede stilling som med
hjælper hos undervisningsinspektøren for ungdomsskolerne.

Nedennævnte har virket som vikarer. Hele året: Fru E. Mortensen, lærer Kjeldbøg, 
pastor Iversen, gymnastiklærerinde fru Evelyn Jørgensen, fru Fårvang og pastor Får
vang. I kortere tid: Pastor Madsen, pastor van der Stok, fru Egelykke, student Niels 
Hårbo, fru Ammitzbøll, fru lærer Simon Jacobsen.

Jubilæum.
Den 1. september 1955 havde viceinspektør H. C. Jacobsen og overlærer frk. An

drea Rasmussen været ansat ved Køge skolevæsen i 25 år. Ved en lille højtidelighed 
på Brochmands skoles kontor takkede skoleinspektørerne med blomster og landsrets
sagfører Hald med en gave på skolekommissionens og byrådets vegne jubilarerne for 
solid og dygtig indsats i skolevæsenet gennem de 25 år.

Afsked fra skolen.
Overlærer frk. Agnes Kure var så uheldig to gange i vinterens løb at falde og slå sig 

så alvorligt, at hun det meste af det sidste halvår har måttet holde sengen. Da hun sta
dig ikke føler sig helt i orden, har hun søgt sin afsked pr. 1. november.
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Frk. Kure, der blev født i Nyker 1888, blev ansat ved Køge skolevæsen 1917 og 
underviste såvel i grundskolen som i mellemskolen, hvor hun var en særdeles grundig 
og dygtig tysklærer.

Vi vil savne frk. Kure. Hun var levende interesseret i skolens arbejde. Religions
undervisningen havde hendes store kærlighed, og på lærermøder og ved festlige lejlig
heder gjorde hun sig stærkt og smukt gældende. Vi ønsker hende et langt og behageligt 
otium.

VIL Sociale foranstaltninger.

Skolelægens beretning.
Den talmæssige opgørelse over skolelægearbejdet for skoleåret 1955/56 er dette år 

efter ønske fra sundhedsstyrelsen udarbejdet efter lidt andre retningslinier end tidli
gere, idet man har ønsket en opgørelse kun over de sygelige tilstande, der er opstået el
ler påvist inden for sidst forløbne år.

Tallene giver derfor ikke noget overblik over samtlige de sygelige tilstande, der har 
været under observation eller alle de afvigelser fra det normale, der er påtruffet.

Antallet af undersøgte børn udgør 881 drenge og 864 piger, ialt 1745 børn.
Der er i år som tidligere gjort et stort arbejde for at få de profylaktiske vaccinatio

ner gennemført og omfattende så vidt muligt alle. Det må stadig erindres, at disse er 
baggrunden for, at den akute sygelighed af alvorlige livs- eller førlighedstruende syg
domme næsten er udryddet i skolealderen.

Der findes dog hen mod 70 børn, der ikke er vaccineret mod tuberkulose, og 106 
børn, der ikke er vaccineret mod difteri og stivkrampe.

Tallene må sammenholdes med, at der i hele landet stadig opdages hen mod 2000 
tilfælde af tuberkulose, og der årligt dør hen mod 400 mennesker af denne sygdom.

Poliovaccinationen mellem de 6 årgange skolebørn, der var inddraget under skole
vaccinationen bragtes til afslutning med den tredie og sidste vaccination i foråret. Til
slutningen var som tidligere næsten universel.

Den akute sygelighed af børnesygdomme har været lidt præget af, at man i årets 
løb har haft først en epidemi af fåresyge og dernæst en epidemi af kighoste. De almin
delige »forkølelsessygdomme« samt angina’er har været ret almindelige gennem hele 
skoleåret særlig i vintermånederne. Sygeligheden har dog som helhed ikke været stor, 
snarere mindre end vanligt.

