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KØGE KOMMUNALE 
SKOLEVÆSEN

OKTOBER 1957



I. Skolevæsenets tilsyn og styrelse

Skolekommissionen:

Valgt cif 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 foralUre:
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: Kommunelærer Poul Rasmussen, Erantisvej 8 (telefon 1753) 
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 Pedersvej 12, tlf. 525.
Skoleinspektør ved Brochmands skole, Andreas Daugbjerg. Kontortid 8—9, 
tlf. 867. Privat Allégade 5, tlf. 1478.



II. Årsoversigt

Det forløbne skoleår har ikke afveget meget fra de foregående, hvad pladsforhold 
og lærermangel angår. Noget hjalp det, da Søndre skoles grundskoleafdeling blev 
opført, men nogen foreløbig lettelse vil først komme, når den sidste afdeling af 
skolen er færdig — forhåbentlig til efteråret 1958, og når Brochmands skoles sær
lokaler kan blive bygget og taget i brug.

Ved skolevæsenet mangler der lærere til 10 normerede embeder. Disse bestrides 
imidlertid på udmærket måde, dels ved det faste lærerpersonales overtimer, dels af 
vikarer med særlig uddannelse. — Mærkeligt nok har det ikke været så vanskeligt 
at få unge lærerinder, men mandlige lærerkræfter har med en enkelt undtagelse ikke 
meldt sig, når der har været embeder opslået ledige, skønt der har kunnet stilles 
boliger til rådighed. De nybyggede lejligheder har sandsynligvis været for dyre for 
de giftemodne unge lærere.

Man havde ventet, at stigningen i elevtallet ville holde op ved det nye skoleår, 
men tallet steg, som det ses af omstående — dog mest ved forøgelsen af klassetallet 
i eksamensmellemskolen og den eksamensfri mellemskoles ældste trin.

Skolerne har i sommermånederne holdt forskellige udflugter for samtlige klasser, 
og i vinter havde de tre skoler komedie og bal hver for sig. Søndre skoles elever 
opførte på egen scene „Fyrtøjet" for de store og „Prinsessen og gangerpilten" for 
de små. Brochmands skole festede på Teaterbygningen, med „Snehvide og de syv 
dværge", og Tøxens skole veg ikke tilbage for at opføre „Svend, Knud og Valdemar".

Nordens dag den 30. oktober blev fejret på forskellig vis på skolen, og til Ungarns- 
indsamlingen solgtes blandt skolebørnene 4000 mærker å 25 øre, således at der 
kunne indsendes 1356 kr.

Der var i foråret indbrud på Tøxens skole. Interessen gjaldt skabet med de glemte 
sager. Det er uforståeligt, at hverken elever eller hjem savner alle de ting og ofte 
dyre beklædningsgenstande, der glemmes på skolen.

Skolens elevantal pr. 31. december 1956

Tøxens skole:

Mellem- og realskole

Brochmands skole:

Eksamensfri mellemskole 
Grundskole

Søndre skole:

Eksamensfri mellemskole
Grundskole

186 drenge 217 piger 403 elever

91
322

66
216

>5
55

55
55

.50
346

52
200

55

55
55

141
668

118
416

55
55

55

Ialt 75 klasser med 881 drenge, 865 piger, 1746 elever ialt
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Skolernes elevantal pr. 1. august 1956

Tøxens skole:

Mellem- og realskole 205 drenge 240 piger 445 elever

Brochmands skole:

Eksamensfri mellemskole 74 ,. 63 77 137 „
Grundskole 319 „ 336 7, 655

Søndre skole:

Eksamensfri mellemskole 97 „ 84 7? 181 „
Grundskole 205 173 77 378 .

Ialt 7 klasser med 900 drenge. 896 piger, 1796 elever ialt

Klasse- og elevantal gennem de sidste 10 år:

1947—48 47 klasser 1155 elever
1948—49 50 ,, 1206
1949—50 53 7, 1265 7,
1950—51 54 77 1336 77
1951—52 58 77 1442 77
1952—53 65 7, 1534 77
1953—54 67 1600 77
1954—55 68 1662 77
1955—56 71 s. 1720 77
1956—57 75 ,, 1746

III. Skolevæsenets økonomi
Skolevæsenets regnskab 1956-57.

1. Lærerlønninger ............................................................
Kommunale løntillæg ................................................
Vederlag for særlige hverv .......................................
Betaling for løse vikarer og overtimer m. v..............

913.520,72
981,96

7.173,52
137.864,67 1.059.540,87

Fragår:
Tilskud fra skolefonden og fra staten:
Til lærerlønninger ....................................................... 599.999,89
Til vikarudgifter og overtimer ..................................... 71.143,77
Til 8. klasse ............................................................... 5.952,00
Til mellem- og realskolen ........................................... 9-134,50 686.230,16

Rest ....... 373.310,71
Bidrag til skolefonden ............................................... 72.241,49

At overføre.... 445.552,20
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Overført .... 445.552,20
2. Lønninger til pedeller ............................................... 40.387,68
3. a. Henlæggelser til pensionsfonden ....................... 1.746,63

b. Pensioner, der ikke udredes af pensionsfonden ...

4. De fasle ejendomme:

15.546,54 57.680,85

a. Vedligeholdelse .....................................................
b. Vekselstrømsomlægning: Tøxens og Brochmands

22.392,40

skoler ..................................................................... 11.692,82
c. Lydisolering: Brochmands skole .................. . 16.435,30
d. Forrentning ............................................................ 133.213,12
e. Afskrivning ............................................................

Fragår:
f. Vederlag for anden brug af de under skolevæse-

60.200,00

243.933,64

net hørende ejendomme ....................................... 8.082,40 235.851,24

5. a. Skolelæge, skolesundhedsplejerske ....................... 9.492,15
b. Skoletandklinik .....................................................

6. Inventar og materiel:

54.429,23 63.921,38

a. Vedligeholdelse ..................................................... 11.133,87
b. Nyanskaffelser afholdt af driften ....................... 37.987,57
c. Afskrivning ............................................................. 35.603,00
d. Forrentning ............................................................ 15.057,00 99.781,44

7. Brændsel, belysning og vandforsyning .......................

Fra går:

73.221,76

Betaling for opvarmning m. v......................................

8. Undervisningsmidler, kontorhold samt rengøring og

875,00 72.346,76

rengøringsmidler .........................................................
9. Udgift til lærer- og børnebogssamlinger samt til

186.200,21

legater, flidspræmier og boghjælp ........................... 14.725,60
10. Forsikringsudgifter .....................................................
11. Tilskud til andre kommuner efter forsorgslovens §

158, stk. 4, for undervisning af børn på opdragelses-

3.049,80

hjem ............................................................................. 1.037,33
28.588,80

1.208.735,61

12. Diverse udgifter ...........................................................

Fragår indtægter:
a. Vederlag fra andre kommuner for undervisning 

af børn fra disse, bortset fra tilskud efter for-
sorgslovens § 158, stk. 4 .......................................

b. Tilskud fra andre kommuner efter forsorgslovens 
§ 158, stk. 4, for undervisning af børn fra disse,

42.808,57

som er anbragt på opdragelseshjem ................... 194,52

At overføre........ 43.003,09 1.208.735,61
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Overført .... 43.003,09 1.208.735,61
c. Skolepenge ............................................................. 13.821,37
d. Indtægter fra legater, tiender, kapitaler o. 1. ... 1.540,86
e. Diverse indtægter ................................................. 335,00 58.700,32

1.150.035,29

Skolevæsenets gennemsnitlige udgift pr. elev — bortset fra forrentning og afskriv
ning af faste ejendomme — udgør kr. 572,41.

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.............................................................................. 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 gymnasie

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

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 Læreranstalt, 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.

Den store tilgang til mellemskolen gør det naturligt at understrege, at alle børn, 
der optages i I. mellem, bør, såfremt evnerne ellers strækker til, og sygdom, bortrejse 
og lignende hindringer ikke gør sig gældende, fuldføre deres skolegang og gå alle fire 
mellemskoleklasser igennem. Hvis dette ikke er meningen, bør børnene ikke begynde 
i eksamensskolen, men følge undervisningen i den eksamensfri mellemskole.

For elever, der påtænker optagelse i et gymnasiums sproglige afdeling, giver skolen 
uden for timeplanen et kursus i latin på 4 ugentlige timer. Fru R. Færgemann forestår 
dette kursus.
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Realeksamen 1957.

Ra.
Andersen, Elisabeth (tankforpagter Chr. Andersen, Nørregade 56)
Andersen, Gerda Birgitte (gummiarbejder Sv. Aa. Andersen, Langesvej 3)
Branth, William Allan Harald Raymund (assurandør Har. Branth, Vordingborgv. 101)
Gbth, Karin Maybrit (gummiarbejder Carl Gbth, Glentevej 13)
Henriksen, Margit Edel (gummiarbejder A. E. Henriksen, Engsvinget 13)
Jensen, Grete (murersvend Vald. Jensen, Strandvejen 72)
Jensen, Lizzie (snedkersv. O. Jensen, Ingemannsvej 5)
Jørgensen, Ole Mogens (installatør J. A. Jørgensen, Solrød strand)
Larsen, Janne Englicb (undermester A. Fr. Larsen, Zoffmannsvej 48)
Lintrup, Lis (redaktør K. E. Lintrup, Engsvinget 9)
Melgaard, Kirsten Rønne (læge K. Melgaard, Langesvej 1)
Nielsen, Bente Kirsten (fiskehdl. Harry Nielsen, 0. Sandmarksvej 25)
Nielsen, Jørgen Egelund (mejeribest. H. Nielsen, Quistgaardsvej 8)
Nielsen, Lise Vibeke Vallø (maskinmester Chr. Vallø Nielsen, Skovvænget 20)
Pedersen, Ib (malersvend Sigfr. Pedersen, Pedersvej 63)
Pedersen, Preben Hald (murer Lauritz V. Pedersen, Tøxensvej 11)
Staalgaard, Anni Volstrup (gummiarbejder Hilmer Staalgaard, Vordingborgvej 48)

Rb.
Andersen, Birthe West (kontorist Laur. Andersen, Pedersvej 46)
Bagge, Kirsten Grethe (disponent Orla N. M. Bagge, Sdr. Viaduktvej 6)
Hagen, Poul Langfeldt (ismejeriejer Leo Hagen, Stormøllevej 13)
Hansen, Kirsten Arine (mælkehdl. Karl Hansen, Ølsemagle)
Henningsen, Bjørn (kriminalbetjent P. R. Henningsen, Anemonevej 9)
Hjarsø, Lilian Kirsten (arbmd. Edv. Hjarsø. Hastrup by)
Høgsholt, Hanne (fru Helga Høgsholt, Vestergade 22)
Jensen, Aase Bjørnø (overbibliotekar Sv. Aa. Jensen, Bag Haverne 26)
Jørgensen, Jens Chr. Mansfeldt (vognmand Ingvor Jørgensen, Allégade 1)
Nielsen, John Sonberg (gummiarbejder L. R. Nielsen, Strandvejen 75, st.)
Nielsen, Kirsten (mekaniker Kaj Nielsen, Stormøllevej 72)
Pedersen, Max (prokurist A. M. Pedersen, Langesvej 19)
Ryser, Carl Johan (ostemester Emil Ryser, Vedskølle pr. Vallø)
Sommer, Poul Erik (arbmd. Sv. Sommer, Nørregade 54)

Mellemskoleeksamen 1957.

IVa.
Aispur, Kaj (snedker Vilh. Aispur, Jens Johansensvej 1)
Frederichsen, Inger Magrethe (gdr. L. Frederichsen, St. Salby)
Gbth, Mogens Leo (gummiarbejder C. J. Gbth, Glentevej 13)
Hansen, Kirsten Friis- (prokurist F-Hansen, Vordingborgvej 46, st.)
Hansen, Kurt Willum (chauffør Kaj W. Hansen, Nørregade 8)
Holberg, Vagn (lærer Vilh. Holberg, Ølsemagle)
Håkansson, Hanne Birgit (arbmd. Yngve Håkansson, LI. Salby, Lellinge)
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Jensen, Elin Kirsten (maskinarb. Hans Chr. Jensen, 0. Sandmarksvej 20)
Jensen, Flemming (lærer Kjeld Jensen, Jersie)
Jensen, Jonna Nyholm (gummiarbejder Aage Jensen, Gyvelvej 7)
Jensen, Lilian Høegh (kontorass. fru Ellen Jensen, Tjørnevej 5)
Larsen, Egon Jørgen (arbmd. Sv. Aa. Jensen, 0. Sandmarksvej 27, II)
Mathiasen, Jørgen Werner(tømrersv. Morten W. Mathiasen, V. Strandv. 9, Solrød str.)
Nielsen, Birthe Irene (tømrersv. Sv. Nielsen, Nørregade 55)
Nielsen, Jørn Eggert Hovgaard (redaktør C. Eggert Nielsen, Greve Strandvej 55,

Greve Strand)
Nielsen, Ulla (skovløber Hans P. Nielsen, Strandvejen 102)
Olsen, Inger Margrethe (mejerist A. H. Olsen, Gyvelvej 1)
Olsen, Ole (installatør Svend W. Olsen, Torvet 15)
Pedersen, Birgit Agnete (lærer Pedersen, St. Salby)
Pedersen, Birthe (chauffør Knud Pedersen, Nørregade 38)
Pedersen, Jytte Maimann (bagermester Georg Olsen, Strøby)
Rasmussen, Leif (værkfører Arne Rasmussen, Lellinge)

