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ÅRSBERETNING 
i963"64

Ved 

HENNING JØRGENSEN 
sladsskoleinspekler

KØGE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN



Skolevæsenets ledelse m.v.

Skolekommissionen:

Valgt af byrådet:
Borgmester Åge Sund, Anemonevej 19, telf. 1262
Distriktsjordemoder, fru Hald Pedersen, Tøxensvej 11, telf. 892
Købmand Hugo Jørgensen, Brogade 19, telf. 90
Driftskemiker Jørgen Jørgensen, Pedersvej 12, telf. 2415

Valgt af for ældre:
Fabriksmester Sv. Helge Hansen, Bygårdsstræde 7, telf. 262
Overtoldbetjent Povl Lond, Marie Toftsvej 18, telf. 1264
Landsretssagfører Torsten Sørensen, Vordingborgvej 29, telf. 5 eller 758

Skoleudvalget:
Borgmester Åge Sund
Distriktsjordemoder, fru Hald Pedersen
Købmand Hugo Jørgensen

Skoleledere:
Stadsskoleinspektør Henning Jørgensen, Søndre skole, telf. 1778, 

træffes som regel hverdage 11.30—12.30 (undt. lørdag)
Skoleinspektør A. Daugbjerg, Brochmands skole, telf. 867,

træffes hverdage 8—9 (undt. lørdag)
Skoleinspektør K. Frier, Tøxens skole, telf. 729,

træffes hverdage 8—9 (undt. lørdag)
Rektor H. Bertelsen, Køge Gymnasium, relf. 2723, 

træffes hverdage 12—13 (undt. lørdag)

Viceinspektører:
Søndre skole: J. Havkrog Jensen, telf. 1778
Brochmands skole: Mogens Koefoed, telf. 2615
Tøxens skole: Frk. I. Johansen, telf. 2651

Stadsskoleinspektørens kontor:
Sekretær, fru E. Svarre, Søndre skole, telf. 1778

kontortid 8—11.30

Skolepsykologisk kontor:

Skolepsykolog, frk. Edith Christoffersen, | Sdr. skole, telf. 1778, 
j Brochmands skole, telf. 787
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Talepædagog:
Fru Birgitte Rasmussen, Søndre skole, telf. 1778

Hørepædagoger:
Fru E. Ammitzbøl, Søndre skole
Fru A. C. Hansen, Tøxens skole

Børnehaveklasser:
Fru K. Lond, Søndre skole
Fru A. Boserup, Søndre skole

Fælleslærerrådets formand:
Lærer J. Hauge, Søndre skole

Lærerrådsformænd:
Søndre skole: Overlærer fni E. Stenkjær
Brochmands skole: Lærer E. Bondegård Madsen 
Tøxens skole: Overlærer Valther Hansen
Køge gymnasium: Adjunkt H. Sørensen

Lærerværelser:
Søndre skole: telf. 135
Brochmands skole: telf. 2076
Tøxens skole: telf. 682
Køge Gymnasium: telf. 2784

Skolebetjente:
Søndre skole: H. Melander, telf. 1761
Brochmands skole: K. D. Nielsen
Tøxens skole: N. P. Pedersen
Køge gymnasium: K. Å. Nielsen, telf. 3095

Skolelægen:
Kredslæge H. Bisgaard-Frantzen, Blegdammen 28, telf. 1831
Skolesundhedsplejerske, fru I. G. Abrahamsson, Skovvænger 11, telf. 378 

træffes bedst mellem 7.30 og 8.30

Skoletandklinikken:
Tøxens skole, kontortid 8—9, telf. 1257

Klinikchef: tandlæge, fru Elisa Crone
Børnetandlæge: fru Inga Vilholth
Børnetandlæge: fru Kirsten Søndergaard Carstens
Klinikassistent: fru Birgitte Nielsen
Klinikassistent: fru Gerda Berendt
Klinikassistent: frk. Merete Hansen
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Køo-e kommunale skolevæsen 1963 — 64 o

Vedr. udsendelsen af årsberetningen 1963/64 er der i forhold til sidste 
år sket to ændringer:
1. Årsberetningen vil fremover først blive udsendt i november/december. 

Efter at årsberetningen — så langt jeg har kunnet lede tilbage — er 
blevet udsendt på et tidspunkt, da byrådet endnu ikke havde behandlet 
det i beretningen optrykte regnskab for Køge kommunale skolevæsen, 
gjorde et medlem af byrådet ved sidste års behandling af regnskaber op
mærksom på denne skævhed.
I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at nævne, at det nu ikke 
er den eneste skævhed i forbindelse med skolevæsenets regnskab. Jeg 
tænker her på, at udgifterne til indkøb af skolemøbler, skrivemaskiner, 
symaskiner, værktøj o. lign, samt vedligeholdelse af bygninger og 
inventar officielt fordyrer undervisningen af vore skoleelever. Man tæn
ker vel ikke altid på, at disse udgifter også er en følge af udlejning af 
vore skoler, med tilhørende inventar, til aftenskoler og ungdomsskole 
samt foreninger af forskellig art. I en tid, hvor netop udgifter til under
visning og uddannelse forøges år for år, synes jeg, man skal skrive sig 
dette bag øret, når man betragter og behandler de forskellige udgifts
poster, men samtidig måske nå frem til samme syn på undervisnings- og 
uddannelsesudgifterne, som den nyudnævnte undervisningsminister, K. B. 
Andersen giver udtryk for i en avisartikel med overskriften: »Har vi 
råd? — Har vi råd til at lade være?« K. B. Andersen udtaler følgende: 
»Det må være afgørende at se på bevillingerne til uddannelse ikke blot 
som en offentlig udgift, der bør spares på, ikke som penge, der går fra 
borgerne, men som vigtige investeringer«.
Det er vel ikke nogen ny udtalelse eller et nyt synspunkt, som K. B. 
Andersen her gør sig til talsmand for — vi har hørt det før, men derfor 
kan det ikke skade — og det er endda opløftende og glædeligt, at denne 
udtalelse gentages og gentages af undervisningens og uddannelsens 1. 
mand. Lad os håbe, at denne indstilling fastholdes fremover.

2. Sidste år udsendtes årsberetningen ikke som tidligere til forældrene, men 
kun til skolemyndigheder og skolefolk, idet udgifterne til årsberetningen 
i forhold til tidligere var 3-doblet (fra ca. 1500 kr. til 4500 kr.) For 
at forældrene dog kunne have lidt hånd i hanke med deres børns skole, 
udsendte vi så i stedet for en årsberetning til forældrene en folder med 
oversigt over skoleadministration og personale. Det var ikke en løsning, 
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som skolefolk og forældre var tilfredse med. Nok indkaldes forældre 
til forældremøder m. v., men med den udvikling, der sker på undervis
ningsområdet, mente man, at den fordel, man i økonomisk henseende 
kunne få af at »snyde« forældrene for årsberetningen, var for dyrekøbt. 
Da det endvidere viste sig, at besparelsen svarede til 75-øre pr. udsendt 
eksemplar af årsberetningen til forældrene, idet det er opsætningen, der 
koster penge, indstillede skolekommissionen, at årsberetningen som tid
ligere bliver udsendt til hjemmene.

Skolebyggeri.

Som jeg nævnede i årsberetningen 1962—63, er betingelsen for en kom
plettering af de opgaver, som Køge kommunale skolevæsen vil kunne løse, 
en udvidelse af vor lokalekapacitet. I den anledning har skoleinspektørerne 
afholdt møder med arkitekt Laurids Jensen, som nu er i gang med at ud
arbejde skitseforslag til udvidelser af Brochmands og Tøxens skoler.

Med hensyn til nyt skolebyggeri har skolekommissionen bedt mig ud
arbejde en begrundelse for et sådant, hvilken begrundelse jeg gav i års
beretningen 1962—63, så denne udarbejdelse skal ikke komme til at sinke 
gennemførelsen af det efterhånden presserende lokaletilskud.

Da årsberetningen 1962—63 ikke blev udsendt til forældrene, skal jeg 
her gentage, af hvilke grunde man må igangsætte nyt skolebyggeri: 
[.Indførelse af børnehaveklasser.
2. Udvidelse af deletimer i 3- og 4. klasserne efter »den blå betænkning«. 

Ved skolevæsenet har vi for øjeblikket kun mulighed for deletimer i 1. 
og 2. klasse.

3. Udvidelse af undervisningen i 8. og 9. klasserne med et 10. skoleår.
4. Udvidelse af specialundervisningen (hjælpeklasser på alle alderstrin evt. 

læseklasser).
5. Aflastning af de eksisterende skolers belægning.

Vedr. 1) er der for øjeblikket ikke mulighed for at indføre flere børne
haveklasser (se afsnittet om børnehaveklasser). Vedr. 3) kunne jeg foruden 
en udvidelse af 8.-9. klasserne med en 10. klasse tænke mig udvidelsen 
2-delt, således at vi foruden en 10. klasse ovenpå 8.-9- klasserne fik lagt 
en to-årig realafdeling. De bedst begavede elever fra skolevæsenets 9- klasser 
kunne da få tilbud om en realeksamen gennem en to-årig kursusrealafde
ling, en ordning som loven åbner mulighed for, og som er indført ved visse 
større skolevæsener.

Vedr. 4) Fra Roskilde og Præstø amts skoledirektioner har vi fået hen
vendelse om samarbejde inden for specialundervisningen: tale- og tung
høre- samt hjælpe- og læseklasseundervisning. Gennem et sådant samar
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bejde kan Køge kommunale skolevæsen på specialundervisningens om
råde nå det mål, som vi har sat os, nemlig oprettelse af hjælpeklasser på 
hvert klassetrin, men det betinger, at vi har lokaler til formålet. Selvfølge
lig indebærer et sådant samarbejde også meget andet, men da det skal sæt
tes i relation til lokalespørgsmålet, skal jeg ikke komme ind på de øvrige 
forhold, der må drøftes, inden samarbejdet er en realitet, blot endnu engang 
understrege, at grundlaget for det påtænkte samarbejde er en udvidet lokale
kapacitet.

Vedr. 5) Efter så sent som 7. oktober i dagbladene at have læst om den 
glædelige lysning, der er i udsigt vedr. nye byggegrunde i Køge, hvorved 
man skulle kunne skaffe plads til 3000 indbyggere, tør jeg slet ikke tænke 
på den fortvivlede situation, der kan opstå, hvis ikke skolebyggeriet kom
mer i gang i takt med denne udvikling. Søndre, Brochmands og Tøxens 
skoler har for øjeblikket 56 almindelige klasselokaler og 80 klasser. Dvs. 
at 24 klasser er vandreklasser!

Med hensyn til skolebyggeri må vi nu »sætte alle sejl til«. Det er alt 
for almindeligt, at man på det område først får »trykket på knappen«, når 
det er for sent — til ubodelig skade for vore skolesøgende børn og unge.

Børnehaveklasser.
Efter børnehaveklassernes heldige start ved skolevæsenet på Søndre 

skole, havde vi planer om en udvidelse, således at børnehaveklasserne blev 
en fast institution ved alle skolerne her i Køge, og vi kiggede i den an
ledning på lokaleforholdene på Brochmands og Tøxens skoler.

Imidlertid kom der fra ministeriets forsøgsudvalg vedrørende børnehave
klasserne meddelelse om, at oprettelse af nye børnehaveklasser var indstil
let, idet der nu var oprettet så mange klasser landet over, at udvalget havde 
materiale nok til en vurdering af disse klassers berettigelse. Dette stand
punkt måtte vi tage til efterretning, men fik dog udvirket ved besøg i 
ministeriet, at vi på Søndre skole kunne udvide vort arbejde med børne
haveklasserne derhen, at vi kunne ansætte »1^« børnehavelærerinde til at 
arbejde med 3 hold børnehaveklasser å maksimalt 20 børn, en i forhold til 
starten af børnehaveklasserne væsentlig forbedring.

Vi startede som bekendt med.
1. 3 hold å 24—25 elever.
2. Hvert hold undervistes af samme lærerinde, og
3. Hvert hold fik 10 ugentlige lektioner uden mellemliggende frikvarterer.

Ved ansættelse af »Vi« ekstra børnehavelærerinde er forholdet nu dette: 
1.3 hold å 19—20 elever.
2. 2 hold undervises af 1 børnehavelærerinde.

1 hold undervises af 1/2 børnehavelærerinde.
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3. Hvert hold får nu 16 ugentlige lektioner med mellemliggende frikvar
terer.
Ved denne ændring kan vi forhåbentlig indsende til forsøgsudvalget 

positivt materiale, der skulle belyse betydningen af omtalte ændring.
Også i anden retning vil Køge kommunale skolevæsen kunne tegne et 

billede af børnehaveklassernes indflydelse på barnets skolegang, og her 
tænker jeg især på barnets skolestart i 1. klasse, idet vi på Søndre skole i 
skoleåret 1964—65 oprettede 2 første klasser bestående af børn fra børne
haveklasserne, medens en første klasse reknitteredes af børn direkte fra 
hjemmet.

løvrigt henviser jeg til fru Londs beretning om børnehaveklasserne i års
beretningen side 20.

Overflytning fra 5.—6. skoleår.

antal
5. klasser elevtal

antal elever 
overflyttet til antal klasser

6a 6b 6udclt 6a 6b 6udelt

Sondre skole 4 99 0 3 96 0 0 4

Brochmands skole 3 66 0 4 62 0 0 3

Tøxens skole 3 62 25 24 0 1 1 0

Ialt 10 227 25 31 158 1 1 7

Møde- og kursusvirksomhed.
Gennemførelsen af skoleloven af 1958 afspejler sig stadig i skolens 

hverdag, og i den forbindelse lægger man blandt andet mærke til, at der 
vel ingensinde før har været en sådan aktivitet omkring lærernes møde- og 
kursusvirksomhed, som efter denne skolelovs indførelse.

At kommentere hele dette område ville føre alt for vidt, og jeg skal 
derfor indskrænke mig til i flæng at nævne en del af de fællesarrangemen
ter, som Køge kommunale skolevæsen har afholdt i 1963—64:
1.1 samarbejde med Roskilde arrangeres en gang om året en pædagogisk 

dag, hvor fagfolk holder foredrag og instruktionskurser i forskellige sko
lefag m. v.
Dette arrangement afholdtes i 1963—64 onsdag den 4. september 1963 
med overvældende tilslutning.
For at give et indtryk af afviklingen af en sådan pædagogisk dag, skal 
jeg her gengive kursusplanen:

1. Audiovisuelle undervisningsmidler (grosserer René Lefevre).
2. Skolebiblioteksarbejde (skolebibliotekskonsulent Johs. Nielsen).
3. Orientering i 8.-9- kl. (skoleinspektør Henrik Sidenius, Næsby).
4. Dansk i de små klasser (seminarielærerinde Inga Andersen, Vejle).
5. Undervisning for læsesvage (konsulent, cand. psyk. K. Mønster).
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6. Forskellige faser i tyskundervisning (skoleinspektør Rud. Lave).
7. Matematikundervisning i 3. real.
8. Den første orienteringsundervisning: 1.—3. kl. (overlærer Rud. Hansen).
9. Sproglig forståelse, 7.—10. skoleår (fagkonsulent Leif Busk).

10. Regning i småbørnsklasser (skolepsykolog G. Velsing-Rasmussen).
11. Historie i realafdelingen (overlærer Mogens Møller).
12. Formning (lærer Åge Brandt Henriksen, Højby).
Tak til Roskilde for godt samarbejde på dette som på alle andre områder. 

2. 12. februar 1964: karaktergivningskursus med inspektør J. Bach, under
visningsministeriet som instruktør.

3. 13- februar 1964: foredrag om »Børnehaveklasser — hvorfor og hvordan« 
ved småbørnspædagog, fru Merete Schneidermann.

4. 16. marts 1963: foredrag ved skoledirektør P. Engelbrechrsen, Horsens, 
om »Problemer om delte og udelte klasser i 6. og 7. skoleår«.
Jeg har som sagt blot nævnt nogle af vore fællesarrangementer. Hertil 

kommer kursusvirksomhed for de enkelte lærere, som er anført i årsberet
ningen, side 45.

Overflytning fra 7.—8. skoleår.

K
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. i 1
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O
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ag
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 i 
8.
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O
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ng

U
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7a 24 2 0 12 11 0 1
Søndre skole 7b 22 2 0 12 8 0 2

7c 20 1 0 9 10 0 1

7a 46 0 0 0 36 0 10
Brochmands skole 7 b 26 2 1 18 7 0 1

7d 8 0 0 0 0 2 6

Tøxens skole
7a 22 0 0 0 13 3 5
7 b 25 0 0 25 0 0 0

Ialt 19.3 7 1 76 85 5 27

Overflytning fra folkeskole til gymnasium.
Affødt af rektor ved Roskilde Katedralskole Tolderlund Hansens beret

ning, hvori han optager spørgsmålet om realafdelingens tilhørsforhold, og af 
forældremøde for forældre til I g på Køge gymnasium om overflytning af 
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elever til I g fra 2. eller 3. real, mener jeg, det måske kunne være på sin 
plads her i årsberetningen at føje en kommentar til disse spørgsmål. M. h. t. 
spørgsmålet om realafdelingens tilhørsforhold vil jeg kort sige, at netop 
fordi kommuneskolerne og gymnasiet skal dele realafdelingen, sættes vi 
hvert år i det dilemma, som fordelingen af 7. klassernes elever til 1. real 
ved folkeskolen og gymnasiet er. Både Tolderlund Hansen og jeg, som 
sidder i samme udvalg vedr. dette spørgsmål, er jo klar over, at en deling 
af eleverne til 1. real mellem kommuneskole og gymnasium efter cirku
lærets ordlyd faktisk ikke lader sig gøre, og at vi hvert år har foretaget en 
deling, som — hånden på hjertet — ingen er helt tilfreds med.

Et andet brændende spørgsmål vedr. overflytning fra kommuneskole til 
gymnasiet melder sig ved elevernes optagelse til I g: Skal elever fra real
afdelingen overflyttes til I g fra udgangen af 2. real eller efter endt real
eksamen?