Kroniske hjertelidelser er efterhånden blevet en sjældenhed. Af nye tilfælde er der 
i årets løb kun fundet 1. Nyrelidelser er blevet lige så sjældne. Der er i årets løb ikke 
påvist tilfælde. Noget mere dominerende er tilfældet af sjælelige forstyrrelser, idet 39 
tilfælde har været bemærket, bragt under diskussion eller har påkaldt sig opmærk
somhed.

Holdningsfejl er hyppigere end vist almindeligt antaget. 44 tilfælde har givet an
ledning til påtale, henvisning og vejledning. Måske skulle det overvejes gennem 
gymnastiken at lægge mere vægt på korrigerende og optrænende øvelser.

Nedsat synsstyrke er som venteligt en hyppig forekommende mangel. Af nye tilfælde 
er påvist 47. Tallet repræsenterer ikke en stigning — vist tværtimod. Det har været 
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lette tilfælde, der har ladet sig korrigere tilfredsstillende. Der er ikke fundet tilfælde af 
alvorlig art, ingen så svære, at deltagelse i normal skolegang ikke har været muligt.

Af nye tilfælde af nedsat hørelse er der kun påvist 14. De har i alle tilfælde drejet 
sig om mindre defekter, der i flertallet har været følger af forkølelsessygdomme og 
har rettet sig efter passende behandling.

Som helhed har sundhedsforholdene været gode. De hygiejniske tilstande bedres 
skridt for skridt, og institutionens samarbejde med skolens myndigheder og andre 
institutioner været frugtbringende.

H. Bisgaard-Frantzen.
Skoletandkliniken.
Klinikchef, tandlæge fru Elisa Crone, ansat 1. august 1946.
Børnetandlæge, fru Inga Villholth, vikar.
Klinikassistent fru Lisa Pedersen, ansat 1. januar 1952.
Klinikassistent frk. Gerda Andersen, ansat 1. november 1955.
Klinikassistent frk. Hanne Larsen, vikar.
Klinikassistent fru Bodil Dreiø, vikar.

Skoleåret 1955—56 har været præget af for lidt hjælp på klinikken og forandringer 
i personalet. Dette har bevirket, at man ikke har haft alle klasser til eftersyn. Lidt har 
det hjulpet, at kommunen har ladet klinikkens ældste årgange behandle hos byens 
private tandlæger (92 elever ialt); men da der var 1507 børn fra Køge, der skulle 
efterses og behandles, var der jo endnu mange børn at komme igennem. Tændernes 
tilstand er stadigvæk meget dårlig. Det tager alene 3 måneder at komme igennem 1. 
klasserne, og langt de fleste børn i alle aldre møder med snavsede tænder. Fra klinik
kens side gøres der meget for at lære børnene, at tandbørstning morgen og aften er en 
nødvendighed; men jeg synes, at det kniber med forståelsen og støtten fra hjemmet. 
Ligeledes får nutidens børn for megen slik; men det er vel også håbløst at ændre ved, 
altså må man tage tiden til at ordne alle de ødelagte tænder; men det kræver tålmodig
hed og udholdenhed, og det har børn som regel ikke meget af.

Behandlingen er gratis for børn, der bor i Køge kommune, og omfatter undersøgelse 
og almindelig behandling af tænderne, ikke tandregulering. 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.

Elisa Crone.

Skolebespisningen.
Mælk (ind. mælk 
til frokost):
April 1955 .............
Maj 1955 .................
Oktober 1955 .........
November 1955 . ..
December 1955 . . .
Januar 1956 .............
Februar 1956 .........
Marts 1956 .............

Antal bespisnings- gennemsnitlig
børn dage ant. børn dgl.
18849 16 1178
22011 18 1223

9028 7 1290
30716 25 1229
21688 17 1276
27940 22 1270
30218 24 1259
27560 22 1253

188010 151 1245
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64973,65 kr.
Bruttoudgiften udgør 
pr. pakke skolefrokost.................................................................................. 112,7 øre
pr. mælkeydelse.............................................................................................. 22,5 øre

Skolefrokost: Antal Bespisnings- gennemsnitlig
børn dage ant. børn dgl.

April 1955 (heraf 3 dg. u. mælk=1211 port.) 7556
November 1955 ............................................. 8382
December 1955 ............................................. 5999
Januar 1956 ..................................................... 7716
Februar 1956 ................................................. 8842
Marts 1956 ..................................................... 8002

19
25
17
22
24
22

398
335
353
351
368
364

46497 129 360

Mælk ml vitamintilskud:
April 1955 ..................................................... 12504
Maj 1955 (u. vitamin).................................... 22011
Oktober 1955 (do.) ......................................... 9028
November 1955 ............................................. 22334
December 1955 ............................................. 15689
Januar 1956 ..................................................... 20224
Februar 1956 ................................................. 21376
Marts 1956 ..................................................... 19558

16
18

7
25
17
22
24
22

782 
1223 
1290
893
923
919
891
889

142724 151 945

Udgifterne ved bespisningen udgør ialt 84562,93 kr., fordelt med 52394,91 kr. til 
skolefrokost og 32168,02 kr. til mælk m/ vitamintilskud. Tilskud fra den fælleskom
munale udligningsfond andrager ialt 19589,28 kr., hvorved bemærkes, at der refunde
res % af udgifterne, dog højst af 65 øre pr. måltid varm mad samt skolefrokost og 
højst af 20 øre pr. mælkeydelse. Kommunens udgift ved bespisningen bliver således

Niels Albrechtsen. Helge Jensen,

Ungdomsskolen.
Køge Ungdomsskole ønsker at indlede beretningen med at takke myndighederne, 

interesserede enkeltpersoner, Tøxens skole, A/S Dansk Galoche- og Gummifabrik, 
Kemisk Værk Køge A/S og Sparekassen for Kjøge og Omegn for velvillig støtte og 
hjælpsomhed i det forløbne år — et år, der både arbejdsmæssigt, talmæssigt og humør
mæssigt kan betegnes som skolens hidtil bedste.

Eleverne: Med 184 af byens 640 14—-18 årige unge som elever begyndtes skolen i 
september 1955; 81 unge piger og 92 unge mænd gennemførte undervisningen med 
en mødeprocent på næsten 89.

Lærerne: Undervisningen blev forestået af 16 lærere, der — skønt yderst forskel
lige i og efter daglig beskæftigelse — igen i år samledes i et godt samarbejde i ung
domsskolen. Efter flere års fortræffeligt arbejde i ungdomsskolen ønskede fru Cia 
Christensen ikke at fortsætte som lærer efter 1955/56 — ungdomsskolen bringer fru 
Cia en hjærtelig tak for hendes interesse og aldrig svigtende hjælpsomhed både i og 
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uden for undervisningen. — Grundet bortrejse må ungdomsskolen også allerede nu 
sige farvel til tre gode medarbejdere, nemlig fru Okkels, hr. John Riis og hr. Simon 
Jacobsen.

Undervisningen fulgte i store træk de linier, der er afstukket gennem de sidste år; 
af nye fag indførtes navigation, familielære og horn- og bensløjd, ligesom der til 
hybelkurserne for de unge mænd knyttedes 6—8 timers seksualvejledning. Værk
stedsundervisningen blev flyttet til det nyindrettede lokale i kælderen. — På en glim
rende måde afbalanceredes skolens undervisning med den nyoprettede

Ungdomsklub, der fra første aften blev en succes. Gennemsnitligt besøgtes klubben 
af 50—60 unge, der beskæftigede sig med forskellige spil, hyggeligt samvær eller 
læsning, for også et boghjørne er der indrettet i de faktisk ideelle lokaler. — De elever 
og lærere, der inden skolens start — ofte til langt ud på nætterne —• var med til at 
istandsætte de 5 lokaler med maling og lak m. m., glemmer sikkert aldrig disse stun
ders arbejdsomhed, humør og kammeratskab — kælderen blev gennem disse mange 
arbejdstimer i sandhed de unges egen!

Af dagbogen:
Den 12. september åbnedes skolen med film, sang og en veloplagt elevflok; ugen 

efter åbnede klubben med over 70 »gæster« den første aften. Forinden havde byrådets 
kasse- og regnskabsudvalg beset lokalerne og udtrykt tilfredshed med de bevilgede 
penges anvendelse.

I oktober afholdtes den første »klubdans« — og 25 unge var på selvbetaler-tur til 
Armstrong-koncerten — herligt!

November vil blive husket for det første »flyveblad«, besøget af byens norske gæste
lærer, hr. Svilås, og elevrådets konstituerende møde — her indledtes en virksomhed, 
som kan komme til at betyde en virkelig forbedring af hele ungdomsskole- og klub
arbejdet.

Inden juleferien gæstedes de forskellige husgerningshold af skolens samtlige lærere 
— den 10. december holdt vi på Søndre skole en udmærket »snestorms-fest« — hvor 
er det dog en dejlig sal derude!

I januar blev vort folkedans landskendt, fordi en avis digtede en »sutsko-vals« — 
og februar blev som sædvanlig hæsblæsende med afslutningsforberedelser i de ma
nuelle fag, is-show tur, besøg af udenbys klub- og ungdomsskolefolk — men måne
den blev dog rundet af på værdig vis med en udmærket fastelavnsfest på Søndre skole, 
hvor vi tog scenen i brug til en lille farce indstuderet af Gunnar Hansen med 6 af 
vore unge.

Sæsonen sluttedes i marts med vor hidtil bedste og største udstilling, der besøgtes 
af over 700 gæster! Særlig sløjdudstillingen imponerede i år med sine mange vel ud
arbejdede brugsting. ■— Festen satte også rekord både m. h. t. humør og deltagerantal. 
Borgmesteren holdt festtalen, og eleverne gav i korte sketches glimt af vinterens for
løb. Inden dansen overrakte elever og lærere den afgående leder to pragtfulde Storm-P.- 
bøger som tak for langt og godt samvær i ungdomsskolen!

Sommerens arrangementer: 30 unge havde sammen med Ernst Jensen og Jørn Hen
riksen en strålende 6 dages tur til Harzen. Turen kostede 175 kroner, men samtlige 
deltagere var enige om, at bedre penge havde de aldrig givet ud. Ungdomsskolens 
»spareklub« vil også næste vinter være åben for indbetalinger!
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1956—57: Den 17. september begyndte skolen med næsten alle pladser besat — 
alle henvendelser bedes rettet til skolens nye leder, Erantisvej 8, tlf. 1753.

Poul Erik Rasmussen. David Pedersen.

IX. Til forældrene
Skoleåret begynder 1. august og slutter 31- juli. Undervisningspligten indtræ

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

Hjemmene opfordres til ikke at 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 til at sætte barnet tilbage. Sådanne forsømmelser skal efter loven opføres 
som ulovlige og kan skaffe besvær for skolen og ubehageligheder for hjemmene. En
hver forsømmelse må straks meddeles skolen.

Det er af stor betydning for børnenes udbytte af undervisningen, at de møder ud
hvilede og veloplagte i skolen. Det er derfor ifølge Folkeskoleloven ikke tilladt forud 
for skoletiden at anvende skolepligtige børn til erhvervsmæssigt arbejde, d. v. s. ar
bejde mod vederlag uden for hjemmet.

Skolebøgerne udlånes gratis, men forældrene anmodes om at støtte skolens økonomi 
ved at være behjælpelig med at påse, at udleverede bøger behandles med omhu, at de 
f. eks. hjemme anbringes uden for mindre søskendes rækkevidde, at de altid er for
synet 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 fritagelse gælde over en uge, kan den kun gives mod lægeattest.

Der glemmes meget på skolen, såsom huer, vanter, trøjer og lign. Det tilrådes der
for, at alt tøj mærkes med forbogstaver eller andet kendeligt mærke.

X. Til 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.
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.
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