IVb.
Andersen, Bjarne (pakhusformand Henry Andersen, Tangmosevej 15)
Andersen, Winni (købmand E. H. Andersen, Strandvejen 67)
Bay, Merete (møller Frederik Emil Bay, Kirkestræde 8, I)
Eliasson, Ulla (gummiarbejder Knud Eliasson, Nyportstræde 24)
Hansen, Ole Ørsted (blikkenslager Ejner 0. Hansen, Jagtvej 2, Solrød strand)
Jacobsen, Ellen Marie Marker (lagerarb. Jacob M. Jacobsen, Karlslundevej, Greve str.)
Jensen, Hans Valdemar Poul Juul (arbmd. W. Jensen, Grundtvigsvej 9)
Jensen, Mogens Meisler (telefonistinde fru Erna Jensen, Estersvej 1)
Jørgensen, Hanne Ehla (kioskejer fru Margit Jørgensen, Strandvejen 71)
Jørgensen, Leo Zillo Tidemand (uddeler P. E. Jørgensen, Ølby)
Langhoff, Anette (filialbest. H. J. Langhoff, Egøjevej 46)
Nielsen, Hans Bruno (maskinarb. Sv. Aa. Nielsen, Clara Frijsvej 5)
Nielsen, Helmer Skydsgaard (ejendomsmægler N. Skydsgaard Nielsen, Aagade 8)
Nielsen, Karen Sofie Saltoft (smedemester Johs. V. Nielsen, Krageskovbakken)
Nørredal, Leif (bagersvend Graves Chr. Nørredal, Danasvej 14)
Olsen, Inge Seir (arbmd. Seir Evald Olsen, Vibevej 43)
Petersen, Erik Jørgen (hønseriejer L. Petersen, Københavnsvej 101)
Poulsen, Søren Jens Emil (direktør Aksel Poulsen, Brogade 21)
Schødt, Kirsten (bestyrer Th. Schødt, Torvet 3)
Sørensen, Birthe (gummiarbejder Jens Villy Sørensen, Marievej 17)

IVc.
Christensen, Bente Margit (skræderm. E. L. Christensen, Nørregade 48)
Christensen, Else Marie (søfyrbøder T. E. Christensen, Jernbanegade 2, I)
Christiansen, Lene (fru Marie Christiansen, Nyportstræde 18)
Damm, Per Henning (kedelpasser Victor Damm, Solsortvej 15)
Daugbjerg, Inger Elisa (skoleinspektør A. Daugbjerg, Allégade 5)
Hansen, Sven Dahl (maskinmester Viggo Dahl Hansen, Bechsvej 2)
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Hansen, Tommy Hall (gummiarbejder Niels Evald Hansen, Vestergade 10)
Høybye, Hjørdis Connie (afd. gdr. Vald. Høybye, Karlstrup)
Jensen, Hans Christen (kirkemaler Ejner V. Jensen, Pedersvej 51)
Jensen, Lis (overpakmester Kristian Jensen, Tangmosevej 60)
Jørgensen, Christian Flemming (parcelist Vald. Jørgensen, Solrød strand)
Kjelstrup, Henny Helene (chauffør Kjelstrup, Ølbyvej, Køge)
Kristensen, Ole Refsbæk (gumiarbejder N. F. S. Kristensen, Københavnsvej 20) 
Nielsen, Per Ulrik (gummiarbejder U. Nielsen, Solsortvej 5)
Olsen, Birthe Elisabeth (ejendomsmægler Henry Aage Olsen, Tøxensvej 8)
Olsen, Tage Egon (træarbejder H. P. Olsen, Sofievej 4)
Pedersen, Birthe (montør Kr. R. Olsen, Københavnsvej 62)
Pedersen, Kirsten Alice Højsten (mælkehdl. Knud Pedersen, Københavnsvej 64) 
Pedersen, Louis Dalboe (frugthdl. Jørgen Pedersen, Ølby Lyng)
Sivertsen, Johnna (vognmd. Jens eGrh. Sivertsen, Stormøllevej 62)
Sund, Lis (kriminalbetjent Aage Sund, Anemonevej 19)
Sørensen, Bent Verner (støbemester Alfr. Sørensen, Ølsemagle)
Sørensen, Bente Ingrid (kontorass. Kirsten Larsen, Stormøllevej 17 B)

Den eksamensfri mellemskole.

L’ndervisningen i 8. klasse er i skoleåret forsøgsvis gennemført efter en plan, hvor
efter eleverne foruden de obligatoriske fag havde valget mellem en række fag, der i ret 
stort omfang havde sigtet mod deres uddannelse efter skoletiden.

De obligatoriske fag var dansk, regning, „orientering" og gymnastik. I dansk og 
regning undervistes 1 time daglig. Undervisningen bestod fortrinsvis i træning og 
opøvelse af sikkerhed i det elementære, i stavning af almindeligt brugte ord, i simpel 
tegnsætning med tilhørende elementær grammatik og i de fire regningsarter og usam
mensatte problemopgaver.

I orientering, ligeledes en time daglig, var der lejlighed såvel for eleverne som for 
lærerne til at behandle mange forskellige emner. Aktuelle ting blev taget op undervejs, 
f. eks. Suez-krisen, valget o. 1.

løvrigt var undervisningen tilrettelagt med henblik på orientering i erhvervs- og 
samfundslivet. Eleverne har aflagt besøg i forskellige fabrikker og kommunale insti
tutioner. I en uge var eleverne anbragt i en erhvervsvirksomhed efter eget valg. 
Arrangementet faldt ud til udelt tilfredshed for eleverne, og skolen er virksomhederne 
tak skyldig for beredvillig og positiv medvirken.

Efter elevernes valg blev der i valgfri fag oprettet hold i engelsk, håndarbejde, 
husgerning, træsløjd, metalsløjd, geometrisk tegning, bogføring, maskinskrivning, kon
torarbejde og aritmetik. For håndarbejdes, husgernings og sløjds vedkommende i sam
arbejde med ungdomsskolen. Vi er ungdomsskolen taknemmelig for samarbejdet, der 
gjorde det muligt i større udstrækning at tilfredsstille elevernes fag-ønsker.

Undervisningen i de valgfri, til dels erhvervsbetonede, fag var ikke tilsigtet at skulle 
give fyldestgørende uddannelse i fagene, men tilbudt eleverne for at styrke deres inter
esse for skolen, give dem en mere umiddelbar følelse af „udbytte" af skolearbejdet. 
De har også stort set arbejdet godt og interesseret, og deres erhvervede færdigheder 
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og viden vil utvivlsomt være af værdi for dem, når de senere bliver elever i Teknisk 
skole og Handelsskolen.

Praktisk talt alle elever, der ønskede det, fik eller har senere fået lærepladser. For 
enkeltes vedkommende skete det desværre før skoleårets slutning, så de måtte udskrives 
før afslutningen. Det er bemærkelsesværdigt, at der blandt drengene var en udpræget 
interesse for uddannelse i tekniske, håndværksmæssige fag.

Skolepsykologens beretning.

Det skolepsykologiske arbejde har i det forløbne år atter haft et meget stort omfang, 
idet der fra forrige år var overført indstillinger om undersøgelser af 71 børn. Der 
fremkom derudover i løbet af skoleåret 56/57 indstillinger om undersøgelse af 52 børn, 
således at det samlede antal indstillinger omfatter 123 børn. Det er lykkedes at fore
tage undersøgelser af alle de indstillede børn, og der er således ingen børn på vente
liste ved skoleårets begyndelse. Derimod lykkedes det ikke at følge de undersøgte børn 
i deres videre udvikling og derved yde lærere og forældre effektiv pædagogisk-psyko- 
logisk assistance.

Indstillinger om undersøgelse fremkom fra skolerne (99), forældrene (16) og læger 
og andre (8). Der var indstillet 69 børn fra Brochmands skole og 54 børn fra Søndre 
skole. Børnene fordelte sig på følgende klassetrin:

Klasse: 1234567 em
Antal børn: 16 7 26 21 39 6 4 4

Som drMger til indstillingerne blev angivet:
Læsevanskeligheder ..................................................... 56 børn
Regnevanskeligheder ..................................................... 7 „
Børn der ikke kan følge med i klassen ................... 36 „
Opførselsvanskeligheder ............................................. 2 „
Nervøsitet ..................................................................... 9 „
Skoleumodenhed ........................................................... 5 „
Talevanskeligheder ....................................................... 8

Som resultat af undersøgelserne skønnedes hovedårsagen til vanskelighederne 
at være:

Læsesvaghed .................................................................  57 børn
Regnesvaghed ............................................................... 7 „
Nedsat intelligens ....................................................... 29 „
Evnesvaghed ................................................................. 8 „
Hjemlige forhold . ...'................................................... 5 „
Nervøsitet ..................................................................... 9 „
Talelidelser ................................................................... 8 „
Skoleumodenhed ........................................................... 2 „
Skoleplacering ............................................................... 6 „

Følgende forholdsregler til behandling af børnenes vanskeligheder blev tilrådet:
Læsehold  .................................................................. 50 børn
Regnehold ..................................................................... 8 „
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Hjælpeklasse ................................................................. 28
Omgænger ...................................................................... 2
Pædagogiske særforanstaltninger i klassen ................. 7
Samtaler med forældre til ........................................... 7
Klasseskifte ................................................................... 3
Talebehandling ............................................................. 8
Henvisning gn. det sociale udvalg til åndssvageforsorg 6

„ til Gammel Bakkehus ................................. 1
„ til børneværn ................   1
„ til rigshospitaler ................................. 1

Særlige forholdsregler ikke påkrævet .......................... 2

Det har i skoleåret 56/57 været karakteristisk, at der har manglet muligheder for 
at hjælpe børn med nervøse vanskeligheder, som på alvorlig måde hæmmer deres skole
arbejde. Et enkelt barn har været nogle måneder på rigshospitalets pædiatriske afde
ling til psykoterapi. Det ville være ønskeligt, om der var muligheder for at give nogle 
børn et koloniophold i 2—3 måneder. Køge kommune synes at være for lille til at 
bære omkostningerne ved driften af en koloni, men ville et samarbejde med andre 
kommuner om et sådant spørgsmål ikke være muligt?

Hjælpeklasser.

I forløbne skoleår har der været en hjælpeklasse på hvert klassetrin. I klasserne 
har der været en gennemsnitlig klassekvotient på 13,5 børn. Det må anses for rimeligt 
med 10—12 børn her i disse klasser. Alligevel må det siges, at arbejdet i hjælpeklas
serne er forløbet godt, idet hovedvægten lægges på dansk, regning og manuelle fag. 
Flertallet af børnene gør gode fremskridt, er interesseret i skolearbejdet og synes at 
blive mere glade og ranke, når de i hjælpeklassen modtager en mere individuel under
visning, end man er i stand til at give dem i normalklasserne.

På denne baggrund er det beklageligt, at der ikke er oprettet hjælpeklasse på 2. 
klassetrin i indeværende skoleår. 9 børn var indstillet til hjælpeklasse på dette klasse
trin. 8 andre børn venter på plads i nuværende 4. hjælpeklasse, og på dette klassetrin 
burde oprettes en parallelklasse, der dels kunne hjælpe disse 8 børn og dels lette 
trykket på nuværende 4. hjælpeklasse, der har 15 elever.

Der har været afholdt konferencetimer for klasselærerne i hjælpeklasserne i skole
året 56/57. De synes at indebære værdifulde muligheder for drøftelser omkring bør
nene, materialer og undervisningsformer, men det har været lidt vanskeligt at finde 
tidspunkter, hvor alle kunne være tilstede, da det for en stor del har krævet lærernes 
fritid foruden den arbejdsbyrde, forberedelsen af mødet har forårsaget.

Noter.

Igen i år har der været fordelt mange materialer til undervisning og pædagogiske 
prøver til anvendelse i klasserne.

Skolepsykologen har deltaget i de sædvanlige møder for skolepsykologer i Danmark.
Der har været ført samtaler med forældrene til 31 af de undersøgte børn.

Jørgen Andersen.

11



Erhvervsvejledning,

Der har som i de tidligere år været afholdt erhvervsvejledning i Køge 2 gange 
om måneden. Det synes, som om interessen har været voksende hos ungdommen.

Den individuelle rådgivning har været søgt af 105 børn fra Køge, og af disse var 
de 89 elever i Køges kommunale skoler (62 drenge og 27 piger).

Til støtte for rådgivningen har 11 elever været underkastet psykoteknisk prøve, 
ligesom 4 har konsulteret erhvervsvejledningslægen, overlæge Erik Rasmussen, Ros
kilde.

Desuden har erhvervsvejlederen holdt klasseorientering i samtlige afgangsklasser 
i Køge.

Pigerne har særligt interesseret sig for fagene lærerinde, kontorist, barneplejerske, 
sygeplejerske, laboratorieassistent samt ekspeditrice.

Drengenes interesser samler sig især om maskinarbejder, automekaniker, elektriker 
og om sømandsuddannelse.

P. Hansen ! Th. Lauridsen.

Sommerferiesvømningen 1957.

Til sommersvømningen 1957 var tilmeldt:
3. klasse ............. ........ 67 drenge 65 piger
4. klasse ............ ......... 80 „ 59 „
5. klasse ............ ......... 44 „ 73 „
6. klasse ............ ......... 28 ,. 25 „

0 „ 8 „
0 „ 1 „

I mellem ............ ......... 28 „ 29 „
II mellem .......... ......... 9 „ 28 „
III mellem ........ ......... 10 „ 16 „

266 drenge 304 piger
En væsentlig del af tiden anvendes til undervisning af begyndere. Disse elever vil 

i de følgende år blive ført frem til de tre svømmerprøver.
Svømmerprøven blev bestået af ....... 27 drenge og 64 piger, ialt 91
Frisvømmerprøven blev bestået af ... 18 drenge og 25 piger, ialt 43
Livredderprøven blev bestået af ....... 8 drenge og 21 piger, ialt 29

Som svømmelærere virkede i år: Edith Christoffersen, 
Knud Larsen.
Willy Nilson. 
Jørn Henriksen.

Færdselsundervisning.

Den 12. september afholdtes for alle tre skoler en fælles cyklistprøve efter de regler, 
som rådet for større færdselssikkerhed har angivet. Prøven var tilrettelagt og lededes 
af politiassistent Kalinar Møller med bistand af forskellige politibetjente og lærere. 
Ved lodtrækning blev der udtaget 106 elever, hvoraf 57 eller 53,8 % bestod prøven. 
Ved en lille højtidelighed på politikontoret overrakte politifuldmægtig Lundstedt 
diplomer til de beståede.
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Legater og flidspræmier.

Agent Glæisers legat: Kai Andersen, 8. kl., Brochmands skole.
Etatsråd Sørensens legat: Anni Brems Christensen, IIIc, Tøxens skole, og Mona Elise 

Hansen, 7c, Søndre skole.
Lærerinde frk. Winthers legat: Conny Jensen, 8b, Brochmands skole.
Lærerinde frk. E. Frederichsens legat:Hanne Høgsholt, Rb.
Køge Sparekasses legat: Lizzie Jensen, Ra.
I Tøxens skole fik følgende flidspræmier: Gerda Andersen, Ra, Preben Hald Peter

sen, Ra, Birthe Andersen, Rb, og Poul Erik Sommer, Rb.
I Brochmands skole: Birgit Christensen og Jette Kock, 8a, Leif Christensen og Bo 

Vietz, 8b. Bjarne Andersen og Karen Rasmussen, 7a, Inger Olsen og Ole Ib 
Larsen. 7b.

Ferieplan.

Fastelavnsmandag.
Påskeferie fra onsdag før til tirsdag efter påske (begge dage medr.)
Kongens fødselsdag.
Dronningens fødselsdag.
Store Bededag og lørdag derefter.
Kristi Himmelfartsdag.
Pinseferie fra lørdag før til tirsdag efter pinse (begge dage medr.) 
Grundlovsdag.
Sommerferie, 7 uger fra 23. juni (medr.)
3. mandag i september.
Efterårsferie, 1 uge omkr. gi. flyttedag.
Sidste lørdag i november.
Juleferie fra 23. december til 5. januar (begge dage medr.)

Skolekommissionen er bemyndiget til at foretage omlægning af feriedagene i den 
udstrækning, forholdene måtte nødvendiggøre det.

V. Forskellige institutioner
Skelebiblioteket.

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.

Den 11. august 1956 åbnedes i al stilhed en udlånsafdeling på Søndre skole. 
Overlærer E. P. Mortensen forestår udlånet på denne afdeling.

I „Børnebogsugen" fra den 22.—29. september 1956 havde boghandler Erh. Jensen 
arrangeret en udstilling af ca. 200 gode børnebøger på skolerne.

Det samlede lånertal pr. 31. marts 1957 var 1220 elever.
Det samlede udlån var 29.351 bind.
Læsestuen på Tøxens skole har i årets løb været besøgt af 3275 elever.
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Biblioteket har i det forløbne år haft den store glæde at modtage boggaver af pens, 
overlærer V. Læssøe Engberg, overlærer Jobs. Jørgensen, Statistisk Departement, A/S 
Det Østasiatiske Kompagni, stadsskoleinspektør P. A. Klein og Handelsministeriet.

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

Carl Weber.

Skolesparekasserne.

Brochmands og Tøxens skoler:
1. halvår 1956/57 sparede 745 elever ............................................... 9-181,60 kr.
2. halvår 1956/57 sparede 809 elever ............................................... 12.914,27 kr.

Ialt ....... 22.195,87 kr.
Søndre skole:

1. halvår 1956/57 sparedes ................................................................... 4.213,78 kr.
2. halvår 1956/57 sparede 435 elever ............................................... 5.494,26 kr.

Ialt ....... 9.708,04 kr.
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 Køge 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 Jan Jensen, 2 c, Brochmands skole, og Karen Margrethe Larsen, 5 a, 
Søndre skole.

N. Borchert. G. C. Buch.

Køge skolekor.

har i årets løb medvirket ved Tøxens skoles fest på Teaterbygningen i december 1956. 
Som sædvanlig sang koret ved julekoncerten på Teaterbygningen og ved skolens jule
afslutning i kirken. Endvidere medvirkede koret ved skoleorkestrets koncert på Teater
bygningen i juni 1957.

Mogens Koefoed.

SKOLEORKESTER
har nu 80 medlemmer, 35 piger og 45 drenge. Der undervises 5 dage om ugen i 40 
uger om året, idet undervisningen er delt i 3 afdelinger: for træblæsere, messing
blæsere og trommer.

Orkestret har medvirket inden- og udenbys ved mange lejligheder. Ikke mindst 
husker vi den pragtfulde tur gennem nordvesttyske byer i sommerferien med 5 store 
koncerter sammen med tyske drengeorkestre.
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Snart står vinteren for døren, og det store træningsarbejde for vore gamle elever 
og oplæring af en halv snes nye elever begynder.

På grund af det stærkt voksende arbejde har bestyrelsen måttet udvides til 7 med
lemmer, der hver har sit specielle arbejde at varetage. Det er mig en glæde, at jeg 
her på elevernes og egne vegne kan få lejlighed til at udtrykke min allerbedste tak 
til bestyrelsen for dens store, uegennyttige arbejde for Køges Skoleorkester.

Mogens Koefoed.

Skolebio og skolescene.

Der er stadig stigende interesse for skolebio; det var i år nødvendigt at vise hver 
film ved 3 forestillinger, og 870 elever og 57 lærere og lærerinder har været abon
nenter. Årets 4 film har været: „Støt står den danske sømand", „Mandy", „Snaphaner" 
og „Odysseus". Alle film har været vist i „Bio".

Jeg regner med, at vi i den kommende sæson må have 4 forestillinger for hver film. 
Herfølge og Ølby skoler har været med i år, muligvis vil andre af omegnens skoler 
slutte sig til.

Landsskolescenen var her den 20. november med den glimrende Holberg-forestilling: 
„Henrik og Pernille", der blev opført både eftermiddag og aften; der var fuldt hus 
og stort bifald. Forårsforestillingen var Lech Fischers: „Jeg vil være en anden", der 
blev opført den 22. marts om eftermiddagen; det var en smuk forestilling, som alle 
var glade for.

Johs. Jørgensen.

Skibsadoption.

Vort adoptivbarn „Poul Carl" sejler stadig på Australien og det sidste halvår 
mellem Australien og Japan.

Korrespondancen har ikke været særlig livlig, IVb har sendt breve til de enkelte 
medlemmer af besætningen, men kun få har svaret, så det er kaptajnen, Kurt Carl, 
der skriver alle brevene. Hans breve er meget spændende og interessante, han har 
bl. a. givet en meget livlig skildring af Olympiadens åbning i Melbourne. Han har 
også sendt to scrapbøger og en bog om Australien med strålende farvebilleder.

Vi har sendt mange pakker med blade til skibet i årets løb.
Johs. Jørgensen.

Forældreforeningen.

Bestyrelsen består nu af Svend-Helge Hansen (fmd.), fru Ingrid Koch, fru Grete 
Højlund, Niels Hansen og Povl Lond, samt valgt af fælleslærerrådet: Th. Vejbæk 
og Jens Hauge. — Medlemstallet er ca. 150.

Foreningen har i sidste skoleår arrangeret foredrag med følgende talere: skole
inspektør Anne Marie Nørvig (autoritet i hverdagsproblemerne, hjem og skole), 
skoleinspektør Sigrid Hansen (skal vi have seksualundervisning i skolen?) samt 
borgerrepræsentant E. Dose (skolenævn?).

Bestyrelsen er også bestyrelse i Børne-fritidsklubberne og har, siden Jørgen Ander
sens afgang, også fungeret som leder af disse — uden dog at gribe ind i det dygtige 
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arbejde, der blev udført i klubbernes daglige liv af en række af Køges lærerinder, 
lærere og andre interesserede. Der var 11 klubber i gang i vinter med en samlet 
tilslutning af børn på ca. 450. Byrådet mente imidlertid ikke, at der var behov for 
dette arbejde, så klubberne er afskåret fra at få de tilskud, som loven ellers giver 
ret til. I år vil derfor kun film- og folkedansklubben fortsætte.

K. Frier.

VI. lærerpersonalet
Ved Køge skolevæsen er pr. 1. august 1957 normeret følgende embeder: 3 skole

inspektører, hvoraf 1 er stadsskoleinspektør, 3 viceinspektører, 1 skolepsykolog, 
65 faste lærere og lærerinder (af disse er 16 overlærere), 2 timelærere, 5 time
lærerinder og 2 faste vikarer.

Skolernes lærerpersonale 1. august 1957.

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 1.-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 og lærere lønnet 
som overlærere:
V. Koefoed............................... B 17.-7 1893 1.-4 1943 1.-11 1922
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 l.-ll 1935
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Navn Skole Alder Tjeneste 
alder

Ansættelse 
i Køge

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 1953 1.-8 1940
Fru E. Kristiansen.................... T-B 15.-4 1917 1.-11 1953 1.-4 1942
E. Kaas....................................... T 11.-6 1904 1.-12 1928 l.-ll 1953
Fru I. Kaas................................. S 2.-4 1904 1.-5 1931 1.-8 1954
M. Koefoed.............................. T 14.-3 1912 1.-8 1942 1.-8 1946
Svend Åge Møller.................. B 17.-2 1913 1.-6 1953 1.-8 1957
G. Færgemann.......................... T 8.-1 1915 1.-9 1942 1.-6 1941

Fast ansatte lærere:

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
Fru J. Kelberg........................... B 20.-12 1915 l.-l 1947 1.-8 1957
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
Knud Larsen............................. B 15.-1 1923 1.-8 1950 1.-8 1948
Fru E. Bang Jensen................ S 9.-3 1926 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
Paul R asmnssen...................... 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
A. R. Langner............................. S 3.-11 1930 1.-10 1955 l.-l 1956
Fru Else Bruun......................... B 11.-7 1932 l.-l 1956 l.-l 1954
O. G. Jensen............................. S 5.-4 1925 1.-8 1956 1.-8 1954
L. Østrup Rasmussen.............. B 4.-2 1933 1.-8 1956 1.-8 1954
Frk. K. Sørensen....................... S 15.-9 1932 1.-8 1954
Jens Hauge............................... S 9.-6 1932 1. 1 1957 1 -1 1955
Fru N. Hauge........................... S 24.-1 1934 l.-l 1957 l.-l 1955
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Navn Skole Alder Tjeneste
alder

Ansættelse 
i Køge

Frk. T. Kornbech Larsen........ T 31.-8 1932 1.-6 1955
T. Vejbæk................................... B 6.-1 1928 1.-8 1955
Frk. A. L. Pedersen.................. B 11.-12 1931 1.-8 1957 1.-8 1955
Fru R. Vejbæk........................... B 18.-10 1932 1.-8 1955
Frk. L. Jønsson......................... S 30.-1 1933 1.-8 1955
Fru A. Johst............................... S 13.-2 1933 1.-8 1957 1.-8 1955
Frk. Else Nielsen..................... S 22-6 1933 1.-8 1957 1.-8 1955
Fru A. Borchert........................ S 13.-3 1934 1.-8 1957 1.-8 1955
Frk. G. Slente........................... B 22.-10 1927 1.-4 1956

Timelærere:
Fru Ammitzbøll......................... B 26.-11 1912 1.-8 1956
H. J. Bruun............................... B 5.-2 1922 1.-8 1956
Fru B. Rasmussen..................... S 27.-9 1933 1.-8 1957
Leif Andersen........................... S 19.-10 1933 1.-8 1957
Frk. E. Christiansen ................ S 28.-12 1934 1.-8 1957

Fast vikar:
A. N. J. Nielsen....................... 1.-3 1894 l.-l 1950

I begyndelsen af skoleåret rejste lærer Simon Jacobsen til Kolding.

Følgende har virket som vikarer hele året: fru overlærer Mortensen, lærer Kjeldbøg, 
pastor Iversen, gymnastiklærerinde fru Evelyn Jørgensen, håndgerningslærerinde fru 
Lillie. Fru Rasch var vakancelærerinde, til hun blev ansat den 1. november.

Endvidere virkede i længere tid seminarieelev Willi Nilsson, København, og i for
skellige perioder: pens lærer Poulsen, Strøby Egede, lærer Henckel Lannik, Solrød 
strand, fru lærer Egelykke, frk. Butty, seminarieelev Kjær Nielsen, Køge, student 
Bothilde Jacobsen, Køge, samt snedker Ernst Jensen.

Dødsfald.

Den 14. februar 1957 døde lærer Sejr Carsten Ellegaard på Roskilde amtssygehus 
efter et par måneders sygeleje, kun 28 år gammel.

S. C. Ellegaard var søn af afdøde lærer J. L. Ellegaard i Højerup på Stevns.

Efter at være blevet demitteret fra Haslev 1950 var han et årstid vikar i LI. Næstved 
og kom så til Køge 1. sept. 1953, hvor han som ekstrahverv underviste i handelsskolen 
og passede skolesparekassen på Søndre skole.

Sejr Ellegaard var en meget flittig og interesseret lærer, der stadig søgte at dygtig
gøre sig til den gerning, han holdt så meget af. Såvel børn som kolleger holdt af ham, 
og det var et stort savn for skolen at miste ham. Vi vil mindes Ellegaard som den 
hjælpsomme unge mand, der fik en altfor tidlig død.
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VII. Sociale foranstaltninger

Skolelægens beretning.

Ved skolelægeinstitutionen ved Køge kommunale skolevæsen har der i årets løb 
været undersøgt:

Drenge Piger Ialt
Søndre skole .....  
Brochmands skole 
Tøxens skole......

281 249 530
393 401 794
193 214 407

867 864 1731

Undersøgelserne har omfattet en årlig fuldstændig gennemgang af elevernes helbreds
tilstand parret med supplerende undersøgelser i det, der er skønnet påkrævet.

Helbredsforholdene har som helhed været udmærkede.
I årets løb har der været en del tilfælde af kighoste og mæslinger følgende en almin

delig forøget sygelighed af disse sygdomme i befolkningen som helhed, men ikke i et 
omfang, der har haft følger for skolegangen.

Der er i 141 tilfælde sket henvisning til egen læge for påtrufne helbredsmangler, 
sygdomme eller lign, forhold. Disse henvisninger er i næsten alle tilfælde efterkommet 
af hjemmet og har ført til foranstaltninger til afhjælpning af forholdene.

Af ikke koppevaccinerede findes 20 elever (fritagelser?).
Af ikke gennemført difterivaccinerede findes 96. Dette er et alt for stort tal.
Af tuberkulinnegative (uvaccinerede eller med vaccinationer, hvis vaccinationer må 

skønnes uvirksomme) er påtruffet 76.
I de tilfælde, hvor hjemmet ikke modsætter sig vaccination, er eleverne indstillet 

til omvaccination med BCG.
Der gøres til stadighed de største anstrengelser for at få så mange som muligt til 

at gennemføre og vedligeholde deres profylaktiske vaccinationer.
På Tøxens og Brochmands skoler har der ikke været tilfælde af tuberkulose. På 

Søndre skole var der endnu 2 elever, der efter de systematiske undersøgelser fortsat 
holdtes under kontrol. Det drejer sig om små lungeforandringer af mindre betydning 
og sandsynligvis af ikke tuberkuløs natur.

Der fandtes i hele materialet 122 børn, der skønnedes overvægtige, og 76 børn, 
der skønnedes undervægtige efter normaltallene. Disse tal kan ikke tages som udtryk 
for reelle mangler. Hos en del af de overvægtige er der tale om en reel overernæring. 
De undervægtige er usædvanligt spinkle eller slanke børn i en kraftig vækstperiode. 
Tilfældene har alle været nøje vurderet, således at man mener at kunne sige, at det 
drejer sig om en konstitutionel betinget afvigelse, ikke om underernæring eller fejl
ernæring. Meget ofte er det børn fra udmærkede hjem, og erfaringen viser også, at 
afvigelsen ofte retter sig med alderen, når man følger disse børns udvikling, — efter 
vækstperiodens ophør.

Der er ikke påtruffet reel underernæring eller fejlernæring, bortset fra fejlernæring 
af den art, der sætter sig spor i tanddefekter.

Det udbredte meget rigelige forbrug af sødemidler, kager, hvedemelsspiser, slikkeri 
og andre godter, der fortrænger grovkosten fra ernæringen i sådan grad, at selv den 

19



bedste kost og det mest sufficiente vitamin og mælketilskud ikke kan afbøde skaden, 
bærer skoletandlæge-beretningen tydeligst muligt vidnesbyrd om.

Der er i skoleårets løb ikke fra lægelig side givet nogen undervisning i seksual
oplysning, væsentligst fordi der stadig er megen uklarhed og divergerende opfattelse 
om den rette form, omfang og afgrænsning af emnet.

Parasitære hudsygdomme og utøj er ikke påtruffet.
Skolelægearbejdet har iøvrigt formet sig som i foregående år. En del af de forhold, 

som omtaltes i sidste års beretning, er stort set uforandrede og vil derfor blive forbi
gået i år. Der henvises iøvrigt til den statistiske talmæssige oversigt.

H. Bisgaard-Erantzen,
skolelæge.

Skoletandklinikken.

Klinikchef, tandlæge fru Elisa Crone, ansat 1. august 1946.
Børnetandlæge, fru Inga Villholth, ansat 1. august 1956.
Klinikassistent, frk. Gerda Andersen, ansat 1. november 1955.
Klinikassistent, fru Birgitte Nielsen, ansat 7. november 1956.

Skoleåret 1956—57 har arbejdsmæssigt været et godt år, idet man nåede alle børnene 
1548 elever een gang igennem + skolernes 3die klasser 222 elever to gange igennem, 
det blev et lille skridt fremad mod målet to årlige eftersyn. Men desværre er de børn, 
der kommer fra skolernes 1ste klasser, meget forsømte tandmæssigt set, og saneringen 
af disse børn tager uforholdsmæssig lang tid, og det går jo ud over tiden til de andre 
børn. Forældre bør gå med deres børn til eftersyn og tandbehandling fra 3 års alderen, 
og husk, at det er vigtigt, at børnene får en sund kost, og meget, meget lidt slik, og 
at ingen går i seng, inden tænderne er børstet grundigt. Her tror jeg nok, at mange, 
mange mennesker forsømmer sig. De tænker ikke på, hvor meget det betyder at sove 
med en ren mund, så at syredannelsen er nedsat et til minimum.

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 man henvende sig på 
klinikken mellem kl. 8—11. Skoletandklinikkens telefon 1257.

Elisa Crone.

Skolebespisningen for regnskabsåret 1956-57.

Mælk (ind. mælk Antal bespisning- gennemsnitlig
til jrokost): børn dage ant. børn dgl.

April 1956 ................................ ...................... 25143 20 1257
Maj 1956 .................................. ...................... 26544 23 1154
Oktober 1956 ............................ ...................... 25330 20 1267
November 1956 ........................ ...................... 32501 25 1300
December 1956 ........................ ...................... 22066 17 1298
Januar 1957 .............................. ...................... 28613 22 1301
Februar 1957 ............................ ...................... 30160 24 1257
Marts 1957 ................................ ...................... 28977 23 1260

219334 174 1261
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Skolefrokost:
April 1956 .......................................... ............ 7447 20 372
November 1956 .................................. ............ 8345 25 334
December 1956 .................................. ............ 5648 17 332
Januar 1957 ........................................ ............ 7354 22 334
Februar 1957 ............................... . ............ 8075 24 336
Marts 1957 .......................................... ............ 7792 23 339

44661 131 341

[celk m. vitamintilskud:
April 1956 .......................................... ............ 17696 20 885
Maj 1956 (u. vitamin) ...................... ............ 26544 23 1154
Oktober 1956 (u. vitamin) ............. ............ 25330 20 1267
November 1956 .................................. ............ 24156 25 966
December 1956 .................................. ............ 16418 17 966
Januar 1957 ........................................ ............ 21259 22 966
Februar 1957 ...................................... ............ 22085 24 920
Marts 1957 .......................................... ............ 21185 23 921

174673 174 1004

Udgifterne ved bespisningen har udgjort ialt 81.568,34 kr., fordelt med 44.270,54 kr. 
til skolefrokost og 37.297,80 kr. til mælk og vitamintilskud. Tilskud fra den fælles
kommunale udligningsfond udgør ialt 21.321,42 kr., hvortil bemærkes, at der refun
deres % af udgifterne, dog højst af 65 øre pr. måltid og højst 20 øre pr. mælkeportion. 
Kommunens udgift ved bespisningen bliver herefter 60.246,92 kr.

Bruttoudgiften udgør 
pr. pakke skolefrokost ........................................................................... 99,12 øre
pr. mælkeydelse .......................................................................................... 21,35 øre

P. u. v.
Niels Albrechtsen.

Helge Jensen.

VIII. Ungdomsskolen
I lighed med tidligere år vil Køge Ungdomsskole gerne indlede sin beretning med 

en tak til de myndigheder, institutioner og enkeltpersoner, der gør skolen mulig, 
idet vi er klar over, at det kun er ved bevågenhed fra disses side, at skolen er i stand 
til at „gå" så godt, som den gør. I første række takker vi de kommunale myndigheder 
for velvillig indstilling, Tøxens skole for husly og lån af undervisningsmateriale og 
A/S Dansk Galoche- og Gummifabrik og Sparekassen for Køge og Omegn for tildelte 
flidspræmier, men derudover også de virksomheder og næringsdrivende i byen, der 
har hjulpet til at gøre undervisningen levende ved at åbne deres arbejdsplads for 
ungdomsskolens elever.

Eleverne: Undervisningen påbegyndtes med 112 elever og sluttede med 131. Ialt 
65 drenge og 66 piger deltog i undervisningen vinteren igennem, og mødeprocenten 
var næsten 88.
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Lærerne: Ved sæsonens begyndelse var lærerstaben blevet ændret en del. Således 
havde skolen fået 6 nye lærere: fru K. Christensen, frk. Tove Kornbeck, fru I. Abra- 
hamson, hr. Jens G. Christensen, hr. E. Linder og hr. E. Kjær-Nielsen. Fornyelsen 
var imidlertid ikke til det ringere, og allerede efter kort tids forløb var lærerne trods 
deres meget forskellige daglige beskæftigelse samarbejdet til et godt resultat for skolen. 
— Efter vinterens arbejde har en af skolens „gamle" lærere, hr. Gunner Hansen des
værre måttet trække sig tilbage på grund af manglende tid. Skolen er ked af, at 
„Gunner" er gået, han var en af de lærere, der støttede skolen både ved sin under
visning og ved sit forhold til eleverne, og skolen bringer her en varm tak for det 
store arbejde, Gunner Hansen gennem flere år har gjort i og for Køge Ungdomsskole.

Undervisningen har haft nogenlunde samme omfang og været af samme art som de 
senere år. Desværre måtte faget navigation udgå af mangel på lærerkraft, men i stedet 
indførtes et nyt, „Aktuelt", der uge for uge satte de unge ind i aktuelle problemer. 
Faget værkstedslære fik desuden knyttet ti afteners produktionslære til sig.

Klubben er vel et af skolens største aktiver. Det er ikke der, resultaterne viser sig, 
men det er der, eleverne samles under hyggelige former, og det er den, der i højeste 
grad får den enkelte elev til at føle, at ungdomsskolen er hans, og at han også er 
ansvarlig for skolens trivsel. Det er en stadig glæde at færdes blandt de 40—60 unge, 
der kommer i klubben hver aften, og mærke, hvordan de føler, at „klubben er mit 
tilholdssted".

Årets begivenheder var mange. I flæng skal nævnes:
17. september: Skolen startede med en dejlig elevflok og havde en fin aften med 

sang og film.
Oktober: Første aften med klubdans. — 30 elever på selvbetalertur til udstillingen 

„Klæder skaber folk" i Forum.
December: Julefest på Søndre skole. En god fest i en sal, hvor ungdomsskolen også 

føler sig hjemme.
Januar: Start på klubturnering i bordtennis.
Februar: Den travle måned med slutspurt på alle hold. — Selvbetalertur til Is-show. — 

„Sutskobal" (folkedans) i gymnastiksalen.
Marts: Afslutning med 131 elever. En stor og fin udstilling med mange interesserede 

besøgende og en god afslutningsfest, måske i iidt trange lokaler, men så med 
så meget mere festglæde og humør over dansen i tegnelokalet.

Sommerarrangementet: Lejrskole på Bornholm for 18 elever med frk. Kornbeck og 
skolens leder som ledere. Det lykkedes på de otte dage at få en grundig viden om 
Bornholm, og holdet havde desuden en stor oplevelse ud af lejrskolen.

Sæsonen 1951—58: Start den 16. september.
P. E. Rasmussen.

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

1. august for de børn, der på dette tidspunkt er fyldt 7 år. Den ophører med det 
skoleår, hvori børnene fylder 14 år, men kan fortsættes med undervisning i 8. klasse.

De børn, der er født i skoleårets 3 første måneder (august, september, oktober), 
kan af byrådet få tilladelse til at blive udskrevet af skolen den 31. juli.

22



El barn, der er født den 1. november eller senere, kan ikke udskrives før den på
følgende 31. juli.

Fra denne lovbestemmelse kan der ikke dispenseres.
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. arbej
de 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.

Hvis der i et hjem er mæslinger, kighoste, røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza, 
fåresyge eller halsbetændelse, må de børn, der ikke er syge, gå i skole. De syge børn 
må først komme i skole, når lægen tillader det. Men er der difteri, skarlagensfeber 
eller børnelammelse i hjemmet, må de børn, der ikke er syge, først komme i skole, 
når de medbringer lægeattest for, at de ikke kan udbrede smitte. De børn, der har 
været angrebet af en af de 3 sidstnævnte sygdomme, skal ligeledes medbringe læge
attest, når de møder i skolen.

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. ^x\st fkke med sne.
8. Voldsom leg og slagsmål er forbudt.
9- Forlad ikke uden tilladelse skolepladsen i frikvarteret.

10. Ingen s.tøjende leg på pladsen i timerne.
11- Cå straks hjem, når du har fri.
12. Overhold færdselsreglerne.
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