Om dette spørgsmål udsendte ministeriet i maj 1964 en meddelelse, 
hvori det hedder:

Gymnasiets undervisning er lagt således til rette, at den danner en fortsættelse af 
undervisningen på 2. realklasses niveua. Det er derfor vigtigt, at skolen ved sin vej
ledning af forældre og elever har for øje, at elever, der skønnes egnede til gymnasie
undervisningen og ønskes optaget i gymnasium, bør oprykkes allerede efter 2. real
klasse og ikke afvente bestået realeksamen.

Dette udelukker ikke, at forholdene for den enkelte elevs vedkommende kan tale 
for, at den endelige beslutning om oprykning til gymnasiet udsættes, til realeksamen 
er bestået, og en helhedsbedømmelse af ønsker og forudsætninger bør da kunne føre 
til, at oprykning først tilrådes efter 3. realklasse.

På grund af en sådan meddelelse kan man vel ikke fortænke gymnasiet 
i at påpege overflytningen af elever fra 2. real til I g, men til gengæld må 
en folkeskolemand være bekymret for, at denne overgang bliver den al
mindelige, og jeg kunne i den forbindelse tænke mig at stille følgende 
spørgsmål:
1. Synes man, at det er heldigt — hvilket er en årlig tilbagevendende be

givenhed — at en elev fra 2. real, der oprykkes i I g, efter 2 måneder 
i I g får besked om, man tilråder, at han holder op eller overføres til 3. 
real?
Holder han op, har han ikke engang som tidligere, en mellemskoleek
samen at falde tilbage på.
Også i løbet af gymnasietiden kan en elev, som vi har set, enten »af fri 
vilje« eller med hjælp til selverkendelse, blive udmeldt af gymnasiet.

2. Hvis en elev nu er »selvskrevet« til at overgå til I g fra 2. real, kan man 
så med sikkerhed sige, at
a. hans læselyst holder sig
b. hans forældres økonomi fremover er så sikker, at en gennemførelse af 

studiet til studentereksamen er »i hus«.
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c. han ikke kan komme ud for sygdom, som kan slå gennemførelsen af 
gymnasieårene i stykker?

Må jeg herefter spørge: Var det så ikke rart, hvis han havde haft sin 
realeksamen?

Det vil også give ham mere ro i arbejdet på gymnasiet. Jeg mener, at 
overgangen fra 2. real til I g er for brat, idet den arbejdsfacon man kan 
nå at give realafdelingens elever i 2. real ikke kan harmonere med rytmen 
og kravene i I g. Jeg har gang på gang studset over, hvilken iøjnefaldende 
forskel i modenhed der er mellem elever i en 2. og en 3. real.

Når jeg skal råde forældrene til vore folkeskoleelever, synes jeg faktisk 
ikke, jeg kan gøre det bedre end ved at overføre statsministerens slagord 
under valgkampen: »Vælg det sikre«.

Altså: lad det almindelige være at eleverne tager en realeksamen, inden 
de går på gymnasiet.

Ovenstående spørgsmål har jeg drøftet med rektor Bertelsen, som et 
enig med mig i, at en drøftelse af spørgsmålene kan have betydning for 
forældrene og rektor redegør for sine synspunkter under gymnasiets års
beretning.

Normering.
I overensstemmelse med »rationeringscirkulærets« bestemmelser udar

bejdedes i 1963—64 for Køge kommunale skolevæsen følgende normering 
for skoleåret 1964—65:

1 stadsskoleinspektør
2 skoleinspektører
3 viceinspektører
1 skolepsykolog

31 lærere
43 lærerinder (incl. tale- og hørepædagoger)

2 timelærere
6 timelærerinder
i alt 89 stillinger, 

som i kraft af overtimer og brug af faglærere, der ikke medregnes i lærer
tildelingen, er i stand til at besørge skolevæsenets ca. 2700 undervisnings
timer.

Hertil kommer som nævnt 2 børnehavelærerinder, hvoraf fru Lond har 
32 og fru Boserup 16 ugentlige timer.

Man vil bemærke, at den faste vikarstilling er udgået, idet man ikke 
opretter sådanne stillinger under rationeringsperioden. Stillingen bortfaldt 
således i marts 1963, da hr. A. Nielsen, efter at have været vikar ved 
Køge skolevæsen siden 1936, faldt for aldersgrænsen. På grund af det 
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lange åremål A. Nielsen har virket ved skolevæsenet, er der vel ikke mange, 
der ikke kender ham. Nielsen var en særdeles behagelig og pligtopfyl
dende lærer og kollega — et af de mennesker, der ikke havde uvenner. 
Hans virke var stilfærdigt, og med årene smeltede han ligefrem sammen 
med skolevæsenet. Det var derfor sært, at han nu skulle holde op. Vi siger 
A. Nielsen tak for de mange år, og ønsker ham et godt og fredfyldt otium.

Henning Jørgensen.

Valgfri fag

8. kis. elevtal 19 d.H4 p. 9 d./8. p. 7 d.il6. p.

Søndre skole Brochmands skole Tøxens skole
lag antal elever antal elever antal elever ialt

engelsk I og II 22 14 15 51
tysk I og II 13 9 20 42
maskinskrivning 19 7 16 42
bogføring 12 13 12 37
geometrisk tegning 9 8 3 13
aritmetik 0 9 3 5
metalsløjd 6 7 0 13
håndgerning 3 1 9 13
husgerning, drenge 4 5 2 11
husgerning, piger 3 4 12 19
fysik 9 3 2 7
træsløjd 3 0 3 6

9. kis. elevtal 4 d./12 p. 9 d./7 p.

engelsk 1 og II 0 10 14 24
tysk I og 11 0 8 10 18
maskinskrivning 0 7 9 16
bogføring 0 6 11 17
geometrisk tegning 0 0 0 0
aritmetik 0 0 0 0
metalsløjd 0 1 9 3
håndgerning 0 5 5 10
husgerning, piger 0 7 5 12
fysik 0 2 6 8
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Klasse- og elevtal

Klasse- og elevtal 31. december 1963

Ved Søndre skole var der desuden 3 børnehaveklasser med 72 børn.

K
la

ss
et

rin Søndre skole Brochmand s 
skole Tøxens skole Gymnasiet Ialt

A
nt

al
 

kl
as

se
r Elevtal

A
nt

al
 

kl
as

se
r Elevtal

A
nt

al
 1 

kl
as

se
r Elevtal

A
nt

al
 

kl
as

se
r Elevtal

Klasse Elevtal
Dr Pi. Ialt Dr p.. Ialt Dr. Pi. Ialt Dr. P.. Ialt

1-7 22 284 248 532 18 212 211 423 17 181 199 380 57 1335

1-7 hj. 1 5 3 8 3 21 14 35 4 43

8-9 2 19 13 32 9 12 21 33 2 16 24 40 6 105

8-9 tek. 2 22 7 29 9 29

1-2 r. 1 15 13 28 2 25 24 49 2 .9 28 47 2 24 27 51 7 175

3 r. 2 9 22 31 9 18 18 36 2 16 14 30 6 97

1-2-3 g 7 65 65 130 7 130

27 327 296 623 27 294 285 578 26 253 279 532 9 89 92 181 89 1914

Klasse- og elevtal pr. 1. august 1964

Ved Søndre skole er der desuden 3 børnehaveklasser med 60 børn.

1-7 22 282 251 533 18 215 212 427 18 199 200 399 58 1359

1-7 hj. 1 2 5 7 1 6 4 10 3 22 15 37 5 54

8-9 2 18 13 31 3 24 30 54 2 11 25 36 7 121

8-9tek. 2 20 3 23 2 23

1-2 r. 2 22 25 47 2 22 19 41 2 17 27 44 2 18 30 48 8 180

3 real I 11 11 22 1 9 12 21 1 14 10 24 3 67

1-2-3 g 13 122 114 236 13 236

27 324 294 618 27 298 279 577 26 258 279 537 16 154 154 308 96 2040
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Specialundervisningen 1963 — 64
I det forløbne år har der været arbejdet videre på at gennemføre de 

i den nye undervisningsplan for specialundervisningen angivne linier for 
den endelige udbygning af specialundervisningen.

Det har imidlertid rummet vanskeligheder, dels lokalemæssige, dels 
personalemæssige, idet udbygningen af undervisningen i normalklasserne 
i overensstemmelse med den nye skolelov også kræver flere lokaler og 
lærere end den gamle lov forudsatte.

Specialundervisningen pr. 1. august 1963.

På læse- og 
regnehold I hjælpeklasser T unghøre

undervisning Taleunderv. Ialt

Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Dr. Pi.

Søndre 30 14 1 3 6 2 37 19

Brochmands 21 19 5 4 3 2 5 0 34 25

Tøxens 28 13 21 14 2 3 5 2 56 32

79 46 26 18 6 8 16 4 127 76

I skoleåret 1963/64 har 3 børnehaveklasser været i gang på Søndre 
skole, og skolekommissionen accepterede, at alle børnene fra disse klasser 
blev inviteret til Uppsalaundersøgelsen, mens der kun blev sendt ind
bydelse til de øvrige indmeldte børn, hvis de fyldte 7 år efter den 1. 
august 1964.

Børnene fra børnehaveklasserne optrådte som helhed mere »scenevante« 
og frimodige end de øvrige prøvede børn, og deres resultater lå mærkbart 
anderledes.

I alt blev der inviteret 141 børn til undersøgelsen. Heriblandt fandtes 
30 børn, hvor det ville være sandsynligt, at de ville få vanskeligheder med 
skolegangen. Af disse 30 børn var de 6 undervisningspligtige, og for de 
resterende 24 børn rådede vi forældrene til, at de ventede med at sende 
barnet i skole eller fik dem i børnehaveklasse, hvis der var mulighed for 
denne løsning. I 3 tilfælde ønskede forældrene ikke at følge henstillingen, 
men ville sende barnet i skole.

Foruden de 141 inviterede børn meldtes 8 børn til undersøgelse af 
forældre, læge og taleinstitut, da de fyldte 7 år efter den 31. januar 1964, 
og man ville søge om påbegyndelse af skolegang for dem. I disse tilfælde 
blev skolemodenhedsundersøgelsen suppleret med videregående prøver, in
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den ansøgningen om skolegangens begyndelse blev sendt til skolekommis
sionens afgørelse.

I forbindelse med disse prøver anbefaledes et barn til undervisning på 
eksternatskole.

Læse- og regneholdsundervisningen pr. 1. august 1963.

klasse 2 3 4 5 6 7 Ialt

Søndre skole ...................... 2 13 7 7 12 1 42

Brochmands skole.............. 4 7 8 13 2 8 42

Tøxens................................. 9 9 8 9 2 4 41

15 29 23 29 16 13 125

Om det skolepsykologiske arbejde iøvrigt kan oplyses, at i skoleåret har 
117 børn været indstillet til den generelle skolepsykologiske undersøgelse. 
Hovedparten af disse børn er ikke tidligere undersøgt, men i nogle til
fælde er der tale om en ny almindelig undersøgelse, fordi forældre, lærere 
og andre instanser gerne ville have klarlagt barnets problemer og mulig
heder på nuværende tidspunkt.

Specialklassernes elever er undersøgt inden udskrivningen af skolen, 
så man har mulighed for at give det enkelte barn og dets forældre råd 
m. h. t. fremtiden.

På det skema, som skolerne udfylder inden undersøgelsen, angives 
årsagerne til, at undersøgelsen ønskes. Den hyppigste grund angives at 
være vanskeligheder med dansk. Dernæst følger gruppen, der omfatter 
dårligt skolestandpunkt i al almindelighed. Også opførselsvanskeligheder, 
nervøsitet og skulken angives som den væsentligste årsag. Desuden danner 
talevanskeligheder og svag hørelse grundlag for indstillingen.

Langt de fleste henvisninger kommer fra klasselæreren, men også andre 
har ønsket en undersøgelse, og i forbindelse med denne har der fundet 
samtaler sted med børnenes lærere, forældre og af og til med andre 
instanser, der kunne tænkes at give oplysninger af værdi for barnets 
muligheder.

Hvis et barn har haft særlige vanskeligheder — f. eks. skulkeri eller 
kriminalitet — har der været et solidt samarbejde med børneværnet, især 
børneværnets sekretær. Ligeledes har der været et nært samarbejde med 
Dr. Louises børnehospitals psykologiske afdeling. I et enkelt tilfælde er 
et barn blevet undersøgt af en klinisk psykolog. I flere tilfælde er børns 
vanskeligheder blevet drøftet med andre skolepsykologer, og et samarbejde 
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inden for specialundervisningen med Præstø Amt og Roskilde Amt på den 
ene side og Køge på den anden er ved at komme i gang.

De indstillede børn fordeler sig på flg. klassetrin: 
0123456789 lak

Sø. 4 3 4 3 5 2 4 1 0 0 26

Br. 3 3 11 4 3 4 2 8 3 1 42

Tø. 1 10 7 3 12 11 3 0 1 1 49

8 16 22 10 20 17 9 9 4 2 117

Ikke skolesøgende børn 141

258

De enkelte grupper inden for specialundervisningen
Børn med talevanskeligheder

Born med talevanskeligheder: Tale-hørepædagog, fru B. Rasmussen, blev 
ansat som talelærer ved Køge kommunale Skolevæsen fra 1.-8. 1963 og 
arbejder i nær kontakt med det skolepsykologiske arbejde. Da der kun 
har været taleundervisning i kort tid, er det stadig de sværere tilfælde, 
der hjælpes, og derfor foregår undervisningen som enkeltmandsunder
visning. Da skolelægen har fået et nyt audiometer, har skolekommissio
nen overladt det gamle til tale-hørepædagogerne.

Tunghøre børn
De fleste børn med nedsat hørelse følger den almindelige undervisning 
i klassen i samarbejde med behandling hos ørespecialisten, og de pla
ceres på den bedst egnede plads. Speciel høretræning og mundaflæsnings
øvelse gives af hørepædagogerne, fru Amnitzbøll, Søndre Skole, og fru 
Hansen, Tøxens Skole. I nogle tilfælde gives samtidig støtteundervisning. 
De helt svære tilfælde henvises til undervisning på forsorgens skoler. 
Vi håber i fremtiden at kunne få disse børn til undervisning i Ringsted, 
hvor der oprettes et center for svært handicappede børn. Derved kan 
børnene transporteres til skole daglig og altså beholde den betydnings
fulde nære kontakt med hjemmet.

Svagtseende børn
Der er ikke givet speciel undervisning til svagtseende, da der ikke har 
været behov herfor. I samråd med Statens Blindevæsen er et barn blevet 
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hjulpet, og børn med mindre synssvækkelse er blevet placeret på den 
bedst egnede plads i klassen.

Svagtbegavede børn
I årets løb har 44 børn fået undervisning i 4 hjælpeklasser. Et barn er 
blevet optaget til undervisning på eksternatskole. Det er meningen at 
søge oprettet en enkelt række hjælpeklasser, så behovet kan dækkes, 
idet flere børn har måttet hjælpes meget nødtørftigt gennem holdunder
visning, da der ikke har været plads til dem i de nuværende hjælpe
klasser, hvor særlig en klasse er overfyldt. — Det er en meget dårlig og 
uholdbar løsning på problemet at give holdundervisning til svagt
begavede børn, og det er stadig et stort ønske inden for specialunder
visningen, at både de bevilgende og pædagogiske myndigheder vil se 
med velvilje på oprettelse af specialklasser — hjælpeklasser og læse
klasser — så de handicappede elever kan få den undervisning, som de 
har krav på og kan få virkelig gavn af.

Læseretarderede børn
Der er givet holdundervisning til børn med læse- eller stavevanskelig- 
heder. Undervisningen gives på små hold, hvor det som retningslinie 
gælder, at der er lige så mange ugentlige timer til rådighed, som der er 
børn på holdet.
Eleverne på læseholdene er kontrolundersøgt 2 gange i årets løb. I for
bindelse med disse undersøgelser drøftes børnenes standpukt med dansk
læreren, læseholdslæreren og evt. også med forældrene. Der er i årets 
løb udført 250 kontrolundersøgelser, og dette arbejde er derfor blevet 
en væsentlig del af den skolepsykologiske virksomhed.
I årets løb er 2 børn blevet henvist til undervisning gennem Statens 
Institut for Talelidende p. g. a. svær læseretardering.

Regneretarderede børn
Elever, der har særlige vanskeligheder med regning får undervisning 
på hold, hvor det er muligt at nå at hjælpe det enkelte barn, da der kun 
er 3-5 børn på hvert hold.

Sygeundervisning
3 syge børn fra Køge har fået sygeundervisning i hjemmet i kortere 
tid, og på Køge Sygehus er undervist 2 børn fra Køge og 1 barn fra 
Køges omegn.

Desværre fik Køge afslag på oprettelse af børnehaveklasser på Tøxens 
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skole, men da de bevilgende myndigheder plejer at være positivt stemt 
over for hjælp til børnene, var det måske en idé at oprette en individual- 
klasse for de skoleumodne børn. Det er en hård skæbne for disse børn 
at skulle arbejde med ting, de ikke bryder sig om 7 år igennem, og det 
er denne prøvelse de skoleumodne udsættes for. I f. eks. Herlev har man 
påvist, at skoleumodne børns nederlag i det første skoleår kan præge deres 
indstilling og arbejdsevne hele resten af skoletiden og måske også i de 
voksne år. Med undervisning i en individualklasse kan man opnå, at 
børnene skånes for nederlag, så ingen af dem mister lysten til skole
arbejdet. Samtidig er der mulighed for bedre kontakt med det enkelte 
barn og læreren, fordi der kun er 12-14 børn i klassen.

Blandt de indstillede børn har en del haft skolevanskeligheder, fordi de 
ikke får passet deres hjemmearbejde. Det kan også være svært for et barn 
at føle ansvaret for lektielæsning når det er meget sjovere at lege, og man 
er ene om at bestemme. — Køge er en industriby og i mange tilfælde går 
begge forældre på arbejde og har ikke så mange kræfter til at følge bør
nenes skolegang, som de kunne ønske, når de kommer fra arbejde. Det 
ville være en stor hjælp, hvis Køge havde et — eller hellere to — fritids
hjem, hvor børnene kunne være under opsyn og få hjælp. Vi håber på, at 
dette problem klares inden længe, selv om der er mangel på egnede lokaler 
til formålet, og selv om det er meget vanskeligt at finde en ledig bygge
grund i Køge i disse år. christoffm

Børnehaveklasserne
Til børnehaveklasserne, der startede den 2. september 1963, var tilmeldt 

74 børn. Efter kort tid skete et par udmeldelser, hvorefter klasserne bestod 
af 41 piger og 31 drenge, fordelt på tre hold med 24 børn på hvert.

Der er i gennemsnit mødt 22,6 børn pr. dag pr. hold, d. v. s. en møde
procent på 94,17. Børnene mødte fem dage om ugen, to timer hver gang.

Mange af børnene havde aldrig beskæftiget sig med at klippe, klistre, 
tegne og male; derfor blev den første tid hovedsageligt anvendt med disse 
arbejdsformer samt med arbejde i træ med hammer, sav og søm. Efter
hånden kom mange andre arbejdsformer med i beskæftigelsen, så som 
leg med ler, syning på groft gulvkludestof og på finere stoffer, perlesyning, 
fletning med bast, som videre forarbejdedes til små kurve o. lign. Der 
blev lavet dyr af papmaché, punge af skind, og fantasien fik rigt afløb i 
udformning af figurer af værdiløst materiale (trådruller, papæsker, toilet
miler og alt, hvad man almindeligvis i en husholdning ville kaste i skarn
bøtten).

Når børnene mødte, fik de lov straks at gå i gang med manuelt arbejde. 
Havde de ikke selv noget ønske om, hvad de ville lave, foreslog jeg dem 
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ting, som jeg mente, kunne have netop disse børns interesse. Efterhånden 
blev det færre og færre, der ikke vidste, hvad de ville i gang med. Når 
arbejdsiveren ebbede ud efter 1/2-% time, ryddede børnene op, og så sang 
vi eller gjorde rytmiske øvelser til trommen eller sang, 14-14 time. Derpå 
fik børnene mælk til den mad eller frugt, de havde medbragt.

Den sidste halve time brugtes til samtale eller oplæsning. Børnene 
lyttede helst; men vi trænede også i at bruge sproget ved at børnene 
enkeltvis fortalte om oplevelser, de havde haft, eller historier, de selv 
havde digtet.

En gang om ugen legede vi skole, d. v. s. børnene skulle udføre de 
samme opgaver samtidigt, f. eks. tegne et ur, hvor klokken var 10.

Efter jul steg børnenes interesse for bogstaver og tal stærkt. De børn, 
der bad om det, lærte at skrive deres eget navn, søskendes navne og mor 
og far med store, trykte bogstaver. De fik også lov at skrive tal, hvis de 
ville. De fleste talte fejlfrit til 20. Vi gik ture til stranden for at hente 
skaller og i skoven efter mos og kogler.

Som fællesarbejde digtede børnene historier. Først fandt de ud af, hvad 
historien skulle hedde og hvad den skulle handle om, så fortalte de efter 
tur, således at alle var med, mens jeg skrev ned. Tilsidst læste jeg historien 
op for børnene, der syntes, det var en meget morsom leg. Sådan en leg 
øger fantasien og er en god træning i at snakke til en hel gruppe.

Et af holdene lavede som fællesarbejde en stor struds af papmaché. 
Det var en fin præstation, da interessen skal holdes vedlige i 3-4 uger, 
så længe varer sådan et arbejde, når det skal tørre ind imellem.

Børnene har været meget interesseret i og glade for arbejdet. De mødte 
altid op med strålende humør og stor arbejdslyst. De var på samme tid 
stolte over den ugentlige fridag som en slags tegn på, at de var store, og 
kede af ikke at kunne komme i børnehaveklassen også den dag.

Børnene sagde, at de gik i børnehaveklasse og vidste godt, at skolen 
er anderledes; men de fleste glædede sig, til de skulle gå rigtigt i skole.

Interessen for børnehaveklasserne syntes at være stor fra forældrenes 
side. Der blev afholdt forældremøde for hvert hold. Her fortalte jeg om 
arbejdet; børnenes produktion var udstillet og forældrene fik anledning 
til samtaler og spørgsmål om børnene og arbejdet. Der var julefest, hvor 
forældrene også var indbudt. Endelig blev der afholdt et møde med fore
drag og diskussion om børnehaveklasserne, hertil inviteredes forældrene, 
skolevæsenets lærere og skolekommissionen.

Jeg har i årets løb haft mange samtaler med lærere og derigennem fået 
indtryk af en positiv indstilling til arbejdet i børnehaveklasserne.

Jeg har talt meget med skolens talepædagog og skolepsykolog, der begge
har vist mit arbejde overordentlig interesse. Kirsten Lond.
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Udenbys elever pr. 1. august 1963

Klasse 3G 2G 1G 3r 2r ir 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ialt

Søndre sk. 3 0 2 0 5 0 1 1 1 1 1 0 15
Broch. sk. 3 1 2 4 5 2 3 1 1 0 2 1 25
Tøxens sk. 7 1 0 7 0 2 1 3 4 7 1 3 36
Gymnasiet 39 45 87 5 7 10 193

Ialt 39 45 87 18 9 14 11 10 4 5 5 6 8 4 4 269

Flidspræmier og legatar 1963-64
Etatsråd Alfred Sørensen legat:

Inger Margrethe Englund 3 rbi
Karin Hauge Christensen 3 ra J Søndre skole

Lærerinde, frk. Christence Winthers legat:
Jane Kock 9. a Brochmands skole

Agent Jørgen Hendrik G lanser s legat:
Svend Erik Larsen 9. a Brochmands skole

Sparekassen for Kjøge og Omegns legat:
Susanne Jensen 9. kl. Tøxens skole

Lærerinde, frk. Emilie M. C. Friederichsens legat:
For højeste realeksamen:
Kirsten Rasmussen III ra Tøxens skole

Flidspræmier uddelt til elever på Søndre skole
To håndværkerlegater på 25 kr.:

Søren Broskov 3 ra
Bodil Christiansen 3 rb

Foreningen Nordens boggave
Marianne Rasmussen 3 ra
Gitte Hansen 3 rb
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Flidspræmier uddelt til elever på Brochmands skole
Birgit Ruth Petersen, 3. ra
Inger Pedersen, 3. rb 
Ole Rasmussen, 2. r 
Connie Nielsen, 1. r

Marianne Nielsen, 9. a 
Britt Mogensen, 9. tekn.
Erik Rasmussen, 8. a 
Hans Andreasen, 8. tekn.

Foreningen Nordens boggave
Preben Pedersen, 2. r
Dan Christensen, 1. r
Jørgen Kamper, 9. a

Flidspræmier uddelt til elever på Tøxens skole
Illra: Inge Birgit Christensen — Bent Nielsen 
lllrb: Peder Laurits Christensen — Niels Frigast Rasmussen 
9. kl.: Anne Lauenborg Jensen — Jess Helge Pedersen 
8. kl.: Søren Karsten Andersen — Menna Tove Nielsen 
7. kl: Lisbet Ronøe

Foreningen Nordens boggave
Helene Lykke Pedersen III ra

Flidspræmier uddelt til elever ved Køge Gymnasium 
liga: Sten Juul Petersen
Ilgx: Birte Holm Pedersen
Ilgy: Ellinor Christoffersen
Iga: Karen-Margrethe Lerbæk Olsen
Igb: Mona Thing Madsen
Igx: Kurt Bøge Frederiksen
Igy: Steen Griiner Hansson
2. r.: Erik Pedersen
1. r.: Birgit Nicolajsen
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Oversigt over skolernes lokaler 1. august 1963
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Årsberetning fra de enkelte skoler

SØNDRE SKOLE

I 1964 havde Søndre skole 10 års fødselsdag, og da skolen endnu ikke 
er indviet, havde det måske været en idé at arrangere denne indvielse som 
et »andendagsgilde« i forbindelse med indvielsen af Køge gymnasium.

I øvrigt fik Søndre skole alle tiders fødselsdagsgave, idet vi for første 
gang dimitterede 28 realister, som alle bestod. Skolekommissionens for
mand, borgmester Sund, gjorde skolen den glæde at tale ved dimissionen. 
Borgmesteren udtalte her, at det havde været en stor dag for folkeskolen 
i Køge, da det blev besluttet i byrådet, at der skulle være realafdeling på 
alle byens skoler. »Fra flere sider var man skeptisk«, sagde borgmesteren, 
»men al skepsis er lykkeligt blevet gjort til skamme«.

Flere faktorer er selvfølgelig skyld i, når en opgave lykkes: eleverne og 
lærerne må slide i det, og samtidig hermed synes jeg, man må fremhæve, 
at myndighederne i Køge er large, når det drejer sig om bevillinger til 
undervisningsmateriel samt tilskud til lærernes videreuddannelse, hvilket 
er en betingelse for, at de krav, den nye skolelov stiller, kan realiseres.

En tak til myndighederne for denne forståelse og interesse.

Realeksamen 1964
Opnåede resultater:
3. real a: 2 mg+, 6 mg, 3 mg4-, 2 g+, 1 g
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3. real b: 3 mg, 4 mgH-, 5 g+, 2 g

3. real a
Broskov, Søren (personalechef K. H. Broskov, Anemonevej 15) 
Frikke, Gert (snedkersvend Bent Frikke, Primula vej 11) 
Kellberg, Karl Johan (tømrersvend Hans Kellberg, Lotus vej 12) 
Rasmussen, Ole Bjørn (inspektør Poul Rasmussen, Kløvervej 18) 
Christensen, Karin Hauge (rutebilchauffør Louis Christensen, Marievej 5) 
Jensen, Lene (gummiarbejder Georg Jensen, Gyvelvej 1)
Johansen, Anne-Lise (overbetjent J. Johansen, Gyvelvej 10)
Junggård, Merethe Kathrine (dir. Ib Junggård, »Bjørnholm«, Lellinge) 
Jørgensen, Inger Frank (værkfører F. Jørgensen, Rasmussensvej 21) 
Jørgensen, Merete (malersvend Poul Jørgensen, Strandvejen 102) 
Larsen, Inger Lis (godsinspektør Karl V. Larsen, Glæisersvej 20) 
Larsen, Kenny Dorthe (chauffør Niels Chr. Larsen, Strandvejen 63) 
Nielsen, Anette (skolebetjent K. Å. Nielsen, Gymnasievej) 
Rasmussen, Marianne (bankbogholder Rasmussen, Rasmussensvej 2) 

3- real b
Damm, Jesper (kedelpasser Henning Damm, Solsortevej 15)
Frederiksen, Poul Peter (frisørmester H. Henry Frederiksen, Vestergade 6) 
Hansen, Bjørn Vind (overbetjent Vind Hansen, Sveasvej 22) 
Abel, Anna Grete (forpagter Bjørn Abel, GI. Lellingegård) 
Christiansen, Bodil (tømrersvend Ove Christiansen, Robenheje 12) 
Christoffersen, Annette Liitzhøft (forretningsfører Frede Christoffersen,

Skovvænget)
Elmfelt, Jytte Evelyn (træarbejder Knud Elmfelt, Lellinge)
Englund, Inge Margrethe (fru Herman, Nyportstræde 3)
Hansen, Gitte Margrethe (gummiarbejder V. E. K. Hansen, Tjørnevej 9) 
Hågensen, Lene Kirsten (gummiarbejder Lars Chr. Hågensen, 

Rebslagergade)
Larsen, Karen Margrethe (bankbud Valdemar Larsen, Brogade 3) 
Larsen, Lisbeth (missionær William Larsen, Jasminvej 10)
Nielsen, Birthe Merete (repræsentant Knud Nielsen, Strandvejen 14) 
Petersen, Hanne (karetmagersvend V. A. Petersen, Kløvervej 1)

I 1963—64 havde Søndre skole besøg af konsulent for religionsunder
visningen, hr. Søren Borello, som overværede religionsundervisningen i en 
7., 8. og 3. realklasse.

Af forældremøder har vi afholdt følgende:
24. september 1963: forældremøde for 5. kl.s forældre.
10 oktober 1963: forældremøde for 8. klassernes forældre.
22. oktober 1963: forældremøde for 4. b’s forældre
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7. november
14. november
21. november
28. november

1963: studiekreds for forældrene til 4. b

14. november 1963: forældremøde for 1. klassernes forældre
5. december 1963: forældremøde for 3. reals forældre
16. december 1963: forældremøde for sangkorets forældre
28. januar 1964: forældremøde for alle forældre (åbent hus)
27. februar 1964: forældremøde for 7. klassernes forældre
Som tidligere år var der stor tilslutning til vore forældremøder, og jeg 

vil gerne her bringe forældrekredsen til Søndre skole en tak for interesse 
og venlig og positiv holdning til skolen. Med hensyn til øvrige arrange
menter henviser jeg til nedenstående beretninger.

Henning Jørgensen.

Lejrskolen
Sidst i april og først i maj drog Søndre skole igen på lejrskole. Denne 

gang med 6. og 7. klasserne. Lejrskolen var i F. D. F.s hus »Klinteborg« i 
Odsherred.

Mandag den 27. april drog 6ab af sted og kom hjem lørdag den 2. maj. 
Næste hold 6 c og 7 a startede mandag den 4. maj og kom hjem lørdag 
den 9- maj. Sidste hold startede lørdag den 9. maj til torsdag den 14. maj. 
Deltagelse i lejrskoleopholdet er gratis, dog opkræves 10 kr. til dækning 
af udflugter, ligesom børnene må medbringe et mindre beløb til lomme
penge.

Foruden kammeratskabets store betydning, kan fremhæves besøget 
i Højby kirke, Odden havn, Artilleriskole på Gniben og Skamlebæk radio. 
Desuden foretoges geologiske, geografiske og biologiske opgaver i om
egnen.

For fremtiden vil vi arrangere lejrskole i august—september og kun for 
7. klasserne. Det bliver den bedste årstid, og det er først på skoleåret, så 
vi netop her i vore udelte klasser under nye arbejdsformer også kan vurdere 
børnene, inden deres deling til 8. klasse og 1. real.

Lejrskolen bringer nyttige kundskaber under morsomme former og styr
ker kammeratskabet klasserne imellem.

Ole Gerhard Jensen.

Erhvervspraktik
I dette skoleår har alle skolevæsenets 8. klasser været udsendt 2 gange 

en uge i februar og april og 9- klasserne 2 uger i november. Erhvervsvej - 
lederne på Amts-arbejdsanvisningskontoret i Roskilde har, som de fore
gående år, på forbilledlig vis stået for det praktiske arrangement, og både 
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de og praktikværterne fortjener skolens tak for den store oplevelse, det er 
for eleverne at prøve noget helt nyt.

Onsdag den 20. maj afholdt skolevæsenet et møde med årets erhvervs
praktikværter, erhvervsvej lederne samt de implicerede lærere, hvor der 
blev lejlighed til en grundig debat af de problemer, der knytter sig til 
udstationeringen af eleverne. — Praktikværterne ankede over, at en uges 
praktik var for kort tid og ville iøvrigt gerne i snævrere kontakt med 
deres praktikanters lærere. — Fra skolens side anmodede vi indtrængende 
arbejdsgiverne om at vente med at antage lærlinge indtil eleverne er fær
dige med i hvert fald 8. og helst også 9- skoleår.

Efterhånden som vor 8.—10. kl. afdeling udbygges tror jeg, vi skal flytte 
erhvervspraktikken »opad« — indskrænke den i 8., udvide den i 9. kl. og 
til sidst i 10. kl. måske ligefrem have eleverne ude én eller to dage om 
ugen. — Det bliver spændende, når vi forhåbentlig inden så længe skal i 
gang med at planlægge det 10. skoleår!

Jens Hauge.

Skolefesten

Den 10., 11. og 12. december afholdtes skolefesten i form af en teater
forestilling med efterfølgende bal.

Syvendeklasserne opførte med succes Soyas enakter »En ærgrelse på
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Vandring«. Alle de optrædende klarede deres roller strålende. Fra begyn
delsen viste eleverne sig modne og positivt indstillede og bidrog i høj 
grad til at gøre arbejdet morsomt og inspirerende for instruktøren.

For de ældste elevers vedkommende foregik dansen efter forestillingen 
til jazz-rytmer frembragt af det udmærkede orkester »The Mainstream«, 
mens Max Steffensen sørgede for underholdningen af de mindre klasser.

Sven Thorstain.

Skolepatruljen
Skolepatruljen virker nu på 3. år, og den er i mellemtiden blevet udvidet 

med en patrulje på Søndre Viaduktvej.
I daglig tale drøftes »den farlige skolevej« meget, og der tales meget om 

store projekter for at sikre bl. a. børnene, som skal passere Ringvejen, så 
er det kedeligt at se, hvor lidt børnene benytter skolepatruljerne. På Søndre 
Viaduktvej stiller sagen sig ikke bedre.

Nu har Søndre skole mange udfaldsveje, og det er umuligt, at give di
rekte besked om, hvilken vej, børnene skal gå. Skolepatruljen er sat, hvor 
den farligste trafik er, og den er sat for at vejlede, og når den benyttes, 
skal den respekteres, men skolen har ikke mulighed for at tvinge børnene 
til at gå bestemte veje. Det er en pligt og et ansvar, som skal afgøres af 
forældrene.

Dersom skolepatruljerne ikke vil blive benyttet mere end de gør i øje
blikket, er der størst sandsynlighed for, at der ikke er behov eller ønske for 
den tryghed, som skolepatruljerne er, og de vil blive nedlagt.

Ole Gerhard Jensen.

Skoleturneringen
Vore forberedelser til turneringen indledtes med en kamp mellem vore 

22 bedste spillere. Ud fra denne udtog vi et hold med reserver. De første 
træningskampe, der spilledes i slutningen af august, gav os et klart neder
lag til Køge Boldklubs juniorhold, en sejr over II g’erne fra Gymnasiet, og 
et knebent nederlag til Ølsemagles 1. juniorhold.

Derefter var vi klar til den første kamp i turneringen, hvor vor mod
stander var Strøby-skolen. Denne kamp blev uden større besvær vundet med 
10—0. Inden næste runde spillede vi igen nogle træningskampe: Vi tabte 
til 2. real fra Gymnasiet, men vandt stort over Brochmands skole. Semi
finalemodstanderen var Fløng skole, og kampen blev spillet på deres bane. 
Trods en kraftig modvind i første halvleg, vandt vi denne med 1—0, men 
efter pausen, hvor vi var jævnt overlegne, formåede vi dog kun at score 
endnu et mål, således at vor sejr blev på 2—0.

Vi var nu i finalen, hvor vor modstander var sidste års kredsvinder, Set.
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Jørgens skole fra Roskilde, som i semifinalen havde besejret Tøxens skole 
med 8—1! Vi var just ikke optimister, men vi havde givet hinanden hånd
slag på, at vi ikke ville tabe uden sværdslag. En træningskamp før finalen 
gav uafgjort mod Herfølges juniorhold. Finalen afvikledes 10. oktober på 
Køge Stadion med Keld Petersen fra ungdomslandsholdet som dommer.

Efter første halvleg førte vi sensationelt med 2—0! Ikke helt uretfær
digt, da Roskilde-holdet trods en del spil ingen virkelig farlige chancer 
havde. Efter pausen overtog vore modstandere spillet, og det var absolut 
retfærdigt, at de fik udlignet til 2—2. Omkampen på 2 gange 7 minutter 
endte 0—0, og i straffesparkskonkurrencen, som nu blev afgørende for, 
hvem der skulle gå videre, scorede Roskilde 3 mål mod vore 2, således at 
deres endelige sejr blev på 5—4.

Selvfølgelig var vi lidt skuffede, når vi havde været så nær ved sejren, 
men det var os dog en stor trøst, at vi i år havde ydet en langt bedre ind
sats i turneringen end sidste år, hvor vi tabte vor første kamp til Broch-
mands skole med 5—1. Børge Sylvest.

BROCHMANDS SKOLE

Det forløbne skoleår kan stort set betegnes som et godt, roligt arbejdsår, 
hvor skolens rytme ikke har været udsat for svære rystelser.

Men tidens almindelige skolevanskeligheder gør sig naturligvis gældende. 
Vi har i dette som i det foregående skoleår haft en stilling vakant. Ikke før 
1. april meldte sig en ansøger, så stillingen kunne besættes. At vikariater, 
såvel ved vakance som ved sygdom, må besørges af folk uden læreruddan
nelse, gør ikke skolens stilling bedre.

En anden af tidens vanskeligheder er pladsmangelen, og på skolen glæ
der vi os over skolekommissionens bestræbelser for at finde en løsning på 
dette problem. Når vi har alle lokaler i brug — alle særlokaler optaget — 
kan vi lige netop have børnene i skole. Men det betyder vandring mellem 
lokalerne i stort omfang. Alle skolens 3., 4. og 5. klasser har ikke et lokale, 
hvor de bor, hvor deres materialer findes, hvor de føler sig hjemme. De må 
henvises til de lokaler, der bliver ledige, når de andre klasser er i særlo
kaler. Det kan ikke undgås, at mangelen på et fast tilholdssted giver an
ledning til adskillige vanskeligheder, både med hensyn til undervisningens 
effektivitet og til børnenes opfattelse af arbejdsro og god orden.

Der er dog også lyspunkter på det lokalemæssige område. Et godt og 
velindrettet lokale til tale- og tunghøreundervisningen er taget i brug og 
virker helt tilfredsstillende.

For første gang dimitteredes i år elever med realeksamen. 36 elever ind
stilledes og alle bestod.
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Den første gennemførelse af realeksamen efter den nye ordning — 3 
års realafdeling i stedet for 4 mellemskoleklasser og 1 realklasse — har 
overalt givet anledning til en vis usikkerhed, både med hensyn til under
visningens form og omfang og m. h. t. selve eksamen. For adskillige af 
skolens lærere var det første gang, de førte elever op til realeksamen, men 
ved energisk indsats både fra elevers og læreres side fik eksamen et godt 
forløb.

Nyordningen med børnenes forbliven på samme skole fra første til sidste 
klasse er hermed gennemført. Forhåbentlig vil det ikke vare længe, inden 
skolegangen i 8.-9. klasserne forlænges med et 10. skoleår for dem, der 
ønsker det. Så først er der den rigtige balance mellem de to afdelinger af 
elever, der er ude over den undervisningspligtige alder.

Lejrskolen har i år stået i de nordiske venskabsbyers tegn. I efteråret var 
8a og 1. real på lejrskole i Kristianstad, og i foråret var 7c på lejrskole i 
Kongsberg. Både i Sverige og Norge har vi mødt overordentlig megen 
hjælpsomhed, både ved tilrettelæggelse og afvikling af lejrskolen, og begge 
steder har børnene haft stort udbytte af arrangementet.

Ved skoleårets slutning måtte vi desværre rage afsked med frk. Naur- 
bjerg, der havde søgt og fået bevilget afsked med pension. Såvel blandt bør
nene som blandt kollegerne vil frk. Naurbjerg blive savnet meget, både 
fordi frk. Naurbjerg var en dygtig lærerinde og en trofast slider, men især 
fordi frk. Naurbjerg med sit muntre lune og gode humør var en lysspreder 
på skolen.

A. Daugbjerg.
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Realeksamen 1964

3 Ra

Susanne Årsøe, (maskinfabrikant M. Årsøe)
Karin Kamper, (gummiarb. H. Kamper)
Ulla Birgit Kjærsdam, (vaskeriejer E. Kjærsdam)
Anette Knudsen, (fabrikant J. Knudsen)
Anne-Lise Larsen, (gårdejer fru S. M. Larsen, Lellinge)
Birgit Petersen, (gårdejer O. H. Petersen, Yderholm)
Birgit Ruth Petersen, (tømrersv. P. Petersen)
Anne-Mette Poulsen, (købmand O. Poulsen)
Alice Ruhnau, (typograf T. Ruhnau)
Birgitte Schmidt, (bankkasserer B. Schmidt)
Karen Vietz, (afdelingsleder K, Vietz)

Leif Bjørn Hansen, (arbejdsmand S. Hansen)
Flemming Jørgensen, (vognmand I. Jørgensen)
Giinther Meincke, (værkfører G. Meincke, Jersie)
Carsten Nielsen, (fru J. Nielsen)
Jørgen Butler Nielsen, (S. Å. Nielsen, chauffør)
Søren Olsen, (blikkenslagermester B. Olsen)
Erik Steen Petersen, (redder H. V. Petersen)
Heine Kurt Petersen, (arbejdsmand G. Petersen)

3 Rb

Joan Hansen, (maskinarbejder E. S. Hansen)
Lone Jensen, (gummiarbejder V. Jensen)
Anni Nielsen, (arbejdsmand N. Nielsen)
Tonny Grete Olsen, (gummiarbejder C. N. Olsen)
Inger Pedersen, (vognmand K. E. Pedersen, Lellinge)
Bodil Petersen, (karetmager H. Petersen, Krageskov)
Lone Rasmussen, (bestyrer V. Pasmussen)

Preben Juul Hansen, (arbejdsmand E. Hansen)
Jan Heinrich Koil, (lagerforvalter E. Koli)
Henning Ove Larsen, (maskinarbejder J. V. Larsen, Ølsemagle)
Niels Jørgen Larsen, (undermester A. Larsen)
Ove Bøgh Larsen, (værkfører A. E. Larsen)
Søren Lillie, (arkitekt K. Lillie)
Erik Fog Mogensen, (revisor A. F. Mogensen)
Palle Nielsen, (værkmester H. H. Nielsen)
Leif Peder Pedersen, (Laboratorieass., fru E. Pedersen, Skensved)
Bjarne Rasmussen, (manufakturhandler H. Rasmussen)
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Fra 9. klasse udgik følgende elever med statskontrolleret prøve:

Anne Eriksen (repræsentant H. D. Eriksen)
Jane Frandsen (træarbejder C. E. Frandsen)
Hanne Harling Hansen (fyrbøder C. H. Hansen)
Bente Høg (mekaniker A. C. A. Høg)
Lone Jacobsen (gummiarbejder B. Jacobsen)
Jane Kock (fru E. H. Kock)
Lydia Madsen (fisker H. Madsen, Lellinge)
Alida Bolette Meyer (fru K. Meyer)
Sanni Mogensen (tømrer B. K. Mogensen)
Merri Annette Pedersen (fru T. Olsen)
Marianne Prien (montør E. V. Prien)

Erik Waldorff Jensen (tekn. ass. P. E. N. Jensen)
Jørn Jensen (vognmand K. E. Jensen)
Jørgen Kamper (gummiarbejder J. Kamper)
Jørgen Raahauge Nielsen (ovetpolitibetjent B. R. Nielsen)

Fra 9. klasse udgik følgende elever med teknisk forberedelseseksamen:

Lis Nybo Hansen (salgsleder E. Hansen)
Edith Larsen (træarbejder E. B. Larsen)
Britt Mogensen (tømrer B. K. Mogensen)
Lis Randers (slagtersvend F. B. Randers)

Erik Bay (fru E. Bay)
Brian Hansen (savskærer S. J. Hansen)
Tom Hansen (gummiarbejder O. C. Hansen)
Erik Jensen (Gummiarbejder V. Jensen)
Jan Kurt Jørgensen (træarbejder I. Jørgensen)
Niels Knudsen (slagter E. Knudsen)
Karl-Aage Larsen (chauffør N. P. Larsen)
Svend Erik Larsen (fru C. Dahl)
Peder Møgelberg (mekaniker A. F. Møgelberg)
Steen Nielsen (bagermester H. Nielsen)
Niels Ove Pedersen (maskinfabrikant E. O. E. Pedersen
Steen Smollerup Rasmussen (overpakmester O. S. Rasmussen, Ølby Lyng)
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TØXENS SKOLE

Med udgangen af skoleåret 1963—64 dimitteredes det første hold elever 
fra 9- kl. ved Tøxens skole med den statskontrollerede prøve. Endnu har 
undervisningen i 8.-9. klasse vel ikke fundet sin endelige form; men den 
stadig stigende tilgang til disse klasser viser med al tydelighed, at man er 
inde på det rette spor. Hvad eksamen efter 9- klasse endnu savner af ret
tigheder efter skolegangen, opvejes af den direkte forbindelse, som disse 
elever gennem erhvervspraktikken opnår med livet uden for skolen.

Denne forbindelse har vi som vanligt også søgt at etablere i en anden 
retning, nemlig gennem vore lejrskoler og ekskursioner. I efteråret 1963 
var 8. kl. på den traditionelle tur til Bornholm, og i sommerferien 1964 
var 2. real og 9- klasse under ledelse af fru Else Kristiansen på en begi
venhedsrig rur til England.

På selve skolen er det — foruden den pædagogiske nyorientering, som 
endnu kun er i sin vorden — i høj grad den lokalemæssige situation, som 
optager sindene. Undervisningsministeriets byggeforskningsinstitut har un
dersøgt dette problem og peger på den 3-sporede skole (ca. 700 elever) som 
den fordelagtigste i en købstad. Elevantallet er ikke større, end at kon
takten mellem lærere og elever bibeholdes samtidig med, at et lærerperso
nale på 30—35 formentlig vil repræsentere et så bredt udsnit af interesser 
og uddannelse, at en god undervisning i alle klasser skulle være sikret. Med 
hensyn til investering og driftsøkonomi hævder denne sig klart over for

34



andre, idet navnlig faglokalerne i den 3-sporede skole udnyttes bedre end 
i alle andre.

Skal vi også lokalemæssigt svare til de opstillede normer, mangler Tøx
ens skole meget, idet der ikke er bygget her siden 1937, medens der har 
været livlig byggevirksomhed i 50'erne og 60‘erne ved byens andre skoler. 
Vi venter os meget af de kommende år og håber, at den begyndelse, som 
netop i slutningen af dette skoleår blev gjort med hovedistandsættelsen af 
drengenes gymnastiksal, kun vil være indledningen til en aktivitet, der for
håbentlig rent bygge- og lokalemæssigt vil få Tøxens skole til at rejse sig 
som en slags fugl Fønix af asken. Kaj Frier.

Realeksamen 1964
HI ra

Benborg, Palle (fru Alma Gudrun Benborg, Stormøllevej 52)
Birch, Carsten Due (fodspecialist Jens Aage Birch, Vordingborgvej 12) 
Bjarne, Ulla (overfyrbøder Karl Aage Bjarne, Kløvervej 21) 
Christensen, Inge Birgit (overportør Poul Christensen, Glæisersvej 46) 
Hansen, Kirsten Minna (chauffør Frede Hansen, Langesvej 44) 
Jensen, Birgit (filmoperatør Kai Jensen, Bellisvej 8)
Jensen, Inge Dorethe (overlærer Dirch Bacher, Stevnsvej 20 A, Strøby

Egcde)
Jensen, Kate (malersvend Villy Jensen, Stormøllevej 39)
Nielsen, Bent (maskinsmed Ejvind Nielsen, Glæisersvej 26)
Nørregaard, Kirsten (læge Aage Nørregaard, Æblevej 4)
Pedersen, Dorthe (mekaniker J. M. Pedersen, Marievej 7)
Pedersen, Helene Lykke (forretningsfører W. Pedersen, Nyportstræde 53) 
Rasmussen, Kirsten (smedemester Poul Rasmussen, Skovvænget 31) 
Sørensen, Elin Kate Gulmann (maskinpasser Chr. Gulmann Sørensen,

Lærkevej 4)

III rb
Andreasen, Inger Kriiger (vognmand A. E. J. Andreasen, Vestergade 16) 
Andreasen, Niels Kriiger (vognmand A. E. J. Andreasen, Vestergade 16) 
Bolt, Lars Palle (overlærer Mogens Bolt, Lotusvej 9)
Christensen, Peder Laurits (overpostbud Gerhard Christensen, Langesvej 10) 
Christensen, Torben Dj urs (bankfuldmægtig Vagn Henry Christensen,

Brogade 3)
Hald, Erik Grandahl (bogholder Robert Hald, Bellisvej 21)
Hansen, Hans Jørgen (overlærer Valter Hansen, Pedersvej 27)
Jensen, Arne Levin (tarmmester Egon Levin Jensen, Strandvejen 66) 
Jensen, Gitte Pondal (snedkermester Tage Pondal Jensen, Elmveænget 7)
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Jespersen, Jørn Ole (grønthandler Aage D. B. Jespersen, Vestergade 18) 
Jørgensen, Kirsten Vasegaard (købmand Sv. E. Jørgensen, Jersie Strand) 
Jørgensen, Tage (mejeribestyrer Svend Jørgensen, Vestergade 11) 
Nielsen, Peter Claus Vallø (maskinmester Christian Nielsen, Skov

vænget 20)
Olsen, Poul (installtør Ove Olsen, Jernbanegade 8)
Petersen, Axel Kaj Laurberg (depotejer Erik Laurberg Petersen, Strand

vejen 6)
Rasmussen, Niels Frigast (depotejer Svend Rasmussen, Tøxensvej 28)

Statskontrolleret -prøve efter 9- kl.
Christensen, Grethe Ulla Oppenhagen (fabriksmester Kay Christensen, 

Stormøllevej 11)
Christiansen, John Thillgren (fru Alfrida Christiansen, Glæisersvej 18) 
Dreiø, Niels (gummiarbejder Willy Hansen Dreiø, Lupinvej 4) 
Hansen, Jonna Hjort (lokomotivfører Chr. Hansen, Tangmosevej 43) 
Holbæk, Kurt Bjarnar (arb.md. Dan Holbæk, Tessebøllevej 2, Herfølge) 
Jensen, Anne Lauenborg (maskinsnedker Sv. B. Jensen, Lupinvej 16) 
Jensen, Susanne (gummiarbejder Verner Jensen, Solsortevej 20) 
Jensen, Tom Erling (ostehandler Børge Jensen, Vordingborgvej 34,

Hastrup)
Jønsson, Anita (fru Marie Jønsson, Nørregade 22)
Jørgensen, Jane (vognmand E. Jørgensen, Kirkestræde 6)
Kristiansen, Jens Viggo (gummiarbejder Johannes Kristiansen,

Langesvej 16)
Larsen, Jens-Erik Risgaard (fru Karen Risgaard Larsen, Frihedsvej 1) 
Nielsen, Kirsten Anne (tømrer Axel Nielsen, Billesborgvej 11, Herfølge) 
Nielsen, Niels Poul (forretningsfører Sv. Aa. Nielsen, Clara Frijsvej 5) 
Olsen, Søren Leif Nordkvist (fabriksarb. Henning Olsen, Teglværksvej 10, 

Herfølge)
Pedersen, Jess Helge (postbud H. Pedersen, Alkestrup pr. Tureby)

8. kl.
Andersen, Laila (fru A. K. Andersen, 0. Sandmarksvej 19)
Andersen, Søren Karsten (træarb. Sv. Aa. Andersen, Zoffmannsvej 12) 
Haargaard, Anne Marie (kioskejer Peter R. Haargaard, Skovparken 70) 
Jensen, Hans Erik (slagteriarbejder Hans Kjeld Jensen, H. C. Andersens - 

gade 2)
Jensen, Jan (gummiarbejder Verner Jensen, Solsortevej 20)
Jensen, Rita (chauffør John Peter Jensen, Kløvervej 5)
Lind, Runa Irene (arbejdsmand Jørgen Ulrik Lind, 0. Sandmarksvej 13) 
Nielsen, Arne Erling (chauffør Ejnar S. Nielsen, Vibevej 21)
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Nielsen, Irene Nygaard (kommunearb. Kaj Valdemar Nielsen, Solsorte
vej 18)

Nielsen, Janne Sinna (gummiarbejder G. Nielsen, Nørregade 56) 
Nielsen, Menna Tove (arbejdsmand H. V. Nielsen, Ternevej 4) 
Olsen, Evelyn (fru Elly Olsen, Zoffmannsvej 30)

la
Balsløv, Anne Beate (bestyrer Poul Balsløv, Akacievej 10, Strøby Egedej 
Frederiksen, Karin Stence (pølsemager Børge Frederiksen, Blegdammen 25) 
Larsen, Anne (snedker H. K. Larsen, Tøxensvej 16)
Olsen, Lisa (gummiarbejder Bruno Olsen, Gymnasievej 31) 
Ronøe, Lisbeth (fru Inger Ronøe, Jernbanegade 2)

KØGE GYMNASIUM

Skoleåret 1963—64 — det første i den nye bygning — begyndte beske
dent i nordfløjen på et meget begrænset område. Allerede i oktober 1963 
kunne vestfløjen med faglokaler til naturfag, kemi og geografi tages i an
vendelse. Efterhånden som byggeriet blev færdiggjort, rykkede skolen ind 
på et stadig større areal. De store erobringer fandt sted i marts 1964, da 
festsal, foyer og spisesal blev taget i brug. Sidst på skoleåret kunne sluttelig 
lærerværelse og kontorer rykke ind på deres endelige plads i sydfløjen.

Nu ved skoleåret 1964/65’s begyndelse står vi i et skolekompleks, der i 
det store og hele er færdigt med besåede og beplantede arealer omkring 
bygningen. Kun enkelte håndværksarbejder i det indre står tilbage, gymna
stiksalene vil meget snart kunne benyttes; men idrætsanlægget mod vest vil 
antagelig først om et år kunne anvendes. Der er således grund til at være 
tilfreds med udviklingen, og vor taknemmelighed over de indvundne re
sultater har adresse til mange sider.

Skoleåret 1964—65 begyndte med 308 elever, fordelt med 72 i realafde
lingen, 109 i 6 I g-klasser, 72 i 4 II g-klasser og 55 i 3 III g-klasser. Den 
store stigning i antallet af elever i Ig — fra 73 i 1963 til 109 i år — skyldes 
den vældige tilgang fra Ringsted, hvorfra gymnasieeleverne tidligere gik 
i Roskilde Katedralskole, men på grund af pladsforholdene der, har Køge 
gymnasium nu overtaget det store Ringstedkontingent, og vi må regne 
med, at det vil blive en permanent ordning.

I juni 1964 tog gymnasiet afsked med cand. polyt. Kirsten Krebs og lærer 
Poul Erik Rasmussen, som i to år havde udført udmærket arbejde i hen
holdsvis kemi i gymnasiet og metalsløjd i realafdelingen, og skolen bringer 
dem sin bedste tak for deres faglige indsats og fortræffelige kollegiale ind
stilling.

Til skoleåret 1964/65 er der til gymnasiets 1. realklasse blevet optaget 
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elever fra hele gymnasiets opland efter derom af forældre fremsat ønske. 
Der er ved optagelsen alene taget hensyn til, om eleven skønnes egnet 
til at gennemføre undervisningen i realafdelingen på tilfredsstillende måde 
og på normal tid.

Ansøgning om optagelse til 1. realklasse indgives gennem elevernes

hidtidige skole, og den tilstilles gymnasiet sammen med et midlertidigt 
afgangsbevis. Efter forudgående samråd med amtsudvalget træffer skolens 
rektor beslutning om optagelsen.

Optagelse i I gymnasieklasse er betinget af, at vedkommende elev med 
tilfredsstillende resultat har bestået oprykningsprøven fra 2. realklasse og 
er i besiddelse af en sådan modenhed og kundskabsfylde, at det kan forven
tes, at han kan følge undervisningen i gymnasieafdelingen på tilfredsstil
lende måde og fuldføre undervisningen på normal tid. Elever, der søger 
optagelse i en gymnasieafdeling på en anden skole end deres hidtidige, må 
fremlægge det afgangsbevis og den særlige udtalelse, som de kan begære af 
deres hidtidige skole.

Ansøgning om optagelse i I gymnasieklasse sendes til Roskilde amtsud
valg gennem elevernes skoler og foretages på standardiserede skemaer, på 
hvilke skolen afgiver sin erklæring om elevens egnethed for optagelse i 
gymnasieafdelingen. På anvisningsskemaet anføres samtidig hvilke andre 
gymnasieskoler eleven evt. søger optagelse på.
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Ansøgning om optagelse indsendes til udvalget forud for afholdelse af 
oprykningsprøven fra 2. realklasse og senest 15. april. Efter afholdelse af 
oprykningsprøven sker der indberetning om udfaldet af denne til udvalget.

Ved afgørelsen af, om en elev kan optages i I gymnasieklasse, skal i al
mindelighed den hidtidige skoles skøn og udfaldet af oprykningsprøven fra 
2. realklasse være afgørende.

Når eleven af den hidtidige skole er karakteriseret som »ikke egnet« eller 
»måske egnet« til optagelse i gymnasieafdelingen, og resultatet af opryk
ningsprøven fra 2. realklasse er utilfredsstillende med henblik på optagelse 
i I gymnasieklasse kan eleven ikke optages i I gymnasieklasse. Er resultatet 
af oprykningsprøven derimod tilfredsstillende, må eleven — såfremt foræl
drene stadig ønsker ham optaget i I gymnasieklasse — underkastes en opta
gelsesprøve, der foranstaltes på den skole, hvor eleven principielt har ønsket 
sig optaget.

Der vil endvidere kunne afholdes optagelsesprøve for elever, hvor udval
get i særlige tilfgælde skønner, at der kan være anledning hertil.

Udvalget skal godkende formen for optagelsesprøverne, men bedømmel
sen af den enkelte prøves udfald foretages af den gymnasieskole, hvor prø
ven afholdes, og denne indsender til udvalget meddelelse om udfaldet af de 
ved denne afholdte prøver.

Prøverne er mundtlige; aspiranter til den matematiske linje bliver prøvet 
i dansk, matematik og fysik, til den sproglige linje i dansk, engelsk og tysk.

Efter samråd med udvalget træffer rektor den endelige beslutning om ele
vernes optagelse i I gymnasieklasse.

V algmuligheder i I gymnasieklasse
Eleverne skal ved optagelse vælge mellem matematisk og sproglig linje.
Matematikerne skal på deres ansøgning anføre, om de ønsker undervis

ningen i engelsk eller tysk.
Sproglige skal have bestået den lille prøve i latin; har de ikke aflagt 

denne prøve ved deres hidtidige skole, skal de aflægge den ved det gymna
sium, hvor de søger optagelse. I almindelighed skal dette ske forud for 
optagelsen, men undtagelsesvis kan elever optages på sproglig linje på be
tingelse af, at de senest den 15. oktober består latinprøven med tilfreds
stillende resultat.

Ved optagelsen i I g. kan såvel matematikerne som sproglige vælge 
russisk i stedet for fransk.

I skoleåret 1964/65 kom russiskundervisningen i gang i en I g. mat. 
med 23 elever og en I g. sprg. med 9 elever. Faget har dermed fået en 
fortrinlig placering i det nye gymnasium, og jeg håber og forventer, at 
eleverne vil blive glade for denne nyskabelse i den danske skole.

Valget mellem fransk og russisk vil nok volde adskillige aspiranter og 
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deres forældre kvaler. På den ene side er det klart for enhver, at den rolle, 
Sovjetunionen spiller i verden i dag, ikke mindst på det naturvidenskabelige 
område, og det handelsmæssige samkvem, vi har og formodentlig stadig 
vil få med Sovjetunionen, gør det naturligt og ønskeligt, at i alt fald en del 
danske akademikere behersker russisk. På den anden side må det ikke 
overses, at det er et svært sprog, man kun kan anbefale elever, der har 
sprognemme og vil lægge betydelig energi i arbejdet med det. Dertil 
kommer, at disse elever ikke vil kunne få undervisning i fransk, hvad 
mange naturligvis vil være betænkelige ved.

At der kan komme absolut tilfredsstillende resultater ud af undervisnin
gen, har forsøg på nogle gymnasieskoler godtgjort.

V algmuligheder ved overgangen til II g.
For matematikere: en matematisk-fysisk, en samfundsfaglig og en biolo

gisk gren.
For sproglige: en nysproglig, en samfundsfaglig og en klassisksproglig 

gren.
Dette billede ser jo ved første blik noget broget ud, men i praksis vil det 

de fleste steder og også hos os tegne sig væsentlig enklere.
Oprettelsen af de samfundsfaglige grene er over hele landet udskudt, i alt 

fald til 1967, idet der først skal uddannes lærere til dem, så disse grene kan 
vi i denne forbindelse se bort fra.

En klassisk-sproglig gren er det ikke sandsynligt, at Køge gymnasium 
med sit forholdsvis beskedne elevtal vil kunne bære de første år.

Mest brændende bliver nok spørgsmålet om oprettelse af en naturfaglig 
gren på den matematiske linje. Gymnasiets nybygning vil rumme mulighe
der for lokalemæssigt at indrette undervisning i biologi og biokemi på en 
biologisk gren. Det afgørende vil være, om der melder sig 10 elever, hvilket 
ligesom for russisks vedkommende er en betingelse for fagets indførelse.

Om denne naturfaglige gren på den matematiske linje kan det oplyses, 
at formålet med undervisningen er at give eleverne viden om og forståelse 
af organismernes bygning og livsytringer. Undervisningen skal i væsentlig 
grad bygge på eksperimenter og studier af faglitteratur. Herved skal elever
ne indøves i biologiens arbejdsmetoder og kritisk vurdering af resultaterne.

Undervisningen skal omfatte: biokemi, plante- og dyresystematik, almin
delig cellelære, strålingsbiologi, bakteriologi og virologi, planteanatomi og 
-fysiologi, dyrehistologi, -anatomi og -fysiologi, formering og fosterudvik
ling, økologi, etologi, arvelighedslære, evolutionslære og menneskets hygi
ejne. Desuden læses et speciale.
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Fag- og timeplan for gymnasiet efter den nye gymnasielovs 
ikrafttræden 1, august 1963

Fag
Sproglig linie

I- II- III

Matematisk linie

Fælles
I- II- III

mf
II- III

nf
II- III

Religion 1- 1- 1 1- 1- 1
Dansk 4- 4- 4 4- 4- 4
Engelsk 
Tysk

4- 6- 5
3- 5- 4

| 4- 3- 0

Fransk (Russisk) 5- 3- 4 5- 3- 4
Latin 4- 3- 3
Græsk m. oldtidskundskab
Oldtidskundskab 1- 1- 1 1- 1- 1
Historie 4- 3- 3 4- 3- 3
Samfundsfag, samfundslære 0- 0- 1 0- - 0- 1 - 0- 1
Geografi 2- 1- 0 2- 2- - 2
Biologi
Biokemi

0- 0- 4 0- - 0- 4
- 4- 7

Kemi 2- - 2- 2 - 2- 2
Fysik 3- - 5- 4 - 3- 2
Matematik 3- 3- 0 5- - 6- 6 - 4- 3

31-30-30 31-17-13 -13-17 -13-17

Legemsøvelser 3- 3- 3 3- 3- 3
Fællestimer 0- 1- 1 0- 1- 1
Musik maks. 2- 2- 2 2- 2- 2

— min. (2)-(0)-(0) (2)-(0)-(0)
Formn. og kunstforståelse (0)-(2)-(2) (0)-(2)-(2)

36-36- 36 36-23-19 -13-17 -13-17

I alt 36 ugentlige timer

I II og III gymnasieklasse kan formning og kunstforståelse få timetallet 
(2—2), når musik får minimumstallet (2—0—0).

Normalt vil timerne i kunstbetonede fag være at anvende til musik; men 
hvor skolen råder over kvalificerede lærerkræfter dertil, vil der i II og III 
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gymnasieklasse sideløbende med musiktimerne kunne indrettes undervis
ning i formning og kunstforståelse for de elever, som har særlig interesse 
for en sådan undervisning.

Den nysproglige linje vælges af dem, der vil tage juridisk eller statsvi
denskabelig embedseksamen, skoleembedseksamen i sprog og historie, teo
logisk eller medicinsk embedseksamen. Desuden vælges nysproglig retning 
af mange, der ikke ønsker at læse videre ved de højere læreanstalter, men 
efter studentereksamen vil ud i praktisk virksomhed.

Den matematisk-naturvidenskabelige linje giver adgang ril at studere ved 
Danmarks tekniske højskole eller læse til skoleembedseksamen ved det 
matematisk-naturvidenskabelige fakultet.

Til det juridiske og statsvidenskabelige smdium er den lige så godt et 
grundlag som den nysproglige linje. Til lægestudiet, til studierne ved Land
bohøjskolen, Farmaceutisk Læreanstalt og Tandlæge-skolen, kan den natur
faglige gren anbefales.

Henrik Bertelsen.

Om realafdelingen og gymnasiet
Som H. J. skriver i sin artikel har han og jeg grundigt debatteret 

problemerne, og vi er blevet enige om ad denne vej at gøre offentligheden 
bekendt med vore betragtninger, da vi mener, at det i høj grad kan 
interessere forældre og hjem.

Under henvisning til de af Henning Jørgensen vedrørende realafdelingen 
og gymnasiet foran anførte betragtninger skal jeg fremkomme med følgende 
kommentarer:

H. J. fremsærter i sit indlæg to hovedsynspunkter: 1. at realafdelingen 
bør tilhøre folkeskolen, 2. at eleverne fra folkeskolens realafdeling bør tage 
realeksamen, før de søger optagelse i I gymnasieklasse.

ad. 1. Gymnasieskolen led ved skoleloven af 1958 et smerteligt tab, 
idet de to yngste årgange (11—13 år) blev frataget gymnasieskolen ved 
mellemskolens nedlæggelse.

Realafdelingen er i dag den sidste rest af den egentlige barneskole, som 
gymnasiet har tilbage. Mister vi også den, er der kun de tre gymnasietrin 
tilbage. Den sidste spinkle forbindelse med den øvrige skole vil da være 
kappet over, og gymnasiet vil stå i fare for at blive et 3-årigt studenter
kursus uden rod i folkeskolen.

Udvælgelsen af ansøgerne fra 7. klasserne til gymnasieskolens 1. real
klasse er en såre vanskelig og tilsyneladende tilfældig procedure, som er 
henlagt til de respektive amtsudvalg. Det indrømmes gerne, at resultaterne 
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ikke er tilfredsstillende, og at amtsudvalgets medlemmer undertiden kan 
have en lidt halvdårlig samvittighed. Det er dog ikke gymnasiets fejl; 
men den derom gældende bekendtgørelse af 9. februar 1961 er temmelig 
håbløs at administrere i praksis. Det eneste rationelle ville efter min 
mening være, at foranstalte en regulær lodtrækning, men hvad skulle så 
amtsudvalgene tage sig til?

Det normale bør i overensstemmelse med lovens ord være, at en gym
nasieskole har en dobbeltsporet realafdeling, således at lærerne i gymnasiet 
fortsat i praksis kan få lejlighed til at kende realskolens pensa, forudsæt
ninger og problemer indefra.

ad. 2. Hovedreglen er, at 1 g’s elever skal rekrutteres fra 2. realklasse, 
og det bør fastholdes.

Med hensyn til latin og matematik bygger undervisningen i I g direkte 
på det pensum, eleverne har haft i 2. real.

De velbegavede elever i 2. realklasse vil få deres skoletid forlænget et 
år, hvis de først tager realeksamen, og det ville være uheldigt for de 
gymnasieegnede elever. På grund af den højere alder mener jeg, der kan 
være lige så stor udsigt til, at 3. realelever kan tabe læselysten i løbet af 
gymnasietiden og blive lige så »skoletrætte« som eleverne fra 2. realklasse.

Ingen gymnasieegnet elev vil i dag blive standset på sin vej til studen
tereksamen på grund af dårlige økonomiske forhold.

En elev, der rammes af sygdom, vil kunne gå klassen om, hvis han/hun 
ønsker at fortsætte i gymnasiet, og det drejer sig da heldigvis om uhyre 
sjældne undtagelsestilfælde.

Man bør ikke af hensyn til det lykkeligvis meget lille antal »svipsere«, 
der er blandt 2. realelever i I g, ændre hele praksis og stile i retning af 
bestået realeksamen før optagelse i I gymnasieklasse.

løvrigt er 3. r. og 2. r. ligeligt repræsenteret i den — stadigvæk meget 
lille — gruppe, der ikke gennemfører gymnasiet. Den af H. J. iagttagne 
modning, der finder sted hos eleverne i 3. realklasse, kan også indtræde 
i I g, og jeg tror, kravene og undervisningen dér netop ville fremme en 
sådan udvikling.

Endelig må det bemærkes, at vi har meget lidt erfaringsmateriale endnu 
at bygge på, idet gymnasieløbet efter den nye lov først er kørt igennem i 
juni 1966. Men lidt erfaring for og statistik over, hvordan 2. real elever 
klarer sig i sammenligning med elever med realeksamen har vi fra Ros
kilde katedralskole som følger:

Når 3. realeleverne i løbet af de første måneder i I g har opbrugt deres 
forspring i f. eks. fransk og engelsk stil, er grupperne overordentlig jævn
byrdige.

For Køge gymnasiums vedkommende har vi endnu ikke en tilsvarende
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Direkte fra 2. real Med realeksamen

Antal Karakterer Antal Karakterer

Skriftlig dansk 82 8,0 73 7,7
» engelsk 38 7,7 34 8,5
» tysk 38 7,7 34 7,5
» matematik 44 7,8 39 7,9

statistik, men jeg er overbevist om, at billedet ville svare til forholdene 
ved Roskilde katedralskole.

Derimod kan jeg oplyse sammensætningen af I g klasserne på Køge 
gymnasium i indeværende skoleår. Efter min mening må den procentiske 
tilgang fra 2. r. nødig blive mindre, end den er for øjeblikket. For de 
sproglige klassers vedkommende er den endda betænkelig ringe:

sproglige matematikere Ialt

2. real 23 34 57
3. real 28 22 50

51 56 107

Jeg glæder mig til juni 1966, når vi kan fremlægge vore første nogen
lunde sikre resultater fra studentereksamen efter den nye lov. Jeg er ikke 
i tvivl om, at 2. realelevernes eksamensresultater tåler sammenligning med 
realisternes.

En strukturændring efter mit ønske ville være et 5-årigt gymnasium, 
der byggede på hovedskolens 7. klasse — delt eller udelt — det er under
ordnet.

Over for Henning Jørgensens »Vælg det sikre« ville jeg — som for
holdene er nu - sige: »Vælg det rigtige«. Henrik Bertelsen.

Til- og afgang af lærerpersonalet 1963-64:
Søndre skole
Afgang: Lise Barnes, 1. au g. 1964 til Solbakkeskolen, Tjæreby kommune.

Poul Erik Rasmussen: Ungdomsskolekonsulent i Roskilde amt.
Tilgang: Kate Stryhn Madsen, 1. au g. 1964, timelærerinde.

Fru A. Boserup, 1. august 1964, børnehavelærerinde.
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Brochmands skole
Tilgang: Lærerinde fru Anne Marie Høeg, 1. april 1964.

Lærer Niels Høeg, 1. juli 1964.
Afgang: Aspirant Chrenn Bjerg 1. juli 1964 til Ølsemagle skole.

overlærer frk. Meta Naurbjerg 1. juli 1964. Afsked p. g. a. alder

Tøxens skole
Tilgang: Timelærerinde, frk. Bente Heino Simonsen, pr. 1-8-64.

Timelærer Preben Helmer Christensen, pr. 1-8-64.
Timelærerinde, frk. Inger Fark, pr. 1-8-64.
Timelærerinde, frk. Lis Sund, pr. 1-8-64.
Timelærerinde, fru Lone Andersen, pr. 1-8-64.

Afgang: Lærerinde, frk. Anna Lise Mølgaard, pr. 1-7-64.

Gymnasiet
Tilgang: Adjunkt Jørgen Bødker

Adjunkt Gert Engel
Gymnasieoverlærer Ruth Færgemann
Lektor Folmer Jensen
Adjunkt Bent Kraul Jensen
Adjunkt Viggo Henrik Nielsen
Adjunkt Poul-Erik Nielsen
Adjunkt Kurt Stolt
Timelærerinde Else Gatzwiller
Timelærer Jørn Jeppesen
Lærer Arne Robert Langner

Afgang: Timelærerinde, cand. pol. fru Kirsten Krebs, pr. 1. juli 1964.
Lærer Poul Erik Rasmussen, Søndre skole, pr. 1. juli 1964.

Lærerpersonalets videreuddannelse 1963-64
Søndre skole

Finn Døygård — årskursus, D.L.H. — Geografi II
Jens Hauge — årskursus, D. L. H. — Skolebiblioteksarbejde.
Lydia Fogsgård — årskursus, D.L.H. — Verdenshistorie.
Finn Døygård — 1. april—4. april — Ekskursion til Holland.
Børnehavelærerinde Kirsten Lond — 15.-20. marts — Esbjerg højskole.
Martha Kristensen — 1 måned på Engelskkursus i Brighton, England, 

(sommerferie 1964).
Inger Jørgensen — 1 uge på Ollerup gymnastikhøjskole (sommerferie 

1964).
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Brochmands skole
Frk. E. Christoffersen — D.L.H.s 3 måneders kursus til videreuddannelse 

af skolepsykologer og konsulenter for specialundervisning.
Knud Larsen — overværet 13 forelæsninger i matematik på Emdrupborg.
Fru Ruth Mogensen. — D. L. H. 14 dages sommerferiekursus i udv. tysk.
Fru A. M. Høeg. — 14 dages sommerferiekursus i keramik.
Frk. Ingelise Østerskov-Andreasen. — 14 dages sommerferiekursus. — 

Dansk Amatør Teater (børneteater).

Tøxens skole
Overlærer Aksel Th. Jensen: 14 dages fysikkursus på Danmarks Lærer

højskole, sommerferien 1964. Lærerinde, fru Alice Rasch: 4 ugers Fort- 
bildungskurs flir Deutschlehrere (Deutsche Auslandgesellschaft), sommer
ferien 1964.

Gymnasiet
Adj. Birgit Brendstrup: musikkursus.
Adj. Gert Engel: tysklærerstævne i Herning, 8 —10. august 1964.
Adj. Kresten Ejrnæs: gymnastiklærerkursus i Sønderborg 2.—10. aug. 1964. 
Adj. Helmuth Sørensen: engelskkursus i Oxford i sommerferien.
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Lærerpersonalet ved Søndre skole

Nava Tjeneste- 
aJder

Ansættelse 
i Køge

Stadssk oleinspektø r:
Henning Jørgensen ............................................. 1-10 1946 (1956) 1-7 1961
Viceinspektør:
J. Havkrog Jensen............................................... 1-10 1939 (1951) 1-10 1942
Overlærere:
E. P. Mortensen................................................. 1-6 1924 (1943) 1-1 1951
Fru I. Kaas............................................................ 1-5 1931 (1958) 1-8 1954
Fru Kamma Pedersen........................................... 1-6 1939 (1949) 1-11 1949
Frk. Gudrun Jakobsen........................................ (1958) 1-1 1963
Fru Ruth Færgemann........................................... 1-4 1943 (1958) 1-10 1941
Fru E. Stenkjær................................................... 1-6 1951 (1963) 1-6 1949
Fru I. Jensen ....................................................... 1-8 1951 (1963) 1-8 1958
Lærere:
Frk. R. Rasmussen............................................... 1-5 1953 1-8 1959
Frk. M. Kristensen............................................... 1-8 1954 1-8 1952
A. R. Langner..................................................... 1-10 1955 1-1 1956
Fru E. Ammitzbøll............................................... 1-11 1955 1-8 1956
Fru E. M. Bruun................................................. 1-1 1956 1-1 1954
K. Å. Dyregaard ................................................. 1-6 1956 1-4 1958
Ole G. Jensen....................................................... 1-8 1956 1-8 1954
Fru L. Fogsgaard ................................................. 1-1 1957 1-8 1955
Fru N. Hauge (orlov) ........................................ 1-1 1957 1-1 1955
Jens Hauge............................................................ 1-1 1957 1-1 1955
Frk. E. M. Nielsen............................................... 1-8 1957 1-8 1955
H. J. Bruun......................................................... 1-4 1958 1-8 1956
Fru B. Rasmussen . ............................................... 1-4 1958 1-7 1957
Fru E. Boberg Jørgensen.................................... 1-6 1958 1-8 1960
Fru Inger Jørgensen............................................. 1-8 1959 1-8 1961
Sven Thorstain..................................................... 1-9 1959 1-7 1960
Finn Døygaard..................................................... 1-7 1960 1-7 1960
Fru Mona Mikkelsen........................................... 1-7 1960 1-7 1960
Fru Birgitte Borre Rasmussen............................ 1-8 1960 1-4 1953
Flemming E. Jensen............................................. 1-7 1961 1-7 1961
Fru L. B. Holm Larsen......................................... 1-7 1961 1-7 1961
Timelærere:
Børge Sylvest....................................................... 1-8 1963
Frk. Kate Stryhn Madsen ................................ 1-8 1964
Faglærere:
Frk. Gurli Hansen .............................................
Fru Kirsten Øst Jacobsen ................................
Fru Hugo Jørgensen.............................................
Børnehavelærere:
Fru K. Lond .....................................................
Fru A. Boserup .................................................
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Lærerpersonalet ved Brochmands skole

Navn
Tjeneste

alder
Ansættelse 

i Køge

Skoleinspektør:
A. Daugbjerg....................................................... 1-1 1952 (1952) 1-1 1955
Viceinspektør:
Mogens Koefoed ................................................. 1-8 1942 (1957) 1-8 1946
Skolepsykolog:
Frk. E. Christoffersen........................................... 1-8 1948 (1961) 1-8 1947

Overlærere:
Frk. A. Rasmussen............................................... 1-8 1931 (1947) 1-8 1929
Fru E. Frølich Hansen......................................... 1-8 1938 (1949) 1-4 1936
Frk. K. M. Kristensen........................................ 1-3 1941 (1951) 1-4 1939
Mogens Belt......................................................... 1-12 1941 (1955) 1-8 1958
Fru E. Belt............................................................ 1-2 1943 (1956) 1-8 1958
K. E. Lindenskov................................................. 1-4 1946 (1961) 1-8 1959
Fru J. D. Kelberg................................................. 1-1 1947 (1961) 1-8 1957
E. Stenkjær............................................................ 1-7 1949 (1961) 1-8 1947
Fru E. Koefoed..................................................... 1-8 1950 (1962) 1-8 1948
Knud Larsen.......................................................... 1-8 1950 (1962) 1-8 1948
Fru A. Pedersen................................................... 1-8 1951 (1963) 1-8 1949
Lærere:
Fru R. Mogensen................................................. 1-7 1951 1-8 1961
Remi Døn ............................................................ 1-8 1953 1-8 1958
Fru Anne Marie Høeg......................................... 1-8 1954 1-4 1964
Leif Østrup Rasmussen......................................... 1-8 1956 1-8 1954
Frk. A. L. Pedersen............................................. 1-8 1957 1-8 1955
Thomas Vejbæk................................................... 1-8 1957 1-8 1955
Fru Ruth Vejbæk................................................. 1-8 1957 1-8 1955
Frk. Inge Lise Østerskov.................................... 1-4 1958 1-10 1960
Jørgen Vejbæk..................................................... 1-3 1959 1-5 1961
Niels Høeg............................................................ 1-9 1961 1-8 1964
Fru G. Vej bæk..................................................... 1-10 1962 1-10 1960
Kr. Pilehøj Rasmussen......................................... 1-8 1962 1-8 1962

Aspiranter:
E. Bondegaard Madsen......................................... 1-1 1962 1-1 1962
Fru Connie Jensen............................................... 1-8 1962 1-8 1962

I imelærere:
Frk. Kirsten Lehrmann Nielsen........................ 1-8 1963
Ole Bakkedrup Olsen........................................... 1-8 1963

Faglærere:
Fru E. Jørgensen .................................................
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Lærerpersonalet ved Tøxens skole

Tjeneste- Ansættelse
Navn alder i Køge

Skoleinspektør:
Kaj Aksel Brier.............................................. 1-4 1943 (1961) 1-4 1941

V iceinspektør:
Ingrid Margrethe Johansen ................................ 1-12 1932 (1943) 1-12 1932

Overlærere:
Johannes Jørgensen ............................................. 1-7 1922 (1943) 1-12 1933
Fru Ellen K. Jacobsen........................................ 1-10 1922 (1943) 1-10 1921
Einar Alfred Kaas............................................... 1-12 1928 (1958) 1-11 1953
Fru Gerda Buch................................................... 1-9 1933 (1948) 1-8 1946
Carl Weber ......................................................... 1-5 1936 (1949) 1-11 1935
Dirch Gertzen Bacher......................................... 1-8 1940 (1958) 1-8 1958
Hans Valter Hansen............................................. 1-10 1941 (1953) 1-8 1940
Fru Else Kristiansen............................................. 1-8 1942 (1953) 1-4 1942
Svend Aage Jensen ............................................. 1-11 1943 (1958) 15-9 1944
Fru Anne C. Hansen........................................... 1-12 1944 (1959) 1-4 1943
Povl Rend nip....................................................... 1-11 1945 (1960) 1-8 1949
Aksel Th. Jensen................................................. 1-9 1949 (1961) 1-8 1954

Lærere:
Fru Cia Christensen............................................. 1-1 1953 1-12 1950
Bernhard B. Mikkelsen........................................ 1-8 1953 1-8 1951
Fru Elisabeth Lang Pedersen.............................. 1-8 1953 1-8 1952
Fru Alice Rasch................................................... 1-10 1953 1-8 1956
Fru Grethe Rosendal (orlov 1964/65) ........... 1-1 1957 1-8 1961
Fru Jytte Jacobsen............................................... 1-4 1959 1-8 1961
Frk. Inger Børglum Hansen................................ 1-7 1960 1-7 1960
Frk. Birgitte Demuth (orlov 1964/65) ............. 1-7 1961 1-7 1961
Fru Inger Elise Ross............................................. 1-7 1964 1-7 1962
Frk. Kirsten Krenzen...........................................

7 imelærere: 1-7 1962
Frk. Bente Heino Simonsen................................ 1-8 1964
Treben Helmer Christensen................................ 1-8 1964
Frk. Inger Fark..................................................... 1-8 1964
Frk. Lis Sund....................................................... 1-8 1964
Fru Lone Andersen ............................................. 1-8 1964

Laglærer:
Fru Helga Strand Mortensen.............................. 1-8 1961
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Lærerpersonalet ved gymnasiet
Rektor Henrik Bertelsen, 
Adjunkt Birgit Brendstrup, 
Adjunkt Svend Brendstrup, 
Adjunkt Jørgen Bødker, 
Adjunkt Kresten Ejrnæs, 
Adjunkt Gert Engel, 
Adjunkt Erwin Fischer, 
Gymnasieoverlærer Georg Færgemann, 
Gymnasieoverlærer, fru Ruth Færgemann 
Adjunkt Susanne Holten, 
Lektor Folmer Jensen, 
Adjunkt Bent Kraul Jensen, 
Étfagskandidat Henning Knudsen,

Adjunkt Poul-Erik Nielsen, 
Adjunkt Viggo Henrik Nielsen, 
Adjunkt Henrik Hatt Olsen, 
Adjunkt Knud Steenberg, 
Adjunkt Åse Steenberg, 
Adjunkt Ingrid Stevnsborg, 
Adjunkt Kurt Stolt, 
Adjunkt Helmuth Sørensen, 

, Adjunkt Birte Tofte, 
Timelærerinde Else Gatzwiller, 
Timelærer Jørn Jeppesen, 
Overlærer Inge Jensen, 
Lærer Arne Robert Langner,

Beretninger fra forskellige institutioner

Erhvervsvejledning
I skoleåret 1963/64 har den offentlige erhvervsvejledning bistået ved 

den erhvervsorienterende undervisning i afgangsklasserne ved Køge kom
munale skolevæsen.

Der har været 51 elever til individuel vejledning hos erhvervsvejlederen. 
Eleverne fordelte sig således:

drenge piger
Fra Brochmands skole ........................................ 5 4
Fra Søndre skole ................................................... 6 6
Fra Tøxens skole ................................................. 14 16

25 26
5 elever har været underkastet arbejdspsykologisk undersøgelse hos Ar

bejdsdirektoratets psykologiske konsulent i København. De 5 elever for
deler sig således:

drenge piger
Fra Brochmands skole ....................................... 3 1
Fra Søndre skole ................................................ 1 0
Fra Tøxens skole ................................................ 0 0

4 1
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Samtlige skoler har haft deres 8. og 9. klasser i erhvervspraktik. Der 
deltog:

Fra Brochmands skole ................................................................. 2 klasser
Fra Søndre skole .......................................................................... 2 klasser
Fra Tøxens skole .......................................................................... 2 klasser

6 klasser
I disse 6 klasser var der 47 drenge og 59 piger, ialt 106 elever, hvortil 

der blev fremskaffet 178 praktikpladser, der fordelte sig således:
drenge piger

1. Landbrug og skovbrug.................................... 6 2
2. Søfart og fiskeri ............................................ 2 0
3. Håndværk og industri .................................... 52 19
4. Handel og kontor............................................ 16 49
5. Transport ......................................................... 1 0
6. Husholdning .................................................. 0 11
7. Bårne- og sygepleje ........................................ 0 14
8. Hotel og restauration .................................... 1 1
9. Videregående uddannelser ............................. 2 2
Den 1. november 1963 blev erhvervsvejleder Th. Lauridsen udnævnt til 

skoleinspektør ved Hasle Borgerskole. Den offentlige erhvervsvejledning er 
Th. Lauridsen megen tak skyldig for hans store og dygtige arbejde i Ros
kilde amtsrådskreds. — Den 15. august 1964 blev lærer K. Dyregård, Køge, 
ansat som deltidsbeskæftiget erhvervsvejleder, endvidere ventes i den nær
meste fremtid ansat en heltidsbeskæftiget erhvervsvejleder, hvilket vel 
betyde, at erhvervsvejledningen fremover vil kunne påtage sig flere op
gaver.

P. Hansen.
/ E. B. Linder.

Skolebibliotekerne
Køge Kommunes Børnebiblioteker, som blev oprettet 1. april 1958, 

består af børnebiblioteket i Kirkestræde samt skolebiblioteket ved byens 
3 skoler.

Bestyrelsen består af 3 repræsentanter fra Køge byråd, stadsskoleinspek
tøren samt en repræsentant fra fælleslærerrådet (p. t. skoleinspektør Kaj 
Frier). Byrådsmedlem, skoleleder Viggo Egelykke er bestyrelsens formand 
og overbibliotekar Sv. Aa. Jensen er bestyrelsens sekretær.

Endvidere er der nedsat et bogudvalg bestående af overbibliotekaren, 
den ledende børnebibliotekar samt de 3 skolebibliotekarer. Dette udvalg 
har på regelmæssige møder drøftet indkøbet til de forskellige afdelinger, 
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herunder også klassesæt, hvis administration og vedligeholdelse påhviler 
Køge Kommunes Børnebiblioteker.

Børnene fra 2. kl. og opefter kan vælge mellem udelukkende at låne 
deres skolebibliotek eller at få et fælleslånerkort på børnebiblioteket, således 
at de kan skifte mellem lån de to steder.

Statistik over skolebibliotekernes bogbestand og benyttelse:
Bogbestand Udlån Lånere Læsesalsbesøg

Brockmands skole . . . . 565
Søndre skole ............. . 4438 11331 250 750
Tøxens skole ............. . 6802 14473 226 911
Klassesæt ................... . 15437
Ialt 1963-64 ........... . 27040 25814 476 1661
Ialt 1962-63 .......... . 26102 23853 476 2407
Ialt 1961-62 .......... . 24048 17216 481 3458
Ialt 1960-61 .......... . 23414 18945 511 2852
Ialt 1959-60 ........... . 21821 18066 624 1625
Ialt 1958-59 .......... . 18218 20985 848 1428

Skolebibliotekarer: Overlærer Knud Larsen (Brockmands skole), over
lærer E. Mortensen (Søndre skole) og overlærer Aksel Jensen (Tøxens 
skole).

Fra skoleårets slutning 1963 fratrådte overlærer Weber som skole
bibliotekar ved Tøxens skole. Hr. Weber blev allerede i 1936 assisterende 
skolebibliotekar hos daværende overlærer Heinesen, og i 1943 overtog 
han ved overlærer Ravns bortrejse ledelsen af skolebiblioteket. Hr. Weber 
kan således se tilbage på 27 års virke blandt børn og bøger, og der skal 
her rettes en tak til ham for hans store indsats og aldrig svigtende interesse 
for bibliotekssagen.

Sv. Aa. Jensen.

Færdselsundervisning
I skoleåret 1963/64 har politiet bistået Køge kommunale skolevæsen 

ved færdselsundervisningen.
Bistanden er ydet i tiden fra 4. februar til og med 21. februar 1964 

i 3. klasserne (9 klasser) med et samlet elevantal på 181.
Reglerne for gående og cyklende er gennemgået, og vigepligtsreglerne 

er særlig indskærpet eleverne.
Videre er betydningen af visse advarsels-, forbuds-, påbuds- og anvis

ningstavler forklaret eleverne.
Ved skolepatruljesystemet på Sdr. skole har politiet den 24. oktober 
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1963 instrueret 9 nye SP-er om systemets funktioner og det enkelte med
lems (SP-er) optræden og opgaver på de anviste poster.

K. Møller, politiassistent.

KØGE SKOLEORKESTER
Køge Skoleorkester har i det forløbne år medvirket ved mange forskel

lige lejligheder i Køge og udenbys.
Tre gange har vi besøgt Sverige, hvor vi bl. a. har været deltager i 

Kristiansstads 350 års jubilæum. Sommerferiens store udenlandsrejse gik 
i år til Vesttyskland, hvor vi besøgte gamle venner i Vechta, med koncert 
i Gymnasium Antonianum for en tilhørerskare, der ikke kunne rummes 
i gymnasiets store aula. Videre var vi i tre dage gæster i Burgsteinfurt, 
hvor den store fælleskoncert med Schiilerkapelle Arnoldinum holdtes i 
Martin-Luther-Haus’ store koncertsal, der ligeledes var overfyldt. Rejsen 
gik videre til Almelo i Holland, hvor vore værter ikke var mindre imøde
kommende. Som altid knyttedes mange bånd mellem vore unge musikere 
og vore værter.

Med de flere rusinde tilhørere og vore imødekommende og opofrende 
værtsfolk plus fint vejr og en god portion godt humør var rejsen en meget 
stor oplevelse for os alle.

I sommeren 1965 går turen til Orebro i Sverige, hvor vi er gæster ved 
byens 650 års jubilæum, og til Kongsberg i Norge, hvor vi igen skal 
besøge vor første musikforbindelse, Kongsberg Guttemusikkorps. Det bliver 
vor 4. rur til Kongsberg.

Orkestret har været i fin form i år, og vi håber på tilgang af virkelig 
interesserede piger og drenge i alderen 10—11 år, idet vi som sædvanlig 
mister vore ældste medlemmer 1. oktober.

Køge, den 13. september 1964.
Mogens Koejoed.

Skoleidrætsdagen
Idrætsdagen 1963 blev afviklet uden uheld af nogen art. Ja, så ulykkes

fri var den, at skolesygeplejersken, der var til stede på stadion, overhovedet 
ikke kom i funktion. I år var der indlagt tre nye discipliner: kuglestød, 
håndbold for piger og boldkast for piger. Håndbolden blev afviklet ved 
en kamp mellem hold fra Roskilde og Køge. Til denne kamp havde fa. 
Chr. Christensen udsat en pokal, der kan blive ejendom ved at vindes 
tre på hinanden følgende gange eller ved, at et af holdene har vundet
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pokalen ialt 5 gange. Søndre skole deltog ikke i atletik, da man fra skolens 
side havde hævdet, at man ikke havde været i stand til at træne, da skolen 
mangler enhver form for idrætsanlæg.

Da man var blevet enige om, at præmieuddelingen skulle finde sted 
umiddelbart efter stævnet og vejret blev regnrigt, blev festen om aftenen 
holdt i aulaen på Søndre skole.

Povl Randrup.

Skolebio og Skolescene
Der har igen i år været stor fremgang for Skolebio, der nu er delt i 3 

hold. Yngste hold (5., 6. og 7. klasserne;, ialt 953 har sammen med 49 
lærere og lærerinder set følgende film: »Ballonrejsen«, »Pollyanna«, »Gul
livers eventyrlige rejse« og »Familien Robinson og piraterne«.

Mellemholdet (8., 9-, 1. og 2. r.) — 377 elever og 27 lærere og lærer
inder — har set »Kaptajn Buffalo«, »Tredje mand på bjerget«, »Afrikas 
Dronning« og »Diktatoren«.

Ældste hold (3. r. og gymnasieklasserne) — 231 elever og 79 lærere og 
lærerinder — har set »Lænken«, »Vi smertensbørn«, »En plads på toppen« 
og »Diktatoren«.

Ialt har 1561 elever og 155 lærere og lærerinder været medlemmer af 
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Skolebio, og der har været 7 forestillinger på en uge — 4 for yngste hold — 
2 for mellemholdet og 1 for ældste; næste år bliver der 2 for ældste hold 
og derfor bedre pladser end i år.

10 af omegnens skoler har deltaget.
Landsskolescenen besøgte Køge den 3. december og spillede »Anne 

Franks dagbog« for to fulde huse, en meget fin forestilling. Forårsfore
stillingen var »Den røde Pimpernel«, livlig og spændende; den blev spillet 
3 gange den 6. april.

Det glæder mig at se, at interessen for Landsskolescenens forestillinger 
er voksende i Køge. Næste sæson byder på så interessante ting som »Det 
lille tehus« og »Scapins gavtyvestreger«.

]ohs. Jørgensen.

Skolesparekassen
I 1963/64 er der af elever på Tøxens og Brochmands skoler opsparet 

ialt 11.939,68 kr.
C. Weber.

Sommerferiesvømning
Til svømmeundervisningen i år var der tilmeldt følgende antal elever:
3. kl......................................................................... 63 piger 74 drenge
4. kl......................................................................... 50 piger 81 drenge
5. kl......................................................................... 87 piger 74 drenge
6. kl......................................................................... 53 piger 54 drenge
7. kl......................................................................... 33 piger 47 drenge
8. kl......................................................................... 19 piger 18 drenge
9. kl......................................................................... 3 piger 8 drenge

Ialt.......................................................................... 308 piger 356 drenge
I begyndelsen af ferien var vejret fint og vandet varmt. Tilstrømningen 

til undervisningsholdene var så stor, at vi i en periode på 8 dage måtte 
have 3 svømmelærere i funktion samtidig. Senere i ferien blev vejret 
ringere, vandets temperatur faldt til 13—15 grader, hvilket medførte, at 
mødeprocenten blev mindre mod slutningen af ferien.

Svømmeprøven blev bestået af........................... 52 piger 38 drenge
Frisvømmerprøven blev bestået af ................... 23 piger 29 drenge
Livredderprøven blev bestået af ....................... 7 piger 7 drenge
Som svømmelærere virkede i år D. Backer, Thomas Vejbæk, Jens 

Galskjøt, Elly Pedersen og Jørn Jeppesen.
Thomas Vejbæk.
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Skolebespisning 1963-64
Indkøbt:

Mælk: 240.574 kvarte 1.
Vitaminpiller: 188.000 stk.
Samlet udgift .............................................................................. 71.598,36
4- betaling fra udenbys elever................................................. 3-300,96

68.297,40
Refusion fra staten ................................................................. 17.589,31

Nettoudgift ................................................................................ 50.708,09

Svend Nielsen

Skoletandklinikken
I skoleåret 1963/64 er der efterset og behandlet 1482 børn. Foruden 

det halvårlige eftersyn, er der i år igen gjort en indsats i den forebyggende 
tandpleje, dels som foredrag for klinikkens ældste klasser, første realklasser 
og 8. klasser, dels som demonstration i tandbørstning i 1., 2., 3., 4., 8. og 
1. realklasser. Der er uddelt forskellige hæfter, der oplyser om, hvorledes 
man bevarer sine tænder. Hæfternes indhold er afpasset efter børnenes 
alderstrin. I 1. klasserne er uddelt »Tændernes A. B. C.« Dette hæfte 
bliver læst op og forklaret af klasselæreren. Ca. en uge senere bliver »Tips 
om Deres Tænders Pleje« uddelt, beregnet til, at børnene skal bede for
ældrene om at læse og forklare det. Røde Kors plakater om hygiejne bliver 
forklaret, dels af klasselæreren og dels af tandlægen og hængt op i klassen. 
I 2. klasse bliver der uddelt en pjece, der morsomt fortæller om, hvorfor 
dyrenes tænder er så hvide og stærke. Dette hæfte bliver også læst højt for 
børnene. Klinikkens ældste klasser får uddelt »Tips om Deres Tænders 
pleje« samt ved det sidste besøg på klinikken »Tandpleje«.

Hvilke behandlinger, der er udført, kan ses af den skematiske oversigt. 
Stadigvæk må man konstatere, at for få børn har været til tandbehandling 
før skolealderen, og det er dog vigtigt, at mælketænderne også bliver gjort 
i stand. Til almindelig oplysning gælder, at behandlingen på skoletand
klinikken er gratis for alle børn og omfatter undersøgelser og almindelig 
behandling af tænderne, ikke tandregulering. Hvis et barn trænger til 
tandlægehjælp uden for den tid, det kommer med klassen, kan man hen
vende sig på klinikken mellem kl. 8—11. Skoletandklinikkens telefon: 1257.

E. Crone.
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Oversigt over tandforholdene hos eleverne i 1. klasserne
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Skolelægen i Køge
Skolelægevirksomheden har i året 1963/64 omfattet:

Drenge Piger Ialt
Søndre skole ........................... ............. 325 297 622
Brochmands skole ................. ............. 303 288 591
Tøxens skole ........................... ............. 279 261 540
Gymnasiet ............................... ............. 88 90 178

995 936 1931
Undersøgelsen har omfattet en årlig gennemgang af alle elever. Des

uden er et antal elever, der har frembudt problemer, været til gentagen 
kontrolundersøgelse, vejledning eller korrektion. Dertil kommer, at eleverne 
i børnehaveklasserne også hører ind under undersøgelserne.

13 elever er ikke koppevaccinerede. Det er ikke noget stort tal, men 
ikke uden betydning i betragtning af de ikke helt ubetydelige koppe- 
epidemier, der er optrådt i vore nærmeste nabolande.

Der vises en lidt større svigten over for de øvrige profylaktiske vaccina
tioner til trods for, at der til stadighed gøres hvad gøres kan for at få dem 
supplerede og at der opnås, at flertallet, der ikke er fuldstændig vaccine
rede, i løbet af skoletiden bliver det.

Der er registreret 160 mangler, defekttilstande eller handicaps af større 
eller mindre betydning og som kræver særlig opmærksomhed eller særlige 
foranstaltninger.

Man vil ikke her gå i detaljer med de mere tabellariske opgørelser, men 
gennem de forløbne år har man regelmæssigt taget et eller andet aktuelt 
emne indenfor skolesundhedsplejen op til behandling.

Det er karakteristisk, at man mellem nutidens skolebørn så godt som 
aldrig træffer tilfælde af egentlig undervægtige børn, hvorimod overvægt 
ingenlunde er nogen sjældenhed.

Der må trækkes vide grænser for, hvad man kalder overvægt, men 
alligevel er der i dette materiale påtruffet 78 tilfælde, hvor overvægten er 
så rigelig, at der er tale om regulær fedme.

Det leder ind på en diskussion om vore ernæringsforhold i almindelig
hed.

Det er en kendsgerning, at denne generation må forvente at nå en gen
nemsnitlig legemshøjde, der er større end den foregåendes, der igen er 
højere end deres forældres gennemsnitlige legemshøjde.

Det er ligeledes nu reglen, at pubertetsalderen, i hvert fald fysisk, sæt
ter ind 1-2 år tidligere, end den gjorde for 50-100 år siden.

Man kan tage sådanne eksempler som udtryk for en bedre helbreds
tilstand og ernæring i barneårene.
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I tidligere tider kunne man se børns trivsel hemmet eller standset i 
årevis på grund af vanrøgt, underernæring og vedvarende diarrhoetilstande 
og det samme kunne forårsages af svækkelsestilstande efter svære infek
tionssygdomme eller kroniske infektioner i barneårene. Disse tilstande er 
i dag så godt som ukendte og må vel have medført en bedre legemlig 
udvikling, og at man ikke mere ser disse tilstande, har vel også sin årsag 
i de bedre medicamina, vi i dag råder over, de profylaktiske vaccinationer, 
den bedre oplysning, den bedre barnepleje og at der er færre familier med 
et uoverkommeligt stort børnetal og vel også hele samfundets materielle 
fremgang i det hele taget for at nævne en del af de faktorer, der har hid
ført dette.

Der er næppe tvivl om, at børn nu som regel får tilstrækkeligt at spise, 
ja, nogle får som omtalt for meget.

Men på den anden side kan man give en uhensigtsmæssig ernæring 
skylden for de mange tilfælde, man i dag ser af dårlig holdning, dårlig 
legemsbygning, runde rygge og dårligt udviklet muskulatur.

Det samme gælder antagelig også den almindelige træthed, uoplagthed, 
nervøsitet og i det hele taget det, man kan betegne som svigtende robust
hed overfor dagliglivets krav, der efterhånden er et problem såvel pæda
gogisk som sundhedsmæssigt, og ikke mindst har man i de sidste 10 år 
set en voldsom stigning i tandforfaldet, nærmere betegnet cariesfrekvensen.

Det har ikke altid været sådan. Caries var efter alt, hvad man ved, en 
sjældenhed før 1870. Omkring 1930-40 var det visse steder så grelt, at 
mange børn kunne trænge til kunstige tænder ved konfirmationen, hvis 
de ellers skulle gøre en anstændig figur på kirkegulvet, og i hvert fald 
måtte de have protese, når de skulle giftes. I årene 1940-45 kom der en 
bedring, men derefter er det gået rask tilbage.

Javel, kan man sige, kræft og tuberkulose dør man af, det gør man ikke 
af caries. En akut blindtarmsbetændelse eller tarmslyng fordrer omgående 
drastiske forholdsregler for ikke at blive livstruende og så må vel proble
met dermed være sat på plads. — Ja måske, eller rettere — nej!

Den stigende cariesfrekvens er i sig selv en helbredsmangel, men den 
er også set i et større sammenhæng det mest iøjnespringende symptom 
på den opvoksende slægts dårlige ernæringshygiejne og må ikke løftes 
ud af dette sammenhæng. Stående alene ville cariesproblemet kun miste 
noget af sin alvor. Vi må se det som et af symptomerne på, at vor ernæring 
ikke er i orden, og det er hovedsagen, og jeg skal ikke her i detaljer 
komme ind på cariesprofylaksen som isoleret delproblem, men bruger man 
cariesfrekvensen som indicator for kostformens utilstrækkelighed, må vi 
gøre os klart, at man før 1870 så godt som ikke kendte caries, selv om 
tandbørste, fluoridindhold i tandpasta, tandpleje og tandfyldninger endnu 
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ikke var opfundet. Der var ikke brug for det.
Men det, der gjorde, at der indtraf en ændring i billedet var, at der 

på dette tidspunkt begyndte at indtræffe en ændring i kostform og spise
vaner.

Omkring 1870 begyndte sukker og sødemidler at blive almindeligt 
brugt. Det blev let tilgængeligt og billigt. Slikkerier opfindes og forhand
les til overkommelige priser og så har der forøvrigt aldrig været noget, 
der i den grad appellerer til primitiv nydelse, som søde sager. Det må vi 
erkende når man hører børns plagen for sukker og slik, at man der står 
overfor en drift af betydelig styrke, og noget, der er stærkere end de for
nuftgrunde, man hidtil har kunnet sætte op imod den.

Kager og blødt brød bliver hverdagskost, men under krigen var disse 
ting så hårdt rationeret, at de ikke kunne gøre skade, og derfor så man 
en bedring.

Der er iøvrigt så talrige iagttagelser, der éntydigt peger på sukker, 
slikkeri, blødt brød og kager som skadevolderen, at der ikke kan være 
tvivl om årsagssammenhængen og dette alene til miseren.

Hvor stor skade, der forvoldes, afhænger af i hvor mange timer disse 
stoffer får at virke i og det vil sige antallet af mellemmåltider, og helt 
galt går det for dem, der får den vane altid at gå med et eller andet 
slikkeri i munden hele dagen.

Der er eksempler på, at børn nu til dags i stedet for det måltid, de 
skulle have midt på dagen, i stedet får penge til selv at sørge for mad, 
og det bliver i så fald en stang wienerbrød til en flaske sodavand eller 
coladrik i stedet for mælk, og tilmed ser man den sædvanlige skolemad
pakke erstattet af wienerbrød og sodavand.

Det er nemt og bekvemt, men følgen bliver, at disse børn får halvparten 
eller måske hele deres kaloriebehov dækket af aldeles værdiløse nærings
midler og at der sker en ødelæggelse af helbredet, der ikke blot omfatter 
tænderne, men også hele personen. Den giver sig ikke udtryk i manglende 
huld, men i omtalte svækkelser i holdning, udholdenhed, robusthed, til
bøjelighed til træthed og nervøsitet og måske meget mere andet — og det 
er i høj grad et spørgsmål om folkesundheden i det hele taget.

Vi trænger til en kostreform i retning af få, men gode solide måltider 
af simpel enkel kost med et tilstrækkeligt indhold af mælk, æggehvide
stof, mineraler og vitaminer.

Velstandssamfundet har medført, at man har mulighed for at købe sit 
elementære kaloriebehov til en billig pris og i en form, der bekvemt og 
for en minimal indsats af ulejlighed giver en tilsyneladende mæthed og 
tilfredshed og som indeholder tilstrækkeligt med sukker og sødemidler 
til at den er tillokkende for den mere primitive smag.
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Det ser ud som om mennesket i velstandssamfundet i sit kostvalg og 
sine kostvaner ikke har evnet at leve op til, eller været modnet til dette 
velsandssamfund.

I uvidenhed, blødagtighed, ansvarsløshed og dovenskab afspiser vi den 
opvoksende generation med underlødig kost.

Nogle kunne måske fristes til at ræsonnere, at carius er den pris, vi må 
betale, at vi måske også økonomisk kunne finde udvej for at betale den 
i tandlægeregninger, da det alligevel er umuligt at forandre kostformer, 
der har sin bund i samfundsudviklingen og de stærke elementære drifter 
mod det, der smager godt, men det er et dårligt ræsonnement. Det drejer 
sig ikke alene om cariesproblemet, men om hele vor folkesundhed.

Man kunne forbyde så meget, men den vej er næppe farbar. Kun et 
frivilligt samarbejde mellem skole og hjem baseret på forståelse kan føre 
til forbedringer.

Det skal i denne beretning til slut omtales, at skolesundhedssygeplejer
sken, fru Abrahamsson, som repræsentant for Danmark var indbudt og 
deltog i Kungliga Skolbverstyrelsens fortbildningskursus i skolhygien, 
13.—17. april i Stockholm.

H. Bisgaard-Frantzen.
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Beretning fra Køge ungdomsskole

22. undervisningssæson

Ungdomsskolen startede sæsonen med indledningsaften mandag den 
9. september på Brochmands skole og sluttede med afslutningsfest den 
4. april på Søndre skole og udstilling den 5. april på Tøxens skole.

Elevtallet har igen i år været af rekordstørrelse, idet der har været 
tilmeldt 225 elever, 99 piger og 126 drenge. 77,3 procent af de tilmeldte 
gennemførte undervisningen, og skolen kunne slutte med et elevtal på 
174 (75 piger og 99 drenge). 15 piger og 13 drenge meldte fra i løbet 
af de første tre undervisningsuger, enten fordi undervisningstiden ikke 
passede med deres andre fritidsbeskæftigelser, eller fordi ungdomsskolen 
ikke var det, de havde tænkt sig. Når man udelukker disse 28 elever fra 
beregningsgrundlaget, viser det sig, at 88,8 procent af eleverne har gen
nemført undervisningen, hvilket må siges at være særdeles pænt sam
menholdt med de mange udtalelser, man hører om ungdommens mangel 
på stadighed over for de arbejder, de er i gang med.

Skolens elever fordeler sig på følgende erhversgrupper:
drenge piger ialt

Skolelever: 8. og 9- kl...................... . .. . 32 28 60
Skoleelever: realafd........................... .... 18 22 40
Lærlinge/elever ................................ .... 53 14 67
Arb.drenge/husassist.......................... . . . . 21 29 50
Bud..................................................... . . . . 1 1
Landbrug ........................................ . . . . 1 1
Handel uden lærekontrakt............... 6 6

126 99 225

Denne fordeling viser tydeligt ungdomsskolens placering som supple
rende skole — til folkeskolen ved at tilbyde fagrækker, som eleven ikke 
har, eller ikke har plads til, på sit normale skema, og til teknisk skole og 
handelsskole ved at medvirke til at dække de fritidsproblemer, der er 
opstået ved overgangen til dagundervisning.

Skolen har udvidet lærerstaben med 5 nye lærere, og derudover ønskede 
en af de tidligere lærere at trække sig tilbage på grund af manglende tid, 
medens to rejste fra byen.

Skolen har haft 24 undervisningsuger og har herved opnået et mini
mumstimetal for eleverne på 96 timer, hvilket må være ret tilfredsstil
lende i relation til ungdomsundervisningslovens minimumskrav på 72 
timer.

62



Fagrækker og lærerkrafter har iøvrigt været:
1 Produktionslæte........................................
2 Hybelkursus...............................................
2 Træsløjd ...................................................
4 Husgerning ...............................................
2 Kjolesyning ...............................................
1 Barnepleje med sundhedslære ...............
2 Værkstedslære ...........................................
1 Motorlære .................................................
1 Engelsk med samfundsorientering.........
1 Handels- og kontororien terning.............
2 Maskinskrivning ......................................
1 Regning.....................................................
1 Radioteknik...............................................
1 Moderne husførelse..................................
1 Dansk .......................................................
1 Matematik .................................................
1 Projektionstegning....................................

Hr. Jørgen Jørgensen
Fru G. Daaebjerg
Hr. Ernst Jensen og hr. Bent Frikke
Fru Bøggild Madsen og fru Daaebjerg
Fru Inger Ross
Fru G. Abrahamsson
Hr. Edvin Nielsen
Hr. Edvin Nielsen
Frk. B. Demuth
Fru E. Mittag
Fru G. Lossow og fru S. Hjorth
Hr. Jørgen Lehmann
Hr. Niels Jørgen Hansen
Fru E. Worm
Frk. B. Demuth
Hr. Jørgen Lehmann
Hr. Arne Johansen

25 hold i alt.

Skolens undervisning har omfattet 15061/2 time, der fordeler sig således:
Produktionslære. 48 Værkstedslære . . 138 Radioteknik . . . 44
Hybelkursus . . . 92 Motorlære......... 46 Mod. husførelse • 1391/2
Træsløjd ........... 141 Engelsk ............. 93 Dansk ............. . 39
Husgerning .... 281 Handelsor........... 48 Matematik . . . . . 48
Kjolesyning .... 96 Maskinskrivning. 92 Proj.tegning . . . 67
Barnepleje .... 48 Regning ........... 46

Det gennemsnitlige fremmøde har været 10,7 elever pr. undervisnings
time, hvilket er betydelig mere end lovens mindstekrav om 8 elever pr. 
time. Det gennemsnitlige fremmøde pr. time giver ikke noget tydeligt 
billede af mødeprocenten, men i det følgende er sidste 3 års mødeprocent 
angivet:

61/62 62/63 63/64
Mødeprocent for elever, der har gennemført skolen 84,5 87,5 86,4
Antal elever helt uden forsømmelser....................... 6 8 12
I tilslutning til den daglige undervisning har forskellige klasser i vinte

rens løb besøgt
Køge kommunekontor
Købmand Otto Poulsen
A/S Junckers Savværk
A/S Kjøge Bank
Bryggeriet »Sjernen«, København
K. T. A. S. central i Køge.
Københavns Pektinfabrik, LI. Skensved

Hvor det har været muligt, har den daglige undervisning yderligere 
været suppleret med de nyeste audio-visuelle hjælpemidler.

Forældremøde afholdtes med god tilslutning den 31. oktober, og også
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fremover vil skolen søge at udbygge kontakten til hjemmene.
Mange af skolens elever har i vinterens løb udvist stor flid og interesse, 

hvorfor skolen ved afslutningsfesten den 4. april på Søndre skole kunne 
uddele en række flidspræmier, der var skænket af:

A/S Dansk Galoche- og Gummifabrik
A/S Junckers Savværk
A/S Kjøge Bank
A/S Østsjællands Landbobank
Sparekassen for Kjøge og Omegn

Beretningen skal slutte med en tak til de kommunale myndigheder, 
herunder særlig ungdomsskoleudvalget, der i meget høj grad har virket 
i overensstemmelse med ungdomsundervisningslovens krav om et ungdoms
skoleudvalg, der er aktivt med i arbejdet for kommunens unge. Tak til 
byens tre skoler, der beredvilligt har stillet lokaler til rådighed og tak til 
lærere, klubleder og klubmedarbejdere for god indsats og godt samarbejde 
i den forløbne sæson. Flemming E. Jensen.

Regnskab for Køge ungdomsskole 1963-64
Forbrug

Lærerlønning .................................................................... 32.039,80
Lederhonorar .................................................................... 5.120,02
Rejsegodtgørelse ................................................................ 4,00
Fag

Moderne husførelse ..................................................... 1.134,68
Husgerning.................................................................... 4.433,44
Hybelkursus .................................................................. 1.177,92
Produktionslære ............................................................ 66,90
Træsløjd ......................................................................... 2.488,72
Håndgerning ................................................................ 430,43
Barnepleje .................................................................... 57,85
Værkstedslære .............................................................. 488,90
Projektionstegning ....................................................... 250,35
Motorlære...................................................................... 19,80
Engelsk........................................................................... 120,24
Handels- og kontororientering.................................... 36,00
Maskinskrivning .......................................................... 59,05
Regning ........................................................................ 50,90
Dansk ............................................................................. 72,87
Matematik .................................................................... 126,40
Radioteknik .................................................................. 563,10
Moderne husførelse - teori ........................................... 443,37
Diverse undervisningsmaterialer ................................ 223,55

Fællesarrangementer.......................................................... 707,41
Administration .................................................................. 929,65
Diverse (inkl. værktøjsvedligeholdelse; ........................ 1.239,59

I alt .......................................................... 52.284,94
4- refusion............................................... 27.953,03
Kommunal udgift for 174 elever .... 24.331,91
33 udenbys elever (pr. elev 139,84) . . 4.612,72
Udgift for Køge kommune................... 19.719,19

Refusion 
21.381,99

2.560,01
2,66

3.021,25

987,12

27.953,03
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Beretning fra Køge Ungdomsskoleklub
Med et medlemstal på 145 elever og et gennemsnitligt fremmøde på 

41 har klubben sluttet sæsonen 1963—64. Man kan måske undre sig over, 
at det gennemsnitlige fremmøde ikke har været større, men herfor må 
klublokalerne bære hovedparten af skylden. Klubben har i den forløbne 
sæson haft til huse på Teknisk skole og har haft to lokaler stillet til rådig
hed. I det ene lokale har vi haft billard, bob og bordtennis, og da det er et 
begrænset antal elever, der kan være beskæftiget ved disse spil, har hoved
parten af eleverne været henvist til det tilbageværende lokale. I dette 
skulle vi så spille kort, dam, ludo, skak, matador samtidig med, at vi 
skulle høre grammofonplader, holde klubrådsmøder og tale sammen om 
de problemer, de unge havde. At dette har været vanskeligt at gennemføre 
siger sig selv, og det er med glæde, at man inden for klubben erfarer, at 
der fra næste sæson er mulighed for at rykke ind på Strandgården. Her 
vil de ideelle betingelser være til stede for at skabe en klub, der kan op
fylde de krav, som både elever, klubmedarbejdere og myndigheder må 
stille.

Klubben har i den forløbne sæson haft 48 mødeaftener. Åbningsdagene 
har været tirsdag og fredag. På den første af disse dage har vi drevet 
almindeligt klubliv, undtagen den første tirsdag i hver måned, hvor vi 
har afholdt månedsbal. Fredagene har vi anvendt til film, foredrag, virk
somhedsbesøg o. lign. Vi har haft besøg af kaptajn F. O. Nielsen, der 
fortalte om Mellemøsten og viste lysbilleder derfra, og af seminarielektor 
Leif Søndergaard, som kaldte sit foredrag »Fra Skipper Skræk til Nis 
Petersen«. En tredie foredragsholder var kriminalassistent Nielsen, der 
fortalte om ungdomskriminaliteten.

Kjøge Bank, Falck-Zonen og Rådhuset har været værter for klubben, 
og de unge har været meget glade for disse besøg.

I november og december måned havde vi et make-up- og manicure
kursus for pigerne, og i december måned havde de tillige lejlighed til at 
lave juledekorationer.

Klubben og skolen indbød i oktober måned til et forældremøde, som 
blev meget fint besøgt. På mødet påskønnede forældrene det arbejde, som 
skolen og klubben udfører.

På Søndre skole afholdtes den årlige decemberfest. Klubben stod for 
udsmykning og underholdning, og klubbens medlemmer opførte lystspillet 
»Hovedsagen er, at man er rask«. Et helt igennem vellykket og velbesøgt 
arrangement. »The Wispers« leverede musikken ved forårsfesten i marts 
måned, og de unge mennesker fra Glostrup blev så populære, at vi enga
gerede orkestret til afslutningsfesten lørdag den 4. april.
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Med ønsket om, at vi fra næste sæson må flytte ind i bedre og mere 
velegnede lokaler vil jeg rette en tak til alle, der har vist interesse for 
klubbens arbejde i den forløbne sæson. 

E. Bondegaard Madsen.

Regnskabet 1963-64
Alm. tilsyn:

Klubleder ................................................... 104 timer å 19,05 ............. 1.979,80
Assistent ..................................................... 10 timer å 19,05 ............. 190,50
2 medhjælpere ........................................... 208 timer å 12,60 ............. 2.594,04
Månedsdans ............................................... 6 timer å 19,05 ............. 114,30
Månedsdans ............................................... 12 timer å 12,60 ............. 151,20
December og afslutning............................ 8 timer å 19,05 ............. 152,40
Besøg .......................................................... 6 timer å 19,05 ............. 114,30
Besøg .......................................................... 9 timer å 12,60 ............. 113,40
Drama ....................................................... 15 timer å 19,05 ............. 285,75

Lønninger i alt ................................................................................................ 5.695,69
Vedligeholdelser ......................................................................................... 44,00
Materialer ........................................................................................................ 173,45
Klubprogram .................................................................................................. 579,25
Leje af billard.................................................................................................. 245,00
LTngdomsringen.................................................................................................... 189,00
December- og afslutningsfest ......................................................................... 345,50
Lederhonorar........................................................................................................ 766,95
Leje og rengøring af lokaler............................................................................ 4.000,00
Rengøring i Set. Gerrrudsstræde .................................................................. 24,00
Flytning ........................................................................................................... 350,00
Samlede udgifter .............................................................................................. 12.412,84

Refusion: % af 5.695,69 .............................................................. 3 797,13
% af 766,95 ............................................................... 511,30
1/2 af 173,45 ............................................................... 86,73 4.395,16

Kommunal udgift ............................................................................................ 8.017,68

Det gennemsnitlige fremmøde pr. aften: 41 elever.
Den kommunale udgift pr. elev: 195,55 kr.
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Oversigt over skolernes regnskab 1963—64

Kommunale skoler:

Lærere:
Lærerløn ......................................................................... 2.256.731,25
Vikarer og overtimer i anledning af sygdom m. v., 

vakance eller som følge af særundervisning..... 714.563,65
2.971.294,90

Fragår: Tilskud fra srarskassen gennem skolefonden:
Tilskud til lærerløn ....................... 1.923.444,03
Tilskud til vikarudgifter m. v.......... 612.564,89 2.536.008,92

435.285,98
Andre udgifter .............................................................. 38.574,36

Pedeller, opsynsmænd m. v.
Lønninger...................................................................... 74.471,31
Tilskud til pensionsfond ............................................. 10.391,02

Skolelæge m. v.
Skolelæge, skolesundhedsplejerske:

Udgifter ........................................... 35.906,44
Fragår: Tilskud genn. skolefonden 11.378,61 24.527,83

Tandpleje: 
Tandklinik .................................. 145.265,19
Tilskud til tandbehandling ............. 8.673,00 136.592,19

Skolebygninger, skolehaver og lærerboliger m. v.
Fast ejendom ................................................................ 81.706,95

Sportsplads, Søndre skole......................................... 3.798,28
Parkeringsplads, Søndre skole ................................ 20.447,86
Tæppebelægning, Tøxens skole.............................. 13-107,25

Inventar ........................................................................ 82.126,63
Gas, elektricitet og vand. Varme, herunder brændsel 88.312,15
Rengøring .................................................................... 208.409,40
Skatter, afgifter og forsikringer ................................ 6.711,85
Skolernes kontorhold ................................................... 58.260,29
Forrentning ........................................ 370.322,00
Afskrivning ........................................ 248.196,26

618.518,26
Fragar: Tilskud fra statskassen gennem 

skolefonden til forrentning af og 
afdrag på skolelån ..................... 6.893,03 611.625,23

Fragår indtægter:
Tjenesteboliger og skolejord m. v. . 2.498,56
Andre indtægter .............................. 6.305,00 8.803,56

Undervisningsmidler, lærer- og børnebogssamlinger, le
gater, flidspræmier og boghjælp ............................  

Tilskud til undervisning af børn i andre kommuners 
skoler .........................................................................

473.860,34

84.862,33

161.120,02

1.165.702,33

330.244,37

3.335,31
Andre udgifter: 

Skolebadning ............................................................ 8.374,94
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Andel i alm. administrationsudgifter ........................
Bidrag til skolefonden.................................................
Diverse ...........................................................................
Skolebespisning .................................. 68.297,40

4- Refusion .................................... 17.589,31
Stipendier til børn i 8. og 9- klasse samt i realklas

serne .......................................................................
Leje af sportshal ..........................................................
Udgifter ved skolekommissionen................................

6.900,00
39.264,36
58.448,30

50.708,09

3.000,00
5.487,50

695,34

Fragår indtægter:
Statstilskud gennem skolefonden til 8. og 9- klasse . . 25.344,00
Direkte statstilskud til kommunale realskoler .... 2.961,50
Direkte statstilskud til kommunale gymnasieskoler . 124.775,99
Tilskud fra andre kommuner for undervisning af

børn fra disse .......................................................... 64.947,57
Andre indtægter .......................................................... 24.476,93

Tilskud til statsskoler:
Roskilde gymnasium ................................................... 17.895,06
Refusion af rejseudgifter ............................................. 11.217,10

Tilskud til private skoler: 
Tilskud til private skoler......................................... 1.440,00
Refusion af rejseudgifter og boghjælp ................... 612,00

Ungdomsundervisning m. v.
(lov nr. 219 af 11/6 1954):
Udgifter: 

Ungdomsskoler .................................................... 48.643,28
Aftenskoler................................................................ 31.509,89
Ungdomsnævnet........................................................ 24.017,00

104.170,li-
Indtægter: 

Refusion fra statskassen....................................... 32.868,19
71.301,98

Tilskud til handelsskoler og tekniske skoler: 
Lærlingeuddannelse ................................................. 20.381,38

I alt ....

172.878,53
2.392.003,23

242.505,99
2.149.497,24

29.112,16

2.052,00

91.683,36
2.272.344,76
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