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Årsberetning 1964-65

KØGE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING



ÅRSBERETNING 
i964-65

Ved 

HENNING JØRGENSEN 
stadsskoleinspektør

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, telf. 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—12

Skolepsykologisk kontor:
Skolepsykolog, frk. Edith Christoffersen, ! ^r' ^°^e>

J Brochmands skole, telf. 787

5



Talepædagog:
Fru Birgitte Rasmussen, Søndre skole, telf. 1778

Hørepædagog:
Fru E. Ammitzbøll, Søndre skole

Fælleslærerrådets formand:
Lærer J. Hauge, Søndre skole

Søndre skole:
Brochmands skole:
Tøxens skole:
Køge gymnasium:

Lærerrådsformænd:
Overlærer, fru E. Stenkjær 
Lærer E. Bondegård Madsen 
Overlærer Valther Hansen 
Adjunkt Svend Brendstrup

Søndre skole:
Brochmands skole:
Tøxens skole:
Køge gymnasium:

Lærerværelser:
telf. 135
telf. 2076
telf. 682
telf. 2784

Søndre skole:
Brochmands skole:
Tøxens skole:
Køge gymnasium:

Skolebetjente:
H. Melander, telf. 1761
K. D. Nielsen
N. P. Pedersen
K. Å. Nielsen, telf. 3095

Skolelægen:
Kredslæge FI. Bisgaard-Frantzen, Blegdammen 28, telf. 1831
Skolesundhedsplejerske, fru I. G. Abrahamsson, Skovvænget 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
Klinikassistentelev: frk. Lonni Kjær Nielsen
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Ved overlærer Kamma Pedersens død udtaler overlærer Else 
Kristiansen følgende mindeord:

Ved overlærer Kamma Pedersens pludselige og altfor tidlige 
død har Køge skolevæsen mistet en dygtig og meget afholdt 
lærerinde.

Blandt kollegerne efterlader hun et stort savn, da hun på 
grund af sin personlighed og sit venlige og forekommende 
væsen var afholdt af alle.

Æret være hendes minde.

Skolebyggeri

I årsberetningen 1963/64 skrev jeg blandt andet vedrørende skolebyg
geri: »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«.

Derfor er der da heller ikke noget, der har glædet mig mere, end at de 
kommunale myndigheder med skoleudvalget som initiativtager har givet 
grønt lys for påbegyndelse af planer vedrørende opførelse af en ny skole 
i Ellemarken.

Som bekendt vedtog Køge byråd fornylig et forslag til Ellemarksskolen 
udarbejdet af arkitekterne Andersen og Besiakow, som også har projek
teret Køge gymnasium.

Borgmesterens afsluttende bemærkning på omtalte byrådsmøde: »Alt for 
ofte har vi set, hvordan skolebyggeriet er haltet efter udviklingen«, giver 
begrundet håb om, at man her i Køge agter at være undtagelsen, der be 
kræfter denne regel.

Det skal ikke nægtes, hvilket også fremgår af mine beretninger for de 
sidste par år, at situationen var ved at blive problematisk. I dette skoleår 
har vi således taget alt i brug til undervisningslokaler incl. kontorerne, og 
vi må forudse endnu »et trængselsår«, men som bekendt er modgang og 
trængsler til at bære, når der blot er lys forude — og det er der altså!
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perspektiv af legeplads og opholdsareal mellem klasserumsfløj ene. I forgrunden de overdækkede lapladser ud mod den mere urolige del af legearealet.



FO
R

SLA
G

Arkitekt Besiakows forslag, som byrådet har bemyndiget byggeudvalget (bestående 
af skoleudvalget samt kcemneren og stadsskoleinspektøren) til at arbejde videre med.
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Vedr. børnehaveklasserne

Som det fremgår af sidste årsberetning, prøvede vi her i Køge at få 
børnehaveklasser ved alle skoler, men da børnehaveklasserne var et forsøg, 
ønskede man ikke fra ministeriets side at få oprettet flere klasser, end man 
havde sat igang, før man kunne danne sig en mening om klassernes be
tydning. Imidlertid vil pressen nu vide, at der ventes fremsat et lovforslag, 
som lukker op for oprettelse af børnehaveklasser, hvor man ønsker dem, 
og hvor man har plads og egnede lærerkræfter til løsning af opgaven.

I en avisartikel hedder det således:
Fri adgang til oprettelse af børnehaveklasser vil til efteråret blive forelagt Folke

tinget i form af et lovforslag fra undervisningsminister K. B. Andersen. Forslaget, 
som endnu ikke er endeligt udformet, går ud på, at alle kommuner skal kunne op
rette børnehaveklasser, hvis man råder over egnede lokaler, egnede lærere og pas
sende legemuligheder for børnehaveklassens elever.

Hvis forslaget vedtages uden større forsinkelser, kan det træde i kraft til foråret, 
og det betyder, at alle interesserede skolevæsener kan sætte børnehaveklasser på 
skoleskemaet fra næste sommer.

Det er et stærkt pres fra kommuner og forældre, der har skabt dette initiativ. Da 
muligheden for oprettelsen af børnehaveklasser blev skabt for nogle år siden, blev 
den anbragt under folkeskolens forsøgsparagraf, og da 111 børnehaveklasser var 
oprettet, blev der lukket for muligheden igen. Man mente at have materiale nok til 
at gennemføre et pædagogisk forsøg med børnehaveklassernes berettigelse.

Afgjort pædagogisk betydning.
— Hvorfor vil man nu lovfæste børnehaveklasserne i stedet for blot at lempe på 

forsøgsstoppet?
— Fordi interessen for børnehaveklasser er så stor, at man ikke længere med rette 

kan betegne det som et forsøg, svarer undervisningsministeren. — Selvfølgelig vil der 
være mange kommuner, hvor man ikke kan skaffe egnede muligheder for disse klas
ser, men jeg ved i hvert fald, at der er adskillige kommuner, som har både pladsen 
og lærerne, og som ikke begriber at de ikke kan få lov til at sætte i gang, når nabo
kommunen i sin tid fik lov.

— Fra flere sider har man rejst tvivl om børnehaveklassernes pædagogiske værdi 
og betegnet den som en nødløsning af mangelen på regulære børnehavepladser?

— Efter min mening har børnehaveklasserne afgjort pædagogisk betydning. Det 
er helt givet, og det er derfor, man nu vil lukke op for dem, slutter ministeren.

Efter disse oplysninger må vi på et af de første skolekommissionsmøder 
drøfte denne evt. nye ordning, men en eventuel udvidelse vil her i Køge 
sikkert førsi kunne ske, når den ny skole er opført.

Personligt vil jeg iøvrigt mene, at man med hensyn til oprettelse af 
børnehaveklasserne ikke kan generalisere og sige, at børnehaveklasserne er 
et gode eller det modsatte. Det kommer sandelig an på, hvordan de drives, 
og derfor skal man i hvert enkelt tilfælde meget indgående overveje, om 
mulighederne for et gunstigt resultat er til stede, inden man opretter disse 
klasser.
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Udvidelse af undervisningspligten?
I 1961 skrev jeg i min forældre-pjece, at man måtte håbe for bevarelsen 

af 8. klassernes kvalitet, at det obligatoriske 8. skoleår ikke blev til noget.
Efter gennem presse, radio og fjernsyn at have erfaret, at undervisnings

ministeren har nedsat et udvalg, som skal undersøge mulighederne for ud
videlsen af undervisningspligten med obligatorisk 8. og 9. skoleår kan det 
vel nok synes, at jeg tog fejl, da jeg fremsatte mine synspunkter i 1961 til 
forældrene gennem min forældreorientering.

Var jeg imidlertid blevet overbevist om, at jeg havde taget fejl, ville jeg 
have erkendt dette, men min mening om obligatorisk 8. og 9- skoleår er 
uforandret.

Når jeg nævnede 8.-9- klassernes kvalitet i forbindelse med obligatorisk 
8.-9- skoleår, hænger det jo ganske enkelt sammen med, at de elever, som 
ikke er skoleminded, kun vil kunne henvises til 8. klasse, hvis de ikke kan 
udskrives. I stedet for synes jeg, at man ikke blot skulle bibeholde den nu
værende undervisningspligt, men at man ligesom for realafdelingens ved
kommende, hvor optagelse er forbundet med visse betingelser også skulle 
opstille betingelser om flid og interesse hos elever, der ønsker optagelse 
i 8. klasse.

Det ville give 8.-9. klasserne kvalitet og styrke den good-will, som er
hvervslivet har vist disse klasser.

I stedet for skal alle, der ikke kommer i realafdelingen tvinges ind i 
8.-9. klasserne. Jeg ved godt, der er tænkt på at udvide undervisnings
pligten og ikke skolepligten, dvs. at elever ikke behøver at gå i folkeskolen 
i 9 år. De skal efter det 7. skoleår kunne fortsætte i ungdomsskole, efter
skole m. v., men for de elevers vedkommende, der er skoletrætte, kan jeg 
ikke se rettere, end at man ved denne ordning blot giver »sorteper« videre, 
og dette har da aldrig kunnet løse et problem.

Og hvorfor nu også udvide undervisningspligten, når den frivillige til
gang til 8.-9. klasserne øges år for år. Et tvungent 8.-9- skoleår vil for 
mig at se tage duften af denne undervisning.

Endnu går nogle få elever fra hver 7. klasse ud efter 7. skoleår, men 
en del af dem kommer også tilbage til skolen frivilligt efter at have været 
ude et år eller to, og når de konsulterer skolen på den måde, har de 
betingelser for at få udbytte af skolens undervisning og de vil ikke, som 
hvis de var blevet tvunget, eventuelt ødelægge undervisningen for de 
øvrige elever i klassen.

På et skolemøde på Østrigsgades skole i København fornylig sagde skole
inspektør Ejvind Jensen, Forsøgsskolen Emdrupborg, følgende:

»Jeg siger altid til mine elever i 7. klasserne, at de kan gå videre, hvis 
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de har lyst, ellers synes jeg, at de skal gå ud. Eleverne må være indstillet 
på at gøre en indsats for at fortsætte. Det har stor betydning, at eleverne 
selv vil gå videre i stedet for at de skal«.

Undervisningsministerens indstilling til udvidelsen af undervisningsplig
ten er imidlertid helt klar. I en artikel i »Den Danske Realskole« udtaler 
ministeren således følgende:

— »Jeg er ikke villig til at acceptere en ensartet nordisk skolestruktur, 
hvis den skal forstås som en ni-årig skolepligt. Men det ligger ganske klart, 
at vi skal have en ni-årig undervisn i ngsp/zgZ. Vi må for alle unge sikre den 
menneskeret, at ungdomsår bliver uddannelsesår«.

Jeg synes, at begreberne ret og pligt her bliver blandet lovlig meget 
sammen. Lad de unge mennesker beholde retten til undervisning ud over 
det 7. skoleår, og lad pligten fare. Ret har altid avlet lyst og interesse — 
pligt oftest det modsatte.

Nu er der imidlertid nedsat et udvalg med undervisningsdirektør Hans 
Jensen som formand til at udarbejde et program for en udvidet under
visningspligt, og så får vi se, hvad dette udvalg når frem til.

Vil man i dette udvalg tage hensyn til de mange, der ønsker udbytte 
af en undervisning ud over den nuværende undervisningspligt, lader man 
ideen om en udvidelse af undervisningspligten ligge. At Hans Jensen 
heldigvis ikke er blind for det betimelige i at tage hensyn til de mange 
fremgår af en artikel i Politiken af 17/10 1965, hvori han interviewes i 
anledning af disciplinsagen ved Slagelse. Artiklen slutter Hans Jensen med 
følgende udtalelse:

»Hensynet til de 29 andre elever i klassen glemmes ofte, men det er 
nok så væsentligt«.

Med den indstilling kan Hans Jensen vel ikke anbefale en udvidelse af 
undervisningspligten alene af den grund, at en udvidet undervisningspligt 
vil øge de disciplinære vanskeligheder skabt af de ganske få til skade for 
de mange.

Fra dagbogen
Under Køge kommunale skolevæsens årsberetning skulle have været 

omtalt Køge Gymnasiums indvielse.
Gymnasiets indvielse omtaler rektor Bertelsen imidlertid selv i sin be

retning.

Desuden skal jeg her kort nævnte, at skolevæsenet pr. 1/8 1965 har 
oprettet en 10. klasse på Tøxens skole.

Denne klasses virke vil så iøvrigt blive omtalt i næste årsberetning.

*
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Fra politimesteren fik skolevæsenet en skrivelse vedrørende skolebørnenes 
færden til og fra skole.

I skrivelsen hedder det bl. a.:
Det er ved undersøgelse herfra konstateret og ofte påtalt, at næsten ingen af skole

børnene overholder bestemmelsen i færdselslovens § 37, stk. 2, om at standse, når de 
skal passere hovedvejen på tværs på steder, hvor der er opstillet »Fuld Stop« tavler 
ved hovedvejen.

Når dertil kommer, at børnene heller ikke overholder reglen i færdselslovens § 52, 
stk. 1, om højst at køre to ved siden af hinanden, idet der særlig efter skoletidens 
ophør ofte køres i store flokke, vil man let kunne forstå, hvor farlig en sådan kørsel 
er både for børnene selv og for færdselen på hovedvejen.

Overtrædelser af færdselslovens § 52, stk. 3, finder også sted i stort omfang. Her 
drejer det sig om cykelkørsel på langs og på tværs ad fortovene og ofte på steder, 
hvor det ved færdselstavler er indskærpet, at cykel kørsel på fortovet er forbudt.

Endelig finder der mange overtrædelser sted af færdselslovens § 52, stk. 6, ved at 
der kører to børn på een cykel, hvilket jo kan være meget farligt for færdselssikker
heden, dels fordi cyklerne ikke er indrettet hertil, og dels fordi manøvredygtigheden 
jo selvsagt er væsentlig nedsat.

Skrivelsen er behandlet i skolekommissionen og ophængt på skolernes 
lærerværelser. Her i årsberetningen vil det være betimeligt at gøre for
ældrene opmærksomme på nævnte forhold.

*

På forældreinitiativ afholdtes skolevæsenets første forældredag i december 
1964, og starten var for så vidt lovende. Skolerne havde stort besøg af 
forældre, men vel at mærke til eleverne i de små klasser. Det var meget 
betegnende, at antallet faldt jævnt fra 1. klasse til og med 4. klasse, 
medens forældre til eleverne fra 5. klasse og opefter af deres børn »havde 
fået besked om at holde sig væk«. Enkelte modige forældre trodsede dog 
denne ordre, og det er mit håb, at der bliver flere af dem fremover. Så vil 
jeg betragte forældredagene som et meget værdifuldt bindeled mellem hjem 
og skole.

♦

5-dages skoleugen har været fremme til offentlig debat, og man har enkelte 
steder prøvet sig frem med forskellige løsninger.

En af begrundelserne for indførelse af 5-dages ugen skulle være, at man 
frygtede mange forsømmelser om lørdagen, hvis børnene til de forældre, 
der arbejder i firmaer med lørdagslukning, ikke fik lørdagsfrihed.

Disse komplikationer har vi overhovedet ikke mærket i Køge. Jeg vil 
derimod endnu engang understrege, at man ved 40 min. lektioner om 
lørdagen kunne have imødekommet både kravet om pensastørrelser og 
tidlig lørdagslukning. Cirkulæret, der omstødte minutcirkulæret, skulle 
gang på gang tages op til behandling — men det blev kun ved snakken!
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Og så står vi nu over for at skulle knække spanskrøret, som i realiteten 
har været knækket forlængst, men nu bliver det altså nedfældet på tryk, 
at det skal knækkes. Tilbage har vi så stadig eftersidningstimerne, som 
disciplinært middel, et middel, som forældrene imidlertid somme tider 
modsætter sig, hvorefter en skolekommission så kan bortvise et barn i en 
vis periode, hvad ministeren imidlertid modsætter sig! — Og så er der 
nogle, der undrer sig over, at antallet af adfærdsvanskelige børn (sådan 
hedder sådanne børn nu ril dags) stiger.

Men hvordan kan man så klare problemet? Ja, skolepsykologerne fore
slår oprettet 100-200 ny skolepsykolog-stillinger og opførelse af observa
tionskolonier, men dette er jo ikke praktisk gennemførligt af flere grunde, 
som jeg ikke skal brede mig over, da vanskelighederne med denne løsning 
iøvrigt er indlysende. Må jeg blot sige, at selv om vi vel nok synes, der er en 
tilbøjelighed til en stigning i antallet af adfærdsvanskelige elever også her 
i Køge, må vi glæde os over, at de disciplinære problemer her ikke er af 
en sådan art, at vi ikke har problemet under kontrol.

I erkendelse af, at vi på det område skylder forældrene tak for med
virken hertil, skal jeg slutte min årsberetning med at håbe på et fortsat 
godt samarbejde mellem hjem og skole.

Henning Jørgensen.

Normering
I overensstemmelse med »rationeringscirkulærets« bestemmelser udar

bejdedes i 1964—65 for Køge kommunale skolevæsen følgende normering 
for skoleåret 1965—66.

1 stadsskoleinspektør
2 skoleinspektører
3 viceinspektører
1 skolepsykolog

30 lærere
47 lærerinder (incl. tale- og hørepædagoger)

5 timelærere
6 timelærerinder
i alt 95 stillinger.

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

Desuden virker ved skolerne 9 faglærere.
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Et skolekommissionsmedlems betragtninger

I foråret 1966, efter kommunevalget, skal der vælges ny skolekommission. 
Et flertal af kommissionens medlemmer vælges af byrådet; men på hver af 
skolerne vælges desuden en forældrerepræsentant. Valget gælder ligesom 
byrådsvalget for fire år.

Indeværende periode er altså snart udløbet, og det er fristende for et 
nuværende, forældrevalgt medlem at forsøge at klare begreberne om det 
at sidde i en skolekommission. Hvad har man haft ud af det? Er det 
egentlig nogen nytte til?

Skolevæsenet i Køge er (som de fleste steder i landet) inde i en frodig 
udvikling, der er tale om vækst både udad til og indad til. Den udvikling, 
som er startet med tidligere skolekommissioners arbejde, er fulgt op; men 
der er også siden sidste valg sket meget, som er helt nyt og som det har 
været spændende at følge på nært hold. Gymnasiet er blevet færdigt og fuldt 
udbygget, flere og flere søger 8. og 9- klasserne, og der er i år også ind
ført 10. klasse, mens børnehaveklasserne eksisterer på tredie år. Der synes 
at ske en udvikling i 6. og 7. klasserne fra delte mod udelte klasser. Lejr
skolebegrebet er blevet en realitet ved Køge skolevæsen, og der er indført 
elevråd ved samtlige skoler.

Naturligvis kan man godt sidde i skolekommissionen uden at have føling 
med disse ting. Man kan nøjes med at viderebringe eventuelle forældre- 
klager. Og det er da uhyre vigtigt, at klager kan bringes frem for det rette 
forum: men der er forbavsende få klager, så de kan ikke holde skolekom
missionen i ånde; derimod er der er del sager, der blot skal tages til efter
retning. Men det væsentlige arbejde må være af progressiv karakter. Det 
kræver, at medlemmerne må følge med i udviklingen. Man må være i god 
kontakt med skolen, det gælder da navnlig forældrerepræsentanterne. Men 
man ma også søge orientering på anden måde, først og fremmest følge den 
almene pædagogiske debat, der afspejler den vældige udvikling, skolen er 
inde i. Eksempelvis kan nævnes debatten om den nye læreruddannelseslov, 
vi står for at skulle have. Mange af de problemer, som kommer frem her, 
er også i centrum, når det gælder drøftelser om skolens målsætning. De 
pædagogiske fag skal i den nye lov have forret frem for kundskabsfagene, 
det gælder om at lære at lære i højere grad end om at få færdig viden. 
Man taler om personlighedsudviklingen og peger i den forbindelse på, at 
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de musiske fag, formning, sang og musik, dramatik o. lign, må have mere 
plads i undervisningen. Ja, man taler om at gøre undervisningen i alle fag 
mere musisk.

Naturligvis er der ting, man som skolekommissionsmedlem savner eller 
kunne tænke sig anderledes. Lad mig nævne elevrådene. Hvad der sker 
på dette område, er der ikke berettet meget om. Nu er det da heller ikke 
sådan, at skolekommissionen skal stikke sin næse i elevrådenes virke; men 
det må da gerne sive ud, at der arbejdes. Det kommer vel. Kan hænde, at 
årsberetningen i en ikke fjern fremtid giver plads til at ytre sig på, også for 
elevrådsformændene.

Hvad undertegnede har savnet allermest, er en nærmere kontakt med 
forældrekredsen. Ved sidste valg af forældrerepræsentant på Tøxens skole 
var der ca. 20, der deltog i valget. De fordelte deres stemmer på tre kandi
dater, så man kan tænke sig, at der ikke skulle mange stemmer til at opnå 
valg. Det er under sådanne omstændigheder svært for et skolekommissions
medlem at føle, at han repræsenterer nogen.

Hvorfor er interessen for dette valg så ringe? Har man den opfattelse, 
at det kan være ligegyldigt, når forældrerepræsentanter under alle omstæn
digheder er i mindretal, og desuden at skolekommissionens beføjelser kun 
er sådan, at den virkelige indflydelse ligger hos kommunalbestyrelsen. Det 
er jo rigtigt, at de fleste sager må videre fra skolekommissionen til byrå
det til endelig afgørelse. Alligevel må det siges, at der en en reel betydning 
i det arbejde, der gøres. Det er i skolekommissionen de pædagogiske pro
blemer prøves, forinden de finder deres afgørelse, og det er her, nye planer 
formes. Skolekommissionen er et vigtigt led i skolen og et vigtigt led i ud
viklingen.

Undervisningsminister K. B. Andersen har sagt, at skal den gode udvik
ling, skolen er inde i, fortsætte, er det nødvendigt, at forældrene kommer 
med ind i billedet.

Der må skabes et forældrearbejde. Var det ikke rimeligt, at det tog sin 
begyndelse med, at forældrene i stort tal var med i valget af deres repræ
sentanter til skolekommissionen.

Povl Lond.
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Overflytning fra 5.—6. skoleår.
antal elever om

antal overflyttet til gæn- antal klasser
5. klasser elevtal 6a 6b 6udelt gere. 6a 6b 6udelt

Søndre skole 3 71 1 4 64 2 0 0 3

Brochmands skole 2 55 0 0 53 2 0 0 2

Tøxens skole 2 46 20 26 0 0 1 1 0

Ialt 7 172 21 30 117 4 1 1 5

Overflytning fra 7.—8. skoleår.
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7a 25 0 0 11 13 o 1
Søndre skole 7b 24 2 1 10 12 0 2

7c 25 2 1 10 13 0 2

7 a 22 1 0 7 14 0 1
Brochmands skole 7b 24 4 2 9 11 1 3

7c 23 1 0 7 9 2 5

Tøxens skole
7a 16 0 0 0 10 0 6
7b 30 0 0 21 5 0 4

Ialt 189 10 4 75 87 3 24

Udenbys elever pr. 1. august 1964

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

Søndre sk. 2 0 3 0 1 2 1 1 0 0 1 11
Broch. sk. 3 1 2 4 3 2 3 1 2 0 2 1 24
Tøxens sk. 7 1 0 7 0 1 1 3 4 8 1 3 36
Gymnasiet 38 43 84 5 7 10 187

Ialt 38 43 84 15 11 12 14 3 4 6 5 7 8 3 5 258
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Valgfri fag

8. kis. elevtal 13 dj 6 p. 27 dJ21.p. 8 dJIO.p.

Søndre skole Brochmands skole Tøxens skole
fag antal elever antal elever antal elever ialt

engelsk I og II 16 32 13 61

tysk I og II 8 14 10 32

m askinskrivning 12 10 10 32

bogføring 8 25 6 39

geometrisk tegning 5 22 6 33

aritmetik 2 9 5 16

metalsløjd 6 8 4 18

håndgerning 0 1 4 5

husgerning, drenge 8 7 2 17

husgerning, piger 1 16 4 21

fysik 1 10 5 16

træsløjd 5 0 0 5

9. kis. elevtal 5 dJ5 p. 13dJ8 p. 3 dj 15 p.

engelsk I og II 5 12 16 33

tysk I og II 3 6 12 21

maskinskrivning 3 4 8 15

bogføring 5 12 6 23

geometrisk tegning 0 8 0 8

aritmetik 0 0 0 0

metalsløjd 2 5 1 8

håndgerning 0 0 0 0

husgerning, piger 2 1 12 15

fysik 0 6 0 6
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Klasse- og elevtal

Klasse- og elevtal 31. december 1964

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

C Søndre skole Brochmands 
skole Tøxens skole Gymnasiet Ialt

<z><z> "kJ Elevtal 3 w Elevtal
c -

Elevtal C3 4J Elevtal 1
Klasse Elevtalid Dr. ti Ialt <5 Dr. Pi. lait Dr. H. Ialt Dr. l>i. Ialt

1-7 22 277 246 523 18 214 210 424 18 197 203 400 58 1347

1-7 hj. 1
-

5 7 1 6 5 11 3 '5 37 5 55

8-9 2 18 29 3 23 29 52 2 11 25 36 7 117

8-9 tek. 2 19 2 21 2 21

1-2 r. 2 22 24 46 2 22 19 41 2 18 25 43 2 18 30 48 8 178

3 r. 1 II II 22 1 9 12 21 1 14 10 24 3 67

1-2-3 g 13 1191111 230 13 230

27 319286 605 27 2952761571 26 257 280 537 16 151 151 302 96 2015

Klasse- og elevtal pr. 1. august 1965

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

1-7 22 271 247 518 18 217213 430 19 224225 449 59 1397

1-7 hj. 1 él 5 9 2 10 101 20 3 22 15 37 6 66

8-9 3 22 28, 50 4 14 37. 51 2 9 16 25 9 126

10 1 5 15 20 1 20

8-9tek. 2 25 4 29 2 29

1-2 r. 2 18 27 45 2 21 22 43 2 22 22 44 2 21 26 47 8 179

3 real 1 10 10 20 1 7 7 14 1 6 10 16 4 10 14 4 64

1-2-3 g 16 179 128 307 16 307

29 325 317 642 29 294 293 587 28 288 303 591 19 204 164 368 105 2188
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Oversigt over skolernes lokaler 1. august 1965

x) dansk, historie, oldtidskunskab, engelsk, latin, fransk, tysk, russisk, matematik.
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Søndre ..................... 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 45

Brochmand 19 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 35

Tøxen ..................... 18 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 36

Gymnasiet.................. 15x) 1 5 2 1 2 1 1 2 1 31

72 4 3 8 5 4 1 3 3 3 1 1 8 4 1 3 4 9 3 1 2 2 2 147



Det skolepsykologiske arbejde 1964-65
Arbejdet omfatter:

1. Undersøgelse og henvisning af børn til specialundervisning.
2. Tilsyn med specialundervisning — herunder efterprøvning af børn på 

læse- og regnehold.
3. Forældrevejledning.
4. Henvisning af børn til andre former for specialskoler eller special

undersøgelser.
Elevantallet til specialundervisning har i skoleåret 1964—65 været:

Specialundervisningen pr. 1. august 1964.

På læse- og 
regnehold I hjælpeklasser Tunghøre

undervisning Taleunderv.

Søndre 31 8 7 19

Brochmands 21 11 5 14

Tøxens 26 37 3 6

Gymnasiet 2 2

80 56 15 41

Indstillingerne til undersøgelse er hovedsagelig foranlediget af skolerne, 
men dog også i flere tilfælde af forældre og læger.

De fleste børn henvises p. g. a. dårligt standpunkt i navnlig dansk og reg
ning, eller talebesvær. En del er indstillet til undersøgelse p. g. a. adfærds
eller tilpasningsvanskeligheder.

I forbindelse med undersøgelserne er der talt med lærerne og forældrene.
I skoleåret 1964—65 har der været henvist 168 børn til undersøgelse.
En relativ stor del af indstillingerne forelå først i april, maj og sågar 

juni måned. Det var derfor umuligt at nå alle undersøgelserne inden som
merferiens begyndelse, og dermed også at tilrettelægge det kommende års 
specialundervisning. Det henstilles derfor meget kraftigt, at indstillingerne 
afleveres så snart som muligt efter juleferien.

Indstillingerne fordeler sig således på de enkelte skoler:
Søndre skole: 61 elever
Brochmands skole: 43 elever
Tøxens skole: 62 elever
Gymnasiet: 2 elever.
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Afholdelse af skolemodenhedsprøver

I år vedtog skolekommissionen at invitere alle nyindmeldte børn til denne 
undersøgelse. Alle forældre til de prøvede børn får efter prøven besked om 
dennes udfald, og hvis prøveresultatet er mindre godt, drøftes med foræl
drene, om barnet eventuelt skal have sin skolegang udsat 1 år, hvis det 
ikke er undervisningspligtigt. Det er altid forældrene, der bestemmer. 
Skolen råder kun.

Der blev i foråret 1965 inviteret 231 børn til prøve, og 226 mødte. 
På baggrund af prøveresultatet og påfølgende samtale valgte 13 forældre
par at lade deres barn vente 1 år med at begynde skolen.

Et barn i 6-års alderen udvikler sig meget i løbet af et år både for
stands- og modenhedsmæssigt og bliver herved forhåbentlig bedre i stand 
til at klare normalskolen uden oversidning eller andre særforanstaltninger.

De forældrepar, der valgte at lade deres barn vente med skolegang, fik 
tilbud om at få barnet i børnehaveklasse.

Skolemodenhedsprøverne er i år foretaget af overlærer, frk. Rasmussen, 
overlærer, fru Petersen og lærer J. Hauge.

Specialundervisningen
Specialundervisningen omfatter specialklasser for børn, der p. g. a. udvik

lingsmæssigt og skolemæssigt tilbagestående standpunkt ikke kan følge 
undervisningen i normalklasserne. Desuden læse- og regneholdsundervis- 
ning, taleundervisning, høreundervisning, undervisning af svagtseende og 
sygeundervisning.

Børn med talevanskeligheder

Hvis et barn har talevanskeligheder indstiller klasselæreren det til under
søgelse for at få klarhed over, om der bør gives taleundervisning. Tale-høre- 
pædagog fru B. Rasmussen har 15 timer ugentlig til denne undervisning.

Børn med nedsat hørelse
Efter helbredsundersøgelsen giver skolelægen klasselæreren besked om 

fundet nedsat hørelse hos et barn, hvorefter barnet indstilles til undersøgelse 
for eventuel undervisning. Hørepædagog, fru Ammitzbøll, giver undervis
ning i speciel høretræning, mundaflæsningsøvelser, talekorrektion og even
tuel vejledning i brug af høreapparat. Et høreapparat kræver ofte lang 
tids tilvænning og stor tålmodighed, før den tunghøre får gavn af det.

Svagtseende børn
Der er ikke givet speciel undervisning til svagtseende, da der ikke har 
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været behov herfor. Børn med mindre synssvækkelse er blevet placeret på 
den bedst egnede plads i klassen.

Svagtbegavede born

I årets løb har 56 børn fået undervisning i hjælpeklasser.

Børn med læsevanskeligheder

Der er givet undervisning til børn med læse- eller stavevanskeligheder. 
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,

I nogle få tilfælde har svært handicappede fået eneundervisning.

Børn med regnevanskeligheder

Elever, der har særlig store vanskeligheder med regning får undervisning 
på hold.

Sygeundervisning

3 syge børn fra Køge har fået undervisning i hjemmet i kortere tid, og 
på Køge sygehus er undervist 2 børn. Så vidt muligt giver faglærerne 
denne undervisning.

Støtteundervisning

Hvis et barn af en eller anden ikke selvforskyldt grund er kommet så 
meget bagefter i klassen, at det betyder en væsentlig forringelse af under
visningen for barnet, gives støtteundervisning.

Blandt de indstillede børn har en del haft skolevanskeligheder, fordi de 
ikke får passet deres hjemmearbejde. Det henstilles derfor meget indtræn
gende til forældrene, at børnene hjælpes ind i en bestemt arbejdsvane med 
deres hjemmearbejde.

I forbindelse med studietimerne har et hold været i gang inden for 
specialundervisning.

Edith Christoffersen.
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Årsberetning fra de enkelte skoler

SØNDRE SKOLE

Som et chok for elever og lærere kom meddelelsen om overlærer Kamma 
Pedersens død.

I årsberetningen for skolevæsenet har fru Else Kristiansen, som stod 
Kamma Pedersen nær, udtalt mindeord.

Her i årsberetningen for Søndre skole skal vi derfor blot mindes Kamma 
Pedersen som et hyggeligt, velmenende og glad menneske, en god lærer
inde og en fin kollega, som vil blive savnet af os alle på Søndre skole.

For godt et års tid siden fik Søndre skole sammen med de andre skoler 
i Køge og omegn en skrivelse fra Sparekassen for Køge og Omegn med 
tilbud om 2.000 kroner til indkøb af kunst til skolen.

Her på Søndre skole nedsattes et udvalg til at drøfte, hvilket kunstværk 
man kunne tænke sig indkøbt. Udvalget enedes hurtigt om at bede kunst
neren Ole Riis, Ålborg, om at lave et billede til festsalen, og billedet blev 
udarbejdet på et lille årstid.

Det var en dejlig dag, da billedet ankom til skolen, hvor det ