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KØGE KOMMUNALE
SKOLEVÆSEN

OKTOBER 1960

Statens Pædagogiske StudissamT«* 

København.



I. Skolevæsenets tilsyn og styrelse

Skolekommissionen;

Valgt af byrådet:
Borgmester Aage Sund, Anemonevej 19 (telf. 1262)
Distriktsjordemoder fru Hald Pedersen, Tøxensvej 11 (telf. 892)
Købmand Hugo Jørgensen, Brogade 9 (telf. 90)
Gummiarbejder Helge Hansen, Skovparken 32 (telf. 1226)

Valgt af forældre:
Kustode Sv. Helge Hansen, Bygårdsstræde 7 (telf. 262)
Bestyrer Walther Hansen, Københavnsvej 3 (telf. 158)
Landsretssagfører Torsten Sørensen, Vordingborgvej 29 (telf. 5 el. 758)

Skoleudvalget:

Borgmester Aage Sund
Distriktsjordemoder, fru Hald Pedersen
Købmand Hugo Jørgensen

Lærerrådsformænd:

Fælleslærerrådet: Overlærer K. Frier, Bag Haverne 22 (telf. 1747)
Tøxens skole: Overlærer Johs. Jørgensen, Tordenskjoldsgade 28 (telf. 1037) 
Brochmands skole: Overlærer Mogens Belt, Skovparken 92 (telf. 1739) 
Søndre skole: Kommunelærer Poul Rasmussen, Erantisvej 8 (telf. 1753) 
Tøxens skoles lærerværelse telf. 682 
Brochmands skoles lærerværelse telf. 2076
Søndre skoles lærerværelse telf. 135

Skoleledere:

Stadsskoleinspektør og skoleinspektør ved Tøxens skole, P. A. Klein. Kon
tortid 8—9, telf. 729- Privat Skovparken 110, telf. 633.
Skoleinspektør ved Søndre skole, Poul Jørgensen. Kontortid 8—9, telf.
1778. Privat Pedersvej 12, telf. 525.
Skoleinspektør ved Brochmands skole, Andreas Daugbjerg. Kontortid 8—9, 
telf. 867. Privat Allégade 5, telf. 1478.



II. Årsberetning
Dersom byggearbejdet —■ som lovet —• havde været færdigt ved skoleårets ud

gang, ville lokaleforholdene på alle skolerne i det ny skoleår for første gang i en 
lang årrække have været nogenlunde tilfredsstillende; men på Tøxens og Broch- 
mands skoler svigtede løfterne, og man må håbe, at samvittighederne over at være 
skyld i ungdommens svigtende undervisning kan få de implicerede parter til snart 
at få lokalerne gjort brugelige.

Hvad lærermangelen angår, er denne stadig følelig — særlig for mandlige kræf
ters vedkommende. — Der er 12 lærerstillinger ledige, hvoraf 9 besørges ved over
timer og 3 ved dygtige vikarer.

Byrådet har vedtaget, at Lellinge skoles elever fra 1961 optages i skolernes 8. 
klasse og realafdeling, samt at skolebespisningen afskaffes, og at uddelingen af mælk 
og vitaminpiller udstrækkes til også at gælde for 8. og 9- skoleår.

Årets alt overskyggende begivenhed er imidlertid vedtagelsen af at opføre et 
gymnasium i Køge. Dette skal ligge ved Ringstedvejen lige vest for krematoriet og 
skal koste ca. 6 millioner kroner.

Gymnasiet indrettes efter fagskolesystemet, og tegningerne er efter konkurrence, 
hvortil der fremkom 32 forslag, udført af arkitekterne Andreas Heiberg, Niels 
Andersen og Salli Besiakow, København. — Man venter, at byggearbejdet kan 
begynde i efteråret 1961; men da man kender tempoet for skolebyggeri i Køge, vil 
det være umuligt at udtale sig om, hvornår gymnasiet kan indvies.

Dødsfald.
Skolevæsenet har i det forløbne år lidt store tab. Først mistede vi:

Overlærer, frk. Oda Norup,
der pludselig døde i lufthavnen, hvor hun skulle hente franske gæster den 6. novem
ber 1959. — Frk. Norup blev ansat ved Køge skolevæsen 1. september 1935 og 
underviste både på Tøxens og Brochmands skoler. Hun var en særdeles dygtig 
lærerinde, der trods svigtende helbred ejede en vældig energi og et strålende humør. 
Hun elskede og var elsket af sine elever, hendes vurdering af deres evner og anlæg 
var nøgtern og usentimental, og blandt kollegerne efterlod hun et dybt savn.

Viceinspektør Hans Cbr. Jacobsen
døde ret pludseligt den 22. januar 1960. Han havde i nogle år haft et svagt hjerte 
og nogle gange haft hospitalsophold for blodpropper.

H. C. Jacobsen var sønderjyde og havde som sådan deltaget i den første verdens
krig. Han kom efter at have virket i Bovrup i 10 år til Køge 1930, hvor han 1937 
blev viceinspektør ved Brochmands skole, medens han dog samtidig med megen 
dygtighed underviste i tysk ved mellem- og realklasser på Tøxens skole.

Som lærer og som viceinspektør var hans arbejde præget af fasthed og orden, og 
man var altid klar over, at det arbejde, han skulle udføre, blev gjort, som det skulle.

Som sønderjyde var han meget optaget af det sydslesvigske spørgsmål og gjorde et 
stort arbejde for Sønderjydsk Forening, hvor politimester Vagn Bro udtalte: »Det 
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bliver svært at finde et menneske med den trofasthed og ildhu, der boede i vor for
enings afdøde formand.«

Skolebetjent Laurits Larsen,
Brochmands skole, døde, efter — som han mente — at være kommet sig efter en 
sygdomsperiode, pludselig den 2. maj, knapt 65 år gammel.

Laurits Larsen blev 1948 ansat som skolebetjent ved Brochmands skole, hvor han 
var højt værdsat for sin udprægede ordenssans og sin altid venlige hjælpsomhed.

Han var en fortræffelig skolebetjent, som alle holdt meget af.

Skolepsykolog Jørgen Andersen
døde den 4. juni efter lang tids håbløs sygdom, kun 38 år gammel. — Jørgen 
Andersen blev cand. psyk. 1949 og virkede som lærer ved Københavns skolevæsen 
indtil sin ansættelse her som skolepsykolog 1. august 1955. Han fik således ikke 
lang tid til at gøre sit virke gældende, inden sygdommen satte ind, men man fik 
indtryk af, at han var en mand med stor faglig viden, der med sine meningers mod 
ville stride for, hvad han anså for ret og rigtigt.

Pensioneret lærerinde, frk. K. Eriksen
døde den 20. juni 1960, 80 år gammel. — Frk. Eriksen kom i 1909 til Køge, hvor 
hun havde sit virke såvel ved Brochmands som ved Tøxéns skole indtil afgangen 
1945. Venlig, rolig og med en stilfærdig myndighed færdedes hun blandt sine 
elever, såvel små som store, og gennem årene blev det især mellem- og realskolens 
elever, der nød godt af hendes grundige og udmærkede danskundervisning. Hun 
holdt af eleverne og de af hende, og mange af dem bevarede hun forbindelsen med 
lige til sin død. Frk. Eriksen var både afholdt og respekteret af sine kolleger og 
havde en sjælden evne til at samle disse om sig og knytte trådene så fast, at de 
holdt, så længe hun levede.

Endnu rask og rørig tog hun sin afsked, da hun var 65 år, og tilbragte derefter 
8 gode år hos en veninde og kollega i Nordsjælland. De sidste 7 år boede hun i 
sin gamle by Køge, men var da stærkt svækket af en tiltagende hjertesygdom.

Skolernes elevtal
pr. 31. december 1959.

Tøxens skole:
Mellem- og realskole 289 drenge 360 piger 649 elever

Brochmands skole:
Eksamensfri mellemskole 102 107 » 209 elever
Grundskolen 185 196 > 381 » 590 •

Søndre skole:
Eksamensfri mellemskole 108 90 » 198 elever
Grundskolen 220 200 » 420 . 618 »

Ialt 82 klasser med 904 drenge 953 piger 1857 elever
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pr. 1. august 1960.

Tøxens skole:
Mellem- og realskole 128 drenge 163 piger 291 elever
Hovedskole 45 59 » 104 »
Grundskole 88 105 . 193 » 588 elever

Brochmands skole:
Hovedskole 117 135 » 252 elever
Grundskole 156 » 158 » 314 » 566 »

Søndre skole:
Hovedskole 115 97 » 212 elever
Grundskole 231 209 » 440 » 652 »

Ialt 81 klasser med 880 drenge 926 piger 1806 elever

III. Skolevæsenets økonomi

Skolernes regnskab 1959/60.

Lærerlønninger, gårdinspektion, vikarer m. m. 
(1.558.592,61 kr.) 4- refusion (1.310.965,01 kr...................... 247.627,60 kr.

Bidrag til skolefonden m. m................................................................. 65.323,45 kr.
Lønninger til pedeller, pensioner m. m................................................ 49-100,49 kr.
De faste ejendomme ............................................................................. 107.380,91 kr.
Skolelægevirksomhed m. v..................................................................... 11.479,33 kr.
Skoletandklinikken ............................................................................... 80.260,68 kr.
Inventar, materiel ................................................................................. 40.511,27 kr.
Brændsel, belysning og vandforsyning ............................................. 72.043,25 kr.
Undervisningsmidler, flidspræmier m. m............................................ 119-760,64 kr.
Kontorholdsudgifter ............................................................................. 13.681,29 kr.
Rengøring og rengøringsmidler ......................................................... 111.600,21 kr.
Skatter, afgifter og forsikring.............................................................. 266.154,35 kr.
Tilskud til andre kommuner efter forsorgslovens § 158, 4 ........... 1.873,38 kr.

1.186.796,85 kr.
-i- diverse indtægter, skolepenge m. m................................................ 97.417,38 kr.

1.089.379,47 kr.

Gennemsnitsudgift pr. elev 583,49 kr.
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Skolepenge.
Undervisningen er gratis — også for udenbys elever, hvis der i deres hjemkom

munes skoler ikke gives tilsvarende undervisning (eksamensskole, 8. skoleår). Ellers 
betales for undervisning:
i grundskolen (1.—5. kl.) ..........................................................................  20 kr. mdl.
Hovedskolen samt III klasse 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. De enkelte skoler

Tøxens skole.
Skoleåret forløb særdeles roligt, og de forskellige udflugter afvikledes uden uheld 

— især var besøgene på math- og kadetskolerne på Holmen vellykkede.
For første gang afholdtes årsafslutningsfesten på Teaterbygningen, da skolens gym

nastiksal var for lille; alligevel kneb det med at få plads til dimittenderne og deres 
forældre.

Skolens tagetage skulle i årets løb moderniseres og isoleres — foreløbig er kun ét 
lokale færdigt.

Eksamensskolen.
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 og 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 hel del hjemme
arbejde, 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 er optaget, bør fuldføre deres skolegang og gå alle fire mellemskoleklasser igen
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nem, såfremt evnerne ellers strækker til, og sygdom, bortrejse eller lignende hindrin
ger ikke gør sig gældende.

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

Realeksamen 1960.
Ra.

Andreasen, Jørgen Platz (fru Andreasen, Allégade 6); Baunsgaard, Karen Annette 
(direktør A. C. Baunsgaard, Kemisk Værk); Brun, Eske (prokurist Palle Brun, Inge- 
mannsvej 11); Christensen, Hans Arne (fisker Niels Christensen, Strøby Egede); 
Eliassen, Ole Oskar Hintze (imprægn.arb. Fr. O. Eliassen, Strandvejen 16); Frederik
sen, Steen Erik (træarbejder Vilh. L. Frederiksen, Ågade 5); Hansen, Ellen (murer
mester Aksel Hansen, Solrød strand); Hansen, Kathe Birgit (chauffør Kj. G. H. 
Hansen, Zoffmannsvej 51); Hansen, Ove Schrøder (kontorass., fru Karen E. Hansen, 
Bag Haverne 28); Herlow, Lise (landinspektør Niels Herlow, Sygehusvej 31); Jensen, 
Bente (malermester H. A. Jensen, Banegårdspladsen 5); Jensen, Kirsten Jersie (karet
mager E. Jensen, Johannevej 15); Larsen, Birthe (snedker Henry Chr. Larsen, Tøxens- 
vej 16); Larsen, Hans Jørgen Ertmann (grosserer Magn. Larsen, Dyrlundsvej 10); 
Nielsen, Ege Topholm (bagermester Topholm Nielsen, Parkvej 2, Tåstrup); Nielsen, 
Poul Chr. (maskinfabrikant Frede J. Nielsen, Pedersvej 95); Olsen, Erik Benny (gum
miarbejder Ejgil Olsen, Møllevænget 11); Pedersen, Jens Vagn (gummiarbejder Kaj 
S. M. Pedersen, Flindts Vænge 12); Pedersen, Ole Hald (murersvend L. V. Pedersen, 
Tøxensvej 11); Rask, Jørn (arkitekt Jens M. Hansen Rask, Mosede strand); Stæhr, 
Inge Birgitte (fru købmand Stæhr, Glæisersvej 14); Ulriksen, Carsten Jørn (spare
kassebogholder Jørn Ulriksen, Ågade 12).

Rb.
Bonnesen, Lisbeth (gårdejer Georg Bonnesen, »Stenlandsgård«, Jersie); Christen

sen, Dorthe Skårup (konstruktør Skårup Christensen, Københavnsvej 123); Duborg, 
Ida (fru Agnete Duborg, Lindevænget 5); Hansen, Karin (urmager Poul Hansen, 
Åvænget 7); Jensen, Annette Yda Verdelin (undermester Bruno Jensen, Køben
havnsvej 107); Jensen, Jette Margrethe (købmand Chr. Folke Jensen, 0. Sandmarks
vej 7); Jensen, Stella Weber (bådebygger E. M. Weber Jensen, Carlsensvej 31); 
Jørgensen, Preben Vasegaard (købmand Sv. Jørgensen, Jersie strand); Larsen, Bente 
Gorm (lagerforvalter Hans Gorm Larsen, Dyrlundsvej 12); Larsen, Judy Wejendorp 
(maskinarbejder H. P. Larsen, Lellinge, LI. Salby); Møller, Hanne (mekaniker Hans 
Gustav Møller, Vinkelvej 26, Ølby Lyng); Nielsen, Jette Prier (repræsentant Jørn 
L. Nielsen, Stormøllevej 32); Nielsen, Niels Ole (skolebetjent Karl Aage Nielsen, 
Gyvelvej 3); Nielsen, Svend Erling (lagerarbejder Ejnar A. Nielsen, Flindtsvej 18); 
Olesen, Ulla Anette (gummiarbejder A. H. V. Olesen, Stormøllevej 47); Petersen, 
Annie Merete (tømrer Louis Petersen, Nørregade 96); Petersen, Finn (murermester 
Petersen, Vester Lærkevej, Solrød strand); Staalgaard, Lene Volstrup (gummiarbejder 
Hilmar Staalgaard, Vordingborgvej 48).
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Rc.
Andersen, Peter Ebbe (bagermester Oskar Andersen, Nørregade 75); Christensen, 

Bodil Sander (tømrersvend A. S. C. Christensen, Flindtsvej 16); Eistrup, Peter (fuld
mægtig P. E. Eistrup, Bjerggade 4); Hansen, Birte (snedkermester A. Hansen, Roben- 
heje 16); Hansen, Claus Steen (maskinfabrikant Orla Hansen, Strandvejen 84); 
Hansen, Grethe Krumbæk (bestyrer Walther Hansen, Københavnsvej 3—5); Hansen, 
Rita (arbejdsmand Adolph Hansen, Ventegodtsvej 3, Solrød strand); Jensen, Janne 
(toldkontrollør Ove Jensen, Bag Haverne 22); Knudsen, Ole Bjørn (overbetjent K. 
Knudsen, Langesvej 38); Koefoed, Jette (overlærer Mogens Koefoed, Bjerggade 8); 
Kristiansen, Inger (gummiarbejder J. Kristiansen, Langesvej 16); Larsen, Grethe 
Ortved (fru Marie Larsen, Nørregade 54); Muller, Lisbeth (fru Grethe Muller, Hav
nen 13); Nielsen, Niels Peter (revisor Frederik Nielsen, Marksvinget 19); Olsen, 
Junis Boye (pedel Sv. Olsen, Ølby skole); Olsen, Jørgen Beicker (kommuneass. Arnold 
H. Olsen, Langesvej 14); Sørensen, Marianne (dommer R. Ole Sørensen, Dommer
boligen); Tønnesen, Hans Ole (kriminaloverbetjent K. B. Tønnesen, Skovparken 86); 
Weber, Philip (overlærer Carl Weber, Pedersvej 33).

Rd.
Andersen, Ejner Vagn (gummiarbejder Sv. A. Andersen, Langesvej 13); Hansen, 
Jørgen Due (marskandiser Leo J. Hansen, Vestergade 14); Hansen, Kirsten Ring 
(bogholderske, fru V. Hansen, Glæisersvej 33); Hansen, Ole Møller (cyklemekaniker 
H. M. Hansen, Steensvej 3); Højbjerg, Bjarne (overbetjent J. Højbjerg, Tangmose- 
vej 40); Jensen, Inge Lise Anker (mekaniker Anker Jensen, Havnen 23); Jørgensen, 
Kirsten Frank (savværksejer A. Frank Jørgensen, Rasmussensvej 21); Kjærsdam, 
Mogens Finn (vaskeriejer E. Kjærsdam, Torvet 20); Madsen, Lise Bendix (arkitekt 
Aage Madsen, Tøxensvej 19); Mortensen, Poul Børge (arbejdsmand Peter Th. Mor
tensen, 0. Sandmarksvej 24); Nørredal, Jørn (bagermester Gravers K. Nørredal, Nør
regade 56); Pedersen, Per Bøge (gartner Verner Pedersen, Græsmarksvej 33); Peter
sen, Kjeld Knarreborg (bogholderske, fru Tove Petersen, Stationspladsen 3); Poulsen, 
Ove (gårdejer Ejner Poulsen, Strøby Egede); Sørensen, Lise Møller (direktør L. Aa. 
Fr. Møller Sørensen, Blegdammen 15); Østergård, Bertel (diakon Arnold Østergård, 
Strandvejen 74).

Mellemskoleeksamen 1960.
IV a.

Eriksen, Søren (ingeniør S. Eriksen, Smedevej 25, Ølby Lyng); Fischer, Berit Lilian 
(skræder Georg Fischer, Stationsvej, Lellinge); Gregersen, Anders (bagermester A. H. 
Gregersen, Vestergade 18); Hansen, Vagn Dahl (maskinmester Dahl Hansen, Bechs- 
vej 2); Hejrskov, Lise Kirsten (fabrikant Knud Hejrskov, Egøjevej 70); Henriksen, 
Ellen Margrethe (gummiarbejder Axel E. Henriksen, Engsvinget 13); Jacobsen, Niels 
Herman (revisor Fr. E. Jacobsen, Erantisvej 3); Jensen, Anita (bagermester Karl Kr. 
Jensen, Glentevej 1); Jensen, Jørgen Steen (kæmner Frede Jensen, Pedersvej 57); 
Jensen, Knud Bjørnø (overbibliotekar Sv. A. Jensen, Anemonevej 20); Johannesen, 
Per (grosserer Gerhardt E. Johannesen, Nørregade 3); Kjeldsteen, Inger (bankbog
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holder Albert Kjeldsteen, Åvænget 15); Kristensen, Ib Erhardt (maskinmester J. E. 
Kristensen, Bjerggade 4); Kureer, Jørgen (direktør Sv. Kureer, Skovvænget 5); 
Kureer, Peter (direktør Erik Kureer, Skovvænget 19); Larsen, Kirsten Merete (han
delsmand L. Larsen, Slagterivej 8); Mortensen, Erik Fogh (bankbogholder Viggo 
Mortensen, Bjerggade 8); Nielsen, Poul Erik (formand Axel Chr. Nielsen, Brorsons
vej 6); Nielsen, Vivi (tjener J. M. Nielsen, Emilievej 17); Olsen, Ulla (bankrevisor 
Georg Olsen, Blegdammen 44); Poulsen, Anette (prokurist Axel Poulsen, Brogade 
21); Rasmussen, Ingelise (bankbogholder V. F. Rasmussen, Rasmussensvej 2); Ren- 
drup, Hjørdis (kommunelærer Povl Rendrup, Jens Johansensvej 7); Schmidt, Ivan 
(pølsemager Erik Nielsen Schmidt, Vibevej 25); Sørensen, Ralph Juul (gummiarbej
der Ejvind J. Schmidt, Zoffmannsvej 40); Thomasen, Lise (købmand Aage Thoma- 
sen, Ingemannsvej 34).

IV b.
Christensen, Ingerlise Friberg (grosserer Friberg Christensen, Tordenskjoldsgade 8); 

Christiansen, Jette Løwe (maskinarbejder Fr. Ingemann Christiansen, Brorsonsvej 3); 
Frandsen, Mogens (karetmager Aksel Frandsen, Stevnsbovei 44, Ølby Lyng); Hansen, 
Annelise (arbejdsmand H. Hansen, Kingosvej 22); Hansen, Cotta (værkfører H. F. 
Hansen, Marie Toftsvej 13); Hansen, Gorm Østergaard (gårdejer Povl Hansen, Jersie 
strandvej 2); Have, Jan Karsten (barbermester Helge V. Have, Nyportstræde 32); 
Jensen, Erling Bardino (formand Harry Bardino Jensen, Ingemannsvej 22); Jensen. 
Kirsten (tarmmester Egon Jensen, Strandvejen 66); Jonasen, Lis (kirkebetjent A. 
Jonasen, H. C. Andersensgade 7); Jørgensen, Hans Henrik Manfeld (arbejdsmand 
Kaj M. Jørgensen, Tjørnevej 7); Kubel-Andersen, Kirsten (fru Vibeke Kubel-Ander- 
sen, »Skovgaard«, Ølby ås); Larsen, Grethe Lone Flindt (prokurist Henry Larsen. 
Æblevej 2); Larsen, Hanne (arbejdsmand H. Larsen, Vester Uglevej 6, Solrød strand); 
Larsen, Ib Morten (repræsentant Henry O. Larsen, Gudrunsvej 7); Meyer, Inge Lis 
(tømrermester N. Th. Meyer, Nørregade 79); Munck, Vibeke Kirsten (læge Viggo 
Munck, Zoffmannsvej 56); Nielsen, Bent Sonberg (gummiarbejder Louis R. Nielsen, 
Strandvejen 75); Palmkvist, Bodil Elisabeth (tømrersvend Emil Palmkvist, Brorsons
vej 1); Pedersen, Jette Lis (gummiarbejder Carl V. Pedersen, Glæisersvej 47); Peter
sen, Torben Erik Hartmann (træarbejder Chr. H. Petersen, Engsvinget 12); Rasmus
sen, Peter Bruno (skibsmægler Elof Rasmussen, Vordingborgvej 30); Sørensen, Flem
ming Kurt (chauffør Ejnar Osv. Sørensen, Kløvervej 3); Sørensen, Aase Ea (værk
fører Niels Barthold Sørensen, Trævarefabr. Køge).

IV c.
Andreasen, Lene Gjede (gummiarbejder Fr. W. Andreasen, Tøxensvej 38); Andrea

sen, Yrsa Helene Berg (fisker Carly B. Andreasen, Københavnsvej 38); Carlsen, Jens 
Ring (driftsbestyrer A. Carlsen, Vordingborgvej 6); Christensen, Bente Bardino (køb
mand A. Christensen, Københavnsvej 133, Ølby Lyng); Frederiksen, Kurt Lindegaard 
(overbetjent A. H. Frederiksen, Bjerggade 2); Hansen, Benny Hall (gummiarbejder 
Niels E. Hansen, Strandvejen 86); Hansen, Connie Elise (arbejdsmand Aksel E. Han
sen, Nyportstræde 8); Hansen, Preben Hillebo (bankfuldmægtig H. F. Hansen, Marie 
Toftsvej 9); Hemmingsen, Karen (gartner J. Hemmingsen, »Klokkeblomsten«, Sol
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rød strand); Hyllekvist, Tove (vognmand Tage Hyllekvist, Bag Haverne 24); Jensen, 
Ruth Nyholm (gummiarbejder Aa. N. Jensen, Gyvelvej 7); Knudsen, Dorit Marianne 
(maskinsmed J. P. Chr. Knudsen, Havnen 29); Knudsen, Inger Margrethe (ingeniør 
Børge Knudsen, Københavsvej 114); Larsen, Finn Buhdahl (murermester Leif Larsen, 
Allégade 7); Larsen, Inge Bruus (fuldmægtig Børge Larsen, Langesvej 12); Lindgren, 
Karin Ingelise (toldassistent K. Lindgren, Bjerggade 6); Madsen, Kirsten Karin 
(chauffør K. N. O. Madsen, Pedersvej 50); Møller, Hans Jørgen (vognmand K. V. R. 
Møller, Vestergade 25); Neergaard, Søren (overbetjent K. Neergaard, Anemonevej 13); 
Nielsen, Anne Grete Thimgaard (gårdejer Ingv. Nielsen, Nordtoftegård, Ølby); Niel
sen, Britta Alice (barbermester Mogens Nielsen, Havrevænget 25); Nielsen, Mogens 
Berg Nyvang (chauffør N. T. N. Nielsen, Strandtoften 1, Jersie strand); Olsen, Preben 
Osvald (revisor Osvald Olsen, Lyngagervej 6, Jersie strand); Pedersen, Hanne Viola 
(fru Rosa Pedersen, Stevnsbovej 43, Ølby Lyng); Rasmussen, Lisa (værkfører Arne 
Rasmussen, Lellinge); Svendsen, Leif Peter (slagtermester Jens Gerh. Svendsen, Kir
kestræde 29).

IV d.
Ajspur, Britta (snedker Vilhelm Ajspur, Kløvervej 15); Andersen, Peer Steen 

(overpostbud Niels H. Andersen, Marie Toftsvej 7); Andersson, Stig (reklametegner 
W. Andersson, Strandgårdsvej 2, Karlslunde); Eriksen, Jette (kontorassistent H. G. 
Eriksen, Lindevænget 6); Hansen, Hanne (gummiarbejder Kaj Larsen, Ølbyvej, Ølby 
Lyng); Hansen, Helle Holm (skibsfører F. Krumbech Hansen, Strandvejen 62); Hum
lebæk, Lis Karin (maskinmester Kjeld Humlebæk, Københavnsvej 20); Håkansson, 
Svend Erik (ekstraarbejder Yngve Håkansson, LI. Salby); Jacobsen, Ivan Brix (ma
skinarbejder V. Brix Jacobsen, Stevnsbovej 40 b, Øiby Lyng); Jensen, Jørgen Lauen- 
borg (maskinsnedker Sv. B. L. Jensen, Lupinvej 16); Jensen, Marie Mørkeberg (slag
termester C. Å. Jensen, Glæisersvej 13); Jensen, Ole Christian (forvalter Hans E. 
Jensen, Langesvej 17); Larsen, Hanne (vaskemester Benny Larsen, Frihedsvej 10); 
Larsson, Helen Vibeke (slagtermester Erik Larsson, Københavnsvej 138, Ølby Lyng); 
Møller, Lennart Ove (massør K. Møller, Nørregade 68); Møller, Mogens Wendler 
(overbetjent Axel Møller, Ågade 7); Nielsen, Birgitte Brixtofte (tømrersvend J. S. 
Nielsen, 0. Sandmarksvej 5); Nielsen, Erik Mogens (snedkermester E. M. Nielsen, 
Ølbyvej 6); Pedersen, Ellen Inger Holm (maskinm. Georg N. Pedersen, Pedersvej 44); 
Rasmussen, Leif (vognmand Niels Rasmussen, St. Salby); Schødt, Ole (rutebilstations
bestyrer Th. Th. Schødt, Torvet 3); Simonsen, Grethe Lone (træarbejder Ingo E. H. 
Simonsen, Tangmosevej 51); Svendsen, Tove (tømrersvend Tage Svendsen, Friheds
vej 7); Thyssen, Nils (læge Gunnar Thyssen, Æblevej 6); Tofft, Preben Abkjær 
(bestyrer August A. Tofft, Sømandshjemmet).

Søndre skole.
I Søndre skole var året 1959—60 præget af lærerforflyttelser midt i skoleåret: Leif 

Andersen til Sanderum ved Odense, Kate Jensen til en af Københavns kommunes 
svagbørnskolonier og Kirsten Sørensen overgik til bladvirksomhed. Timerne blev 
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derefter året ud besørget af tnere eller mindre kvalificerede vikarer. Ved begyndelsen 
af skoleåret 1960—61 var embederne dog besat med kvalificerede lærere.

Søndre skole.

8. klasses 19 elever var som i de senere år rundt i forskellige erhvervsvirksom
heder på erhvervsorientering og er nu efter endt skolegang beskæftiget som følger:

5 drenge er maskinlærlinge
2 arbejdsdrenge på fabrik
1 elektrikerlærling
1 malerlærling
1 manufakturlærling
1 typograflærling
4 piger husassistenter
2 kontorelever
1 manufakturlærling
1 damefrisørelev.

Poul Jørgensen.

Brochmands skole.
Skolens daglige rytme blev i det forløbne år gentagne gange afbrudt af mørke 

alvorsskygger. I november døde frk. O. Norup, i januar viceinspektør Jacobsen, i maj 
skolebetjent Larsen. Alle tre dødsfald kom pludseligt og uventet og virkede stærkt 
på både elever og kolleger. Efter lang tids sygdom og fravær fra skolen døde i juni 
skolepsykolog Jørgen Andersen.

Skolen mistede med dem dygtige og afholdte medarbejdere. Om de afdødes virke 
i skolevæsenets tjeneste henvises til stadsskoleinspektørens beretning. På Brochmands 
skole lever mindet om dem stærkt.

Den hårde, moderne trafik krævede et offer blandt skolens elever. Den 10. maj 
blev Knud Åge Ørnstrup Jensen i 5. a klasse kørt ned og dræbt på Ringvejen. Knud 
Åge var en rask og glad dreng, der var afholdt af kammerater og lærere.

I juni dimitterede skolen det første hold til Teknisk forberedelseseksamen. Af de 
13 elever, der begyndte undervisningen i 8. klasse, gik de 3 ud ved slutningen af
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8. klasse. 1 elev havde for megen sygdom i begge klasser til at kunne indstilles. Af 
de 9 indstillede bestod 3 med mg + , 5 med mg og 1 med mg 4-.

Brochmands skole.

Med hensyn til anvendelse af denne eksamen kan oplyses, at af eleverne uddanner 
1 sig til defektrice,
2 sig til sygeplejerske (foreløbig husligt arbejde),
2 sig til damefrisørinde,
1 sig til maskinarbejder (maskintekniker),
1 sig til laborant,
1 sig til teknisk assistent,
1 sig på kontor.

En nydannelse er fremkommet ved, at en af 5. klasserne efter forældrenes ønske 
fortsætter som udelt klasse i 6. og 7. klasse. De øvrige klasser er ligesom tidligere 
delt i a-linje og b-linje. Om fordele eller mangler ved udelte klasser er det endnu 
for tidligt at sige noget.

I april besøgte 7. a klasse sammen med fru Højberg en jævnaldrende klasse på 
Fredheim skole i Kongsberg. Rejsen varede en uge og fik et særdeles fint forløb. 
Børnene kom hjem, rige på oplevelser og indtryk og fyldt med begejstring for Norge 
og deres norske venner. Økonomien reddedes ved et tilskud fra Foreningen Norden.

Den tilsvarende klasse fra Kongsberg besøgte 7. a i Køge i juni. Børnene og fru 
Højberg sparede ikke sig selv for at give nordmændene et godt indtryk af Køge.

I det forløbne år har vi måttet dele skolen med håndværkere, der har opført en 
ny gymnastiksal og særlokaler til sang, naturhistorie, fysik og skolekøkken. Pladsen 
har været trang i skolegården.

Vi havde håbet at være færdige med byggeriet til begyndelsen af det nye skoleår, 
men endnu i oktober mangler adskilligt. De nye særlokaler er taget i brug. De er 
gode og til megen glæde for både elever og lærere.

Teknisk forberedelseseksamen.
Andersen, Anne Grete (lagerforvalter E. Andersen, Korsvej 6)
Brade, Harald Otto (træarbejder H. Brade, Engsvinget 8)
Hansen, Niels Arthur Schou (tandlæge S. Hansen, Vordingborgvej 54) 
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Jensen, Elin Tove (værkfører P. Jensen, Tangmosevej 61) 
Jensen, Lis Valdorf (elektriker P. E. Jensen, Irisvej 17) 
Jørgensen, Per Otto (lagerarbejder P. Jørgensen, Pedersvej 92) 
Olsen, Tove Holm (gummiarbejder H. C. Olsen, Mågevej 10) 
Petersen, Jette (gummiarbejder L. Petersen, Egøjevej 19) 
Thuesen, Inger Marie (fru J. Thuesen, Sygehusvej 24).

A. Daugbjerg.

V. Skolevæsenets institutioner
Skolebibliotekerne 1959/60.

Den 1. april 1958 oprettedes »Køge Kommunes Børnebiblioteker«, bestående af 
børnebiblioteket i centralbibliotekets nye bygning i Kirkestræde samt skolebibliote
kerne ved byens tre skoler.

Bestyrelsen består af tre repræsentanter fra Køge byråd, stadsskoleinspektøren samt 
en repræsentant fra fælleslærerrådet. Gummiarbejder Helge Hansen er bestyrelsens 
formand, overbibliotekar Sv. Aa. Jensen er bestyrelsens sekretær.

Endvidere er der nedsat et bogudvalg bestående af overbibliotekaren, den ledende 
børnebibliotekar samt de tre skolebibliotekarer. Dette udvalg har på regelmæssige 
møder drøftet indkøbet til de forskellige afdelinger.

Børnene fra 3- klasse og opefter kan vælge mellem udelukkende at låne på det 
skolebibliotek, de hører til, eller at få et fælleslånerkort på børnebiblioteket, således 
at de kan skifte mellem lån de to steder.

Der er i årets løb påbegyndt oprettelsen af en håndbogsamling på Brochmands 
skole samt indkøbt en hel del klassesæt især til Brochmands og Søndre skoler.

Det nye, meget smukke bibliotekslokale på Søndre skole, der blev taget i brug 
allerede ved skoleårets begyndelse i august 1959, er nu blevet færdigmonteret og blev 
ved en lille højtidelighed den 27. april 1960 forevist for repræsentanter for bestyrel
sen, bevilgende myndighed, skolevæsenet, pressen og andre interesserede. Der lød ved 
den lejlighed mange lovord om det opnåede resultat, men også ønsker om, at skole
biblioteket på Tøxens skole måtte blive modernis'eret.

Statistik over skolebibliotekernes bogbestand og benyttelse:
Bogbestand: Udlån Lånere: Læsesalsbesøg:

Brochmands skole .... . . . . 73 bd.
Søndre skole............... . . . . 3240 bd. 6603 bd. 309
Tøxens skole............... . . . . 7426 bd. 11463 bd. 315 1625
Klassesæt ................... .... 11082 bd.

Ialt 1959—60 ......... ......... 21821 bd. 18066 bd. 624 1625
Ialt 1958—59 ......... ......... 18218 bd. 20985 bd. 848 1428
Ialt 1957—58 ......... ......... 18393 bd. 29511 bd. 1244 2718

Skolebibliotekarer: lærer Knud Larsen (Brochmands skole), overlærer E. Morten
sen (Søndre skole) og overlærer Carl Weber (Tøxens skole).

Sv. Aa. Jensen.
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Skolesparekassen.
Tøxens og Brochmands skoler:
Opsparing august—december 1959 ..................................................... kr. 7.333,90
Opsparing januar—juni 1960 ................................................................ kr. 9-398,96

kr. 16.732,86

Skolesparekassen modtager ethvert beløb til opsparing, såfremt barnet medbringer 
sit gule sparekort. Uden dette kan opsparing ikke finde sted. Udbetaling af opsparede 
beløb kan ske ved barnets konfirmation.

Det henstilles til forældrene at kontrollere indførslerne på sparekortet og over
førslerne i december og juni fra kort til sparekassebog. Weber

På Søndre skole var der i skoleåret 1959—60 305 sparere, der ialt sparede 
7.186,07 kr. Bente Rasmussen.
Køge Skolekor
medvirkede i det forløbne år som sædvanlig ved koncerten på Teaterbygningen, ved 
skolernes julehøjtidelighed i Køge kirke og ved Tøxens skoles afslutningsfest i 
juni 1960.

Det har været mig en glæde at arbejde med koret gennem 14 år, og jeg glæder 
mig nu til at høre det fra tilskuerpladserne.

Mogens Koefoed.

W SKOLEORKESTER
har bestået i 10 år sammen med foreningen »Køge Skoleorkesters Venner«. Orkestret 
og foreningen har fælles bestyrelse. Flere af vore bestyrelsesmedlemmer har gennem 
mange år gjort et meget stort arbejde for orkestret. Den nuværende formand er på 
generalforsamlingen i september 1960 genvalgt for fjerde gang, og købmand Poul 
Rasmussen og musiker Max Steffensen har været bestyrelsesmedlemmer gennem alle 
10 år. Dem alle er jeg stor tak skyldig for deres betydelige indsats.

Som sædvanlig har orkestret medvirket mange gange i Køge og andre steder, i år 
bl. a. mange gange under arrangementer til fordel for flygtningehjælpen. Den alt
overskyggende begivenhed var dog jubilæumsfestlighederne i juni måned, hvor vi 
havde besøg af vore venner fra Kongsberg, af et drengeorkester fra Orebro i Sverige 
og et skoleorkester fra Kastrup.

Ialt har Køge Skoleorkester nu cirka 90 elever, der alle undervises året rundt af 
5 musiklærere. Orkestret udbygges stadig; således vil vi næste år have 3 nye saxofoner 
i koncertorkestret, og tambourorkestret udvides med stortromme og bækkener.

Den 22. juni 1961 rejser vi i 2 busser til Kongsberg som Kongsberg Guttemusik- 
korps’ gæster for bl. a. at medvirke ved Kongsberggutternes 50-års jubilæum, hvor vi 
kommer til at spille sammen med en snes andre orkestre. Det er os en glæde at 
kunne opretholde denne faste forbindelse, der vel nok er det eneste, der nu forbinder 
de to venskabsbyer direkte.

Mogens Koefoed.
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Skolebio og Skolescenen.
Der har igen i år været stor interesse for Skolebio; hver film har været vist ved 

5 forestillinger, og 1240 elever og 95 lærere har været abonnenter. Årets film har 
været: »Under Australiens himmel«, »Robinson skal ikke dø«, »Kaptajnen fra Kope- 
nich« og »Men jeg så ham dø«.

7 skoler fra omegnen har været med.
Landsskolescenen var her 8. december med den meget morsomme forestilling »Seks 

kammerater«. Det var en velbesøgt eftermiddagsforestilling, der høstede stort bifald.
Så skulle vi den 3. marts have haft »High Tor«, en af det moderne teaters mest 

interessante forestillinger; men vi måtte desværre aflyse, da tilmeldingen var for ringe. 
Jeg håber, at der vil blive større tilslutning i den kommende sæson, hvor der vises 
to danske forestillinger: Lech Fischers »Syndebukken« og Kaj Munks »Niels Ebbe
sen«. Johs. Jørgensen.

VI. Forskellige meddelelser
Erhvervsvejledning.

Erhvervsvejledningen har i skoleåret 1959'—60 ikke været så effektiv som i de 
tidligere år. Dette er ikke noget specielt for Køge, thi erhvervs vejlederne har været 
meget optaget af lærerkurser, og derfor er der ikke nået så meget, som det var 
ønskeligt.

Fra Køge kommunale skolevæsen har 16 lærere og 13 lærerinder gennemgået kur
sus i erhvervsorientering. Til de individuelle rådgivninger har der fra byens skoler 
været 84 unge, 41 drenge og 43 piger. 14 rådsøgende har gjort brug af den psyko- 
tekniske prøve, og 1 elev har konsulteret erhvervsvejledningslægen. Erhvervsvejlederen 
har hos byens skoler indhentet 19 skoleerklæringer.

P. Hansen.
I Th. Lauridsen.

Færdselsundervisning.
På nedennævnte dage har undertegnede givet færdselsundervisning i følgende 

klasser for det anførte antal elever:
Tøxens skole

22. september 1959, 3. klasse .................................................................. 26 elever
Brochmands skole

23. september 1959, 3. c ......................................................................... 25 »
24. september 1959, 3. b ......................................................................... 27 »
25. september 1959, 3- a ......................................................................... 30 »

Søndre skole
27. oktober 1959, 3.a .............................................................................. 30 »
28. oktober 1959, 3. c .............................................................................. 28 »
29- oktober 1959, 3- b .............................................................................. 29 »

Ialt ........... 195 elever
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Der er undervist i færdselslovens grundregler samt i særreglerne for gående og 
cyklende.

Endvidere er udseendet og betydningen af de forskellige færdselstavler og -striber 
nøje gennemgået og indskærpet eleverne.

K. Møller, politiassistent.

Sommerferiesvømningen.
Til sommerferiesvømningen var tilmeldt:

3. kl....................................................................
4. kl...................................................................
5. kl...................................................................
6. kl...................................................................
7. kl...................................................................
8. kl....................................................................
II. kl...................................................................

III. kl....................................................................

60 drenge 60 piger
70 » 63 »
82 » 68 »
73 » 83 »
19 » 14 »
4 » 2 »

22 » 38 »
13 » 30 »

343 drenge 358 piger

En væsentlig del af tiden er anvendt til undervisning af begyndere. Disse elever 
vil i de følgende år blive ført frem til de tre svømmerprøver. Svømmerprøven blev 
i år bestået af 34 drenge og 19 piger, frisvømmerprøven af 28 drenge og 19 piger 
og livredderprøven af 8 drenge og 22 piger.

Som svømmelærere virkede i år: D. Bacher, Knud Larsen, Grethe Lassen og Jens G. 
Christensen.

Knud Larsen.

Legater og flidspræmier.
Agent Glæisers legat: Jørgen Erik Larsson, 8a, Brochmands skole.
Etatsråd A. Sørensens legat: Annette Duelund Jacobsen, Illa, Tøxens skole, Inge 

Nielsen, Hib, Tøxens skole.
Lærerinde, frk. Christence Winthers legat: Hanne Jensen, 8. kl.. Søndre skole.
Lærerinde, frk. Emilie Friederichsens legat: Hans Jørgen Ertmann Larsen, ra, Tøxens 

skole.
Køge Sparekasses legat: Ove Schrøder Hansen, ra.

Følgende elever i Tøxens skole fik flidspræmie:
Ege Topholm Nielsen, ra
Kate Hansen, ra
Niels Ole Nielsen, rb
Jette Margrethe Jensen, rb
Grethe Krumbæk Hansen, rc
Peter Eistrup, rc
Lise Bendix Madsen, rd
Jørn Nørredal, rd.

Følgende elever i Brochmands skole fik flidspræmie:
Harald Brade, 9. kl.
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Jan Jensen, 8a
Kirsten Nielsen, 8a
Norman Frederiksen, 8b
Ole Thomsen, 8c
Ayoe Jensen, 8c
Carmen Hofmann Frederiksen, 7a
Ulla Jørgensen, 7b
Lene Engsager, 7 b

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 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.
En 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.

VII. Lærerpersonalet
Ved Køge skolevæsen er pr. 1. august 1960 normeret følgende embeder: 3 skole

inspektører, deraf 1 stadsskoleinspektør, 3 viceinspektører, 1 skolepsykolog, 75 faste 
lærere og lærerinder (deraf 25 overlærere), 9 timelærere og -lærerinder samt 3 
faste vikarer.

Skolernes lærerpersonale pr. 1. oktober 1960.

Navn Skole Alder Tjeneste
alder

Ansættelse 
i Køge

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

stadsskoleinspektør
Tøxens skole

T 24-10 1891 1-8 1916 (1937) 1-2 1947

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

S 24-5 1891 1-4 1918 (1935) 1-4 1918
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Navn Skole Alder Tjeneste
alder

Ansættelse 
i Køge

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

V iceinspektører:

B 27-8 1908 (1952) 1-1 1955

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

T 1-3 1902 1-12 1932 (1943) 1-12 1932

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

S 6-7 1911 1-10 1939 (1951) 1-10 1942

Mogens Koefoed.................
Brochmands skole

Skolepsykolog:
Stillingen vakant

Overlærere:

B 14-3 1912 1-8 1942 (1954) 1-8 1946

Johs. Jørgensen................... T 23-2 1898 1-7 1922 (1943) 1-12 1933
Frk. M. Naurbjerg............. B 2-7 1897 1-7 1922 (1952) 1-8 1953
Fru E. Jacobsen................... T 29-9 1898 1-10 1922 (1943) 1-10 1921
E. P. Mortensen................. S 31-3 1897 1-6 1924 (1943) 1-1 1951
E. A. Kaas .......................... T 11-6 1904 1-12 1928 (1958) 1-11 1953
Fru A. Jensen ..................... T 7-12 1895 1-7 1930 (1946) 1-1 1930
Fru L Kaas ....................... S 2-4 1904 1-5 1931 (1958) 1-8 1954
Frk. A. Rasmussen............. B 17-4 1902 1-8 1931 (1947) 1-8 1929
Frk. G. Buch ..................... T 10-6 1906 1-9 1933 (1948) 1-8 1946
Carl Weber.......................... B-T 12-12 1909 1-5 1936 (1949) 1-11 1935
Fra E. Frøhlich-Hansen .... B 16-10 1912 1-8 1938 (1949) 1-4 1936
Fru Kamma Pedersen......... S 3-4 1913 1-6 1939 (1949) 1-11 1949
Dirch Bacher ..................... T 2-3 1910 1-8 1940 (1958) 1-8 1958
Frk. K. M. Kristensen .... B 19-5 1916 1-3 1941 (1951) 1-4 1939
Valter Hansen..................... T 15-7 1913 1-10 1941 (1953) 1-8 1940
Mogens Belt........................ B 11-11 1917 1-12 1941 (1955) 1-8 1958
Fru E. Kristiansen ............. T 15-4 1917 1-8 1942 (1953) 1-4 1942
Georg Færgemann ............. T 8-1 1915 1-9 1942 (1958) 1-6 1941
Fru E. Belt.......................... B 29-5 1916 1-2 1943 (1956) 1-8 1958
Kaj Frier ............................ T 28-4 1918 1-4 1943 (1958) 1-4 1941
Fru R. Færgemann............. T 11-10 1914 1-4 1943 (1958) 1-10 1941
Sv. Aa. Jensen ................... T 20-11 1918 1-11 1943 (1958) 15-9 1944
Fru A. Hansen...................

Fast ansatte lærere:

T 30-11 1916 1-12 1944 (1959) 1-4 1943

Povl Rendrup..................... T 31-5 1916 1-11 1945 1-8 1949
K. E. Lindenskov............... B 11-10 1911 1-8 1946 1-8 1959
Fru J. Kelberg................... B 20-12 1915 1-1 1947 1-8 1957
Frk. E. Christoffersen......... B 5-1 1922 1-8 1948 1-8 1947
Em. Stenkjær ..................... B-T 3-1 1918 1-7 1949 1-8 1947
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Navn Skole Alder Tjeneste
alder

Ansættelse 
i Køge

A. Th. Jensen..................... T 13-10 1921 1-9 1949 1-8 1954
Fru E. Koefoed................... B 9-3 1926 1-8 1950 1-8 1948
Knud Larsen....................... B-T 15-1 1923 1-8 1950 1-8 1948
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 I. Jensen ..................... S 23-3 1927 1-8 1951 1-8 1958
Fru A. Pedersen................. B 12-12 1923 1-8 1951 1-8 1949
Fru Cia Christensen........... T 28-4 1908 1-1 1953 1-12 1950
Frk. R. Rasmussen............. S 10-6 1927 1-5 1953 1-8 1959
R. Don................................ B 10-12 1923 1-8 1953 1-8 1958
B. Mikkelsen ..................... T 10-8 1924 1-8 1953 1-8 1951
Fru E. Lang Pedersen .... T 3-5 1922 1-8 1953 1-8 1952
A. Bjørnvad ....................... S 20-8 1927 1-9 1953 1-8 1951
Fru A. Rasch..................... T 28-11 1917 1-10 1953 1-8 1956
P. E. Rasmussen................. S 12-6 1928 1-7 1954 1-4 1953
Fru T. Bjørnvad................. T-S 10-9 1930 1-8 1954 1-8 1952
V. Egelykke ....................... T 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 1-1 1956
Fru E. Ammitzbøll............. S 26-11 1912 1-11 1955 1-8 1956
Fru E. M. Bruun ............... S 11-7 1932 1-1 1956 1-1 1954
Ole 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
Fru L. Fogsgaard ............... S 30-1 1933 1-1 1957 1-8 1955
Fru N. Hauge ................... S 24-1 1934 1-1 1957 1-1 1955
Jens Hauge......................... S 9-6 1932 1-1 1957 1-1 1955
Frk. E. M. Nielsen............. S 22-6 1933 1-8 1957 1-8 1955
Frk. A.-L. M. Pedersen .... B 11-12 1931 1-8 1957 1-8 1955
Fru R. Vejbæk................... B 18-10 1932 1-8 1957 1-8 1955
Th. Vejbæk......................... B 6-1 1928 1-8 1957 1-8 1955
H. J. Bruun ....................... S 5-2 1922 1-4 1958 1-8 1956
Fru B. Rasmussen............... S 27-9 1933 1-7 1959 1-7 1957
Fru E. Boberg Jørgensen . . s 7-10 1935 1-6 1958 1-8 1960
K. Dyregaard ..................... s 29-12 1929 1-4 1958
Fru L. Lund ....................... T 2-5 1938 1-7 1959
Frk. Inger M. Søndergaard

Kristensen....................... B 26-5 1937 1-7 1959
Frk. E. G. B. Rasmussen . . B 27-10 1933 1-7 1959
P. Wichmann Nielsen .... T 26-10 1936 1-4 1960
Frk. M. Andersen ........... S 19-12 1937 1-7 1960
Frk. I. Børglum Hansen . . T 6-7 1937 1-7 1960
Frk. B. Kramme................. T 3-2 1938 1-7 1960
Hans P. Lund................   . « B 6-3 1935 1-7 1960
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Navn Skole Alder Tjeneste
alder

Ansættelse 
i Køge

Sv. Th. Petersen............. S 15-11 1934 1-7 1960
Frk. G. Jensen ............... B 20-7 1937 1-10 1960

Faste vikarer:
Axel Nielsen ................. . « 1-3 1894 1-1 1950
Finn Døygaard ............... 21-1 1938 1-7 1960
Frk. Inge-Lise Østerskov

Andreasen................... 16-2 1934 1-10 1960
Kontoret:
Fru E. M. Aagaard........ . « 24-2 1922 1-10 1958
Skolesygeplejerske:
Fru I. G. Abrahamsson . 11-11 1912 1-4 1944
Pedeller:
N. P. Pedersen............... T 2-1 1911 1-10 1945
K. D. Nielsen................. B 17-2 1923 15-6 1960
K. Aa. Nielsen............... S 5-6 1919 1-8 1954

I det forløbne skoleår har følgende lærere og lærerinder forladt Køge skolevæsen: 
frk. Kate Jensen (Furesøkolonien), Leif Lykke Andersen (Sanderum), fru Ragnhild 
Andersen (Vester Broby), Anders Erik Andersen (Vester Broby) og frk. Kirsten 
Sørensen, der er gået over i andet erhverv.

Følgende har virket som vikarer hele året: fru Helga Strand Mortensen, lærer E. 
Kjeldbøg, fru Evelyn Jørgensen, pens, overlærer Victor Koefoed og pens, overlærer, 
frk. Agnes Kure.

Endvidere har følgende virket som vikarer i årets løb: fru Inge Egelykke, hr. P. 
Henckel Lannik, tegnelærer Mogens Kirsten, lærer Bent Olsen, seminarist, frk. Mona 
Andersen, seminarist Preben Hald, seminarist Gert Bluhme Hansen, seminarist, frk. 
Lis Offenberg, seminarist, frk. Else Bundgaard Terkelsen, seminarist Per Andersen, 
seminarist Alex Nielsen, seminarist, fru Kirsten Andersen, lærer Vagn Andersen, 
forskolelærerinde, fru Aase Høeg Baltersen samt studenterne Lis Daaebjerg, Kirsten 
Lehrmann Madsen og Kirsten Hannibal.

VIII. Sociale foranstaltninger
Skolelægen i Køge 10. 10. 1960.

Man vil i denne bemærkning til årsberetningen for skolelægevirksomheden i Køge 
ikke undlade atter at gentage, at lokalerne på Tøxens skole er utidssvarende og 
uegnede. Manglerne er omfattende og åbenlyse og behøver ikke nærmere at uddybes 
her. Det kan tilføjes, at lokalerne fungerer også for Brochmands skole, medens man 
på Søndre skole har indrettet sig interimistisk i et hjælpeklasselokale.
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Dette er i årets løb forsynet med omklædningskabiner. De er ikke helt tilfreds
stillende — måske nok en fremgang, hvad diskretion angår, men ikke disciplinært. 
Ved lejlighed kan de måske finde en mere egnet anvendelse.

Om skolens forhold i almindelighed er man gået over til den nye skolelovs 
ordning.

Mentalhygiejnisk er rolige, velordnede forhold i klasserne af stor betydning og 
af lige så stor betydning, som de er undervisningsmæssigt. Sådan som jeg ser for
holdene, opnås det bedst, når elevmaterialet er velsorteret og differentieret efter både 
undervisningsmodtagelighed og børnenes adfærd, og således at også problembørn 
sorteres fra til særbehandling, uanset om de er normaltbegavede eller af afvigende 
begavelse.

Det ser ud, som om den for Køge-området påtænkte externatskole ligger langt ude 
at hente, måske helt i det usikre. Det må være alle instansers opgave fortsat at 
arbejde hen mod dens realisering.

Mangelen af psykolog-bistand har været afhjulpet ved, at en af skolens lærerinder 
på vikarbasis har påtaget sig opgaverne. Med indgangen i det nye skoleår står skolen 
fuldstændig uden mulighed for assistance fra talepædagog. Savnet er så meget mere 
føleligt, som der heller ikke, hverken for de stevnske landsby- eller byskoler findes 
nogen og mig bekendt heller ikke i Karise. En talepædagog ville således have hele 
Østsjælland som arbejdsområde.

Går man tilbage til externatskoletanken, ligger det nær at kombinere den med 
mangelen på disse special-uddannede pædagoger.

Adgangen til hjælpe- og særklasseundervisning har kunnet imødekommes, men 
vist snarest i underkanten af behovet.

Disse foranstaltninger for de fra naturens side dårligt udrustede er vel en under
visningsmæssig nødvendighed, men har også et bredt humanitært sigte, er en huma
nitær opgave, som det er naturligt, et moderne skolevæsen søger at løse så omfat
tende som muligt.

Man undres dog over, at der ikke på nogen måde er skelet til den anden side af 
spektret — en omsorg for og hensyntagen til de særligt højtbegavede børns tarv.

Såvel som at oprette særklasser for de retarderede, ville det være naturligt at oprette 
særklasser for de særligt velbegavede.

Normal-klassen stiller for ringe krav til deres evner og kunnen, byder dem for 
ringe chancer for udvikling og appellerer i for ringe grad til deres ydeevne.

Man synes ikke opmærksom på, at det er dem, der skal være lederne i fremtidens 
samfund, som skal gå foran med lygten og finde nye veje. Det er dem, der med 
initiativ og fremsyn skal forme fremtidens Danmark og sikre den levestandard, der 
er den økonomiske betingelse for det humanitære arbejde og den støtte til de svage, 
vi anser for en del af vor kultur.

Man må blot være opmærksom på, at det er vor forpligtelse nu at opdrage dem 
og uddanne dem, så de bliver skikkede dertil.

De er kort og godt vort samfunds værdifuldeste aktiver med fremtiden for øje. 
Talent og genialitet er ikke nok. Selv de bedste træer kræver egnet muld og giver 
størst frugt på bedste grobund.
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Resultatet af den skematiske opgørelse over skolelægearbejdet skal kort kommen
teres:

Der er i årets løb undersøgt:
Drenge

Tøxens skole ............................................................................. 303
Brochmands skole...................................................................... 290
Søndre skole............................................................................... 316

Piger 
362 
303 
290

Ialt 
665 
593 
606

909 955 1864
Det er en stigning fra sidste år på 2 elever.
Der findes i skolerne ialt 31 spontant tuberkulin positive børn. Dette er udtryk 

for antallet af inficerede og udgør af totalmassen mindre end 2 pct.
BCG-vaccinationen er helt overladt til tuberkulosestationen. Der er ikke fundet 

smittefarlig tuberkulose hverken mellem børn eller voksne, lærere eller funktionærer.
Vægt/højde-forholdene er som altid interessante:

Overvægtige drenge..................... 65 Overvægtige piger ...................... 101
Undervægtige drenge................... 11 Undervægtige piger...................... 56

Tendensen er den samme, som man finder i landsbyskolerne og viser i og for sig 
kun pigernes større variabilitet.

I mange tilfælde er der tale mere om enten en usædvanlig kraftig eller en særlig 
gracil legemsbygning end en virkelig afvigelse fra det normale.

Forsømte børn er rene undtagelser — i hvert fald i grovere grad, selv om fleres 
udvikling nok kunne være mere optimal under bedre forhold.

Smitsom børnesår er ikke påtruffet undtagen som bagateller, der hurtigt rettes.
Scabies og hudparasitter er ikke fundet.
Indvoldsorm er ikke rapporteret.
Med den stadige interesse for fodvorter i erindring skal tallene anføres. Man har 

noteret ialt 42 tilfælde — mellem 2 og 3 pct. Hyppigheden er størst i pubertets
alderen. Der er ingen nævneværdig forskel mellem kønnene.

Kalamiteten er et stadig uløst problem. Det er mere en ulempe eller en sanitær 
gene end en sygdom.

Sammenhængen med fugtige fødder er sikker, medens smittevej, -sted og -måde 
er ganske usikker.

Udtalte taleforstyrrelser er noteret i 12 tilfælde. De lettere er ikke optalte.
Refraktionsanomalier er stadig en af de hyppigste henvisningsårsager.
Nedsat hørelse har været lidt almindeligere end ellers, som en følge af sidste 

efterårs »epidemi af mellemørebetændelser..’
Audiometri indgår nu som et normalt led i undersøgelserne.
Ialt er der foretaget 222 henvisninger for et varierende, ikke nærmere opgjort 

antal sygelige afvigelser og tilstande.
Med henblik på tandforfaldet kommenteres de andetsteds. Her skal kun atter 

fremhæves, at årsagen er nutidens kostform. Det kan ikke stærkt nok siges, at det 
er mængden af højt raffinerede, formalede hvedemelsprodukter, slikkeri og kage- 
spiseri, der er afgørende.

Det er næppe muligt på overbevisende måde at råbe forældrene op i den sag. Man 
ser stadig store børn i frikvarterer komme gnavende af den ene ende af en hel stang 
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wienerbrød og med lommen fuld af slikkeri. Også tyggegummi er på trods af den 
almindelige opfattelse at betragte som skadeligt.

Tobaksforbruget mellem skolebørn har man ikke gjort noget forsøg på at få et 
sandt billede af. De stikprøver, man har forsøgt, er præget af oplysningernes usik
kerhed.

Der er anmeldt 44 tilfælde af børn med over 30 dages forsømmelse. Den 
almindelige sygelighed har været af ringe omfang. Året har været forskånet for 
epidemier, når man ser bort fra den i sidste årsberetning omtalte forkølelses- og 
influenza-epidemi, med de talrige mellemørebetændelser og bihulelidelser.

Den strakte sig kun over de allerførste efterårsmåneder, og siden har der intet 
været af betydning.

Et par elever med abnorm længdevækst eller særlig retarderet vækst har været 
bragt til nærmere observation: De særligt store for muligheden af endocrin sygdom 
(hypofysesvulst) og de særligt små for muligheden af anden vækstforstyrrende faktor.

Holdningsdefekter har man til stadighed et vågent øje for, og de talrige tilfælde 
af uregelmæssig asymetrisk vækst bliver fulgt med målinger. Mange af dem gen
vinder ved vækstperiodens afslutning igen symetri, men flere tilrådes og gives an
visning på enkel korrektion, hvilket man anser for at være af betydning.

Der gives råd med henblik på fremtidsstilling, når helbredsmæssige forhold taler 
derfor.

Man har ikke fra skolelægelig side ud over brochurer uddelt ved pubertetens ind
træden systematisk givet sig af med seksualundervisning. Emnet er ømtåleligt og 
vanskeligt og fra flere sider mere en pædagogisk opgave end en lægelig.

Meningerne om, hvorledes en sådan undervisning skal afgrænses, er stærkt delte, 
og det forekommer mig, at en sådan undervisning forudsætter specielle evner hos 
underviseren.

Man har indskrænket sig til at vise en instruktionsfilm om pubertetsudviklingen 
og forsøgt indledt samtale om emnet, men dette viste sig ikke at være nogen frem
gangsrig vej.

H. Bisgaard Frantzen, kredslæge.

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.

I skoleåret 1959—60 var 1575 børn berettiget til behandling, men på grund af 
den ene tandlæges fravær fra klinikken i cirka 3 måneder er kun 1185 børn blevet 
efterset og behandlet. Der er udført 8002 behandlinger ialt. 1. klasserne er efterset og 
behandlet 1/2 år før den tid, som vi plejer at se på dem, og for fremtiden vil vi 
begynde på 1. klasserne kort tid efter, at skoleåret er begyndt. Derved undgår man, 
at mange nye 6-års tænder får alt for store huller, inden de bliver behandlet. På 190 
børn i 1. klasserne er der udført 2578 behandlinger, så der er absolut grund for 
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forældrene, at de holder øje med, at deres børn får børstet tænderne morgen og 
aften, spiser god, sund mad og holder sig langt fra slik. For første gang i klinikkens 
historie har jeg forsøgt en direkte henvendelse til 1. klasses forældre om, at man på 
barnets fødselsdag ikke sender en pose slik med i skolen, idet jeg synes, at hvert 
forældrepar selv skal have lov at bestemme, hvad deres barn skal have af slik og 
søde sager. Jeg håber, at forbudet bliver overholdt for børnenes skyld. Der kan også 
nemt opstå misundelse blandt børnene, når den ene skal overgå den anden med 
hensyn til slikposens indhold. Altså ingen slik med i skolen.

Da vi i mange år har været bagefter med arbejdet på klinikken, og der ingen ud
sigt er til, at vi med det forhåndenværende personale når frem til målet, 2 årlige 
eftersyn af alle børn, har jeg anmodet byrådet om, at der må ansættes en tandlæge 
mere.

Behandlingen er gratis for alle børn og omfatter undersøgelse og almindelig be
handling af tænderne, ikke tandregulering. Hvis et barn trænger til tandlægehjælp 
udenfor den tid, det kommer med klassen, kan man henvende sig på klinikken mel
lem kl. 8—11. Skoletandklinikken, telefon 1257.

E. Crone.

Skolebespisningen 19S9/60.

Skolefrokost ind. mælk: 
April 1959 ..........................................

Antal 
portioner 

5512

Bespisnings
dage 

23

Gennemsnitlig 
ant. børn dagi. 

240

Mælk og vitamintilskud:
April 1959 .......................................... . ... 24307 23 1057
Oktober 1959 (uden vitaminer) . . . ..... 28963 21 1379
November 1959 ...................................... 32539 24 1356
December 1959 ...................................... 23277 17 1369
Januar 1960 .......................................... 29506 22 1341
Februar 1960 .................................... .... 30190 23 1313
Marts 1960 .......................................... .... 32834 25 1313

201616 155 1301

Udgifterne til bespisningen har udgjort ialt 60.131,51 kr., fordelt med 6.375,93 
kr. til skolefrokost og 53.755,58 kr. til mælk og vitamintilskud.

Særligt statstilskud udgør 14.635,33 kr., idet der refunderes Us af udgifterne, men 
dog højst efter 65 øre pr. måltid mad og 20 øre pr. mælkeydelse med vitaminer.

Kommunens udgifter ved bespisningen bliver herefter 45.496,18 kr.
Bruttoudgiften udgør:
Pr. pakke skolefrokost med mælk ......................................................... 115,6 øre
Pr. mælkeydelse med vitaminer .............................................................. 26,7 øre

P. u. v.
Helge Hansen.

/ Helge Jensen.
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IX. Køge Ungdomsskole 1959/60
Beretning om undervisningen

Eleverne: Skolen modtog tilmelding fra 118 elever.
28 elever ttak deres tilmelding tilbage, idet deres undervisningstimer ikke kunne 

passes sammen med elevernes øvrige arrangementer, såsom dans, sport, gymnastik, 
foreningsmøder o. lign.

Undervisningen begyndtes med 90 elever, og ved skoleårets slut var undervisnin
gen gennemført af 68 elever.

Antallet af elever var ca. 35 mindre end tidligere års, og dette må væsentlig til
skrives, at undervisningen kun blev gennemgået af 22 piger, ca. 30 mindre end 
tidligere år.

Årsagen til det lille antal piger har skolen ikke tydeligt kunnet klarlægge, men 
mener, at det til en vis grad kan skyldes, at en betydelig del af de fra folkeskolen 
udskrevne piger er blevet ansat i forretning og på kontor og ikke som tidligere har 
fået plads som husassistenter eller arbejdspiger på en fabrik.

Elevernes fordeling på erhverv kan vises således:
I huset arbejdsdrenge/piger bude forretn. læri. 8. kl.

Drenge ............... 29 5 20 8
Piger..................... 19 1 8 

hvor man tydeligt ser, at lærlingens uddannelsesbehov ved aftenuddannelse på ung
domsskole, medens den egentlige faguddannelse foregår på dagskole, som antydet i 
sidste års beretning, er stadigt stigende.

Lærerstaben bestod af 8 mænd og 5 kvinder, hvoraf 2 var seminarieuddannede, 4 
havde faglæreruddannelse inden for et enkelt fag, 4 havde håndværkeruddannelse og 
3 uden egentlig uddannelse i det erhverv, hvori de bestred undervisningen.

Blandt lærerne var 5 nye: Hr. Helge Hansen i arbejdskundskab, hr. Jørgen Madsen 
i motorlære, frk. Merete Hugo Jørgensen i engelsk, hr. Bent Olsen i regning og 
hr. Tom Petersen i knallertlære.

Trods de mange nye lærere blev lærerstaben hurtigt samarbejdet, og det er skolens 
indtryk, at der af lærerne blev ydet et særdeles godt arbejde for og med skolens 
elever.

Undervisningsåret gik efter traditionen, og selv om det mindre elevtal satte sit 
præg ved fællessammenkomsterne, var det dog et skoleår præget af liv og energi.

Foruden det daglige arbejde havde vi de traditionelle indlednings- og afslutnings
fester, ligesom vi havde en velbesøgt decemberfest, hvor vi havde besøg fra Ringsted 
ungdomsskole.

Undervisningen gik i de traditionelle hold, men var dog udvidet med to nye linie
fag, engelsk og motorlære, hvoraf navnlig det første synes at love godt fremover.

Også i dette skoleår har eleverne i stor udstrækning fået lov til at besøge forret
ninger og virksomheder i byen, og skolen benytter her lejligheden til at takke de 
mange, der således er med til at vise deres erhverv for ungdomsskolens elever.

Ved afslutningsfesten havde skolen den glæde at kunne uddele en række flids
præmier modtaget af Køge Sparekasse, Ungdomsnævnet i Køge og skolens leveran

25



dører, og for disse flidspræmier vil vi også gerne her bringe skolens bedste tak.
Klubben er stadig særdeles velbesøgt i forhold til skolens elevtal, og det er også 

i den forløbne sæson lykkedes skolens elevråd at afholde en række gode arrangemen
ter spændende fra foredrag over reportager og film til danseaftener og besøg af 
andre klubber. Klubben har i år inddraget en af ungdomsskolens gamle, trofaste 
elever, maler Benny Jensen, i arbejdet i klubben, og vinteren igennem har Benny 
gjort sit til, at klubben blev et sted, hvor de unge kunne lide at komme.

4 af skolens elever deltog i april måned i et lejrskoleophold på Søllested højskole 
og vendte tilbage fra et særdeles fint arrangement, som det ville være meget ønskeligt, 
om man kunne omplante til også at gro i vort amt.

Skolens nye sæson begyndte den 12. september.
P. E. Rasmussen.

Beretning.

1. Undervisningen blev begyndt på ungdomsnævnets initiativ; man arrangerede en 
kampagne i de lokale aviser og udstedte meddelelse til byens husstande, og til et 
orienterende møde kom ca. 50 interesserede, og efter orienteringen meldte 42 inter
esserede sig til kursus. Disse blev prøvet i dansk (standpunktsprøve 3. fm okt.) og 
regning (stykker som ved slutningen af 7. klasse).

10 blev efter prøven opfordret til at supplere deres viden i dansk og regning på 
aftenskolebasis, medens 32 blev optaget på kursus fordelt på to hold, idet holdind
delingen blev foretaget efter alder.

2. Det optagne elevmateriale kan karakteriseres således:

Alder
Mænd Kvinder

Ufaglærte Faglærte I lære Labora- 
torie

Faglærte 1 Ufaglærte Elev

14—16 2 1 3
16—18 3 2 2 1

18—20 1 2 1 1

20—25 3 3 1

25—30 2

30—35 1 1 1

35— 1

Følgende erhverv var angivet: Kleinsmed, pølsemager, bogholder, tømrer, elek
triker, chauffør, gasværksarbejder, slagteriarbejder, gummiarbejder, bogbinder, hus
assistent, landmand, træarbejder.
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3. Tre elever blev (efter prøve) optaget efter kursets begyndelse, men afgik igen, 
da de ikke selv mente at kunne følge med.

4. I løbet af de to år er de to hold blevet formindsket med ca. 50 pct. til hen
holdsvis 7 og 8 elever, der alle gik op til afsluttende eksamen, som 10 bestod i alle 
fag. 3 bestod ikke i regning og matematik, 1 bestod ikke i naturlære og 1 bestod 
ikke i regning og matematik og udeblev fra naturlære.

Årsagerne til nedgangen i elevtal kan sammenfattes således:
Udeblevet fra start .................................................................. 1 elev
Manglende interesse efter 3 måneder ................................... 2 elever
Manglende interesse efter 1 år ............................................. 2 elever
Manglende interesse efter 114 år .......................  1 elev
Overarbejde i erhvervet .......................................................... 3 elever
Andet arbejde .......................................................................... 1 elev
Anden uddannelse .................................................................. 2 elever
Rejst fra byen.......................................................................... 2 elever
Militærtjeneste .......................   2 elever
Manglende evner (eget skøn) ................................................. 1 elev

5. Kursus har i samarbejde med folkeskolen afholdt en aften med hr. inspektør 
Lie fra handelsministeriet, hvor eleverne gennem foredrag og ved spørgsmål fik be
lyst problemer omkring deres fremtidige erhverv.

6. De 10 elever, der bestod eksamen, fik følgende karakterer: 
ug-=- 4, mg+ 2, mg 1, mg-r 2 og g+ 1.

7. Ved afslutningen havde kursus den glæde at kunne uddele tre flidspræmier 
skænket af Junckers Savværk og Dansk Galoche- og Gummifabrik.

8. Kursus fortsætter med et hold, der 1. september begyndte 2. års undervisning.

P. E. Rasmusen.

X. Ti! forældrene
Skoleåret begynder 1. august og slutter 31. juli. Undervisningspligten indtræder 

1. august for de børn, der på dette tidspunkt er fyldt 7 år. Børn, der er fyldt år 
kan indskrives. Undervisningspligten ophører efter 7 års skolegang, men kan fort
sættes i 8. og 9. klasse.

Hjemmene opfordres til ikke at lade børnene forsømme uden tvingende grunde — 
rejser og lignende bør kun foretages på fridage og ferier. Een dags forsømmelse be
virker 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 behjælpelige 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.

Fritagelse 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, influ
enza, 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, skarlagens
feber 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 
lægeattest, 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.

XI. 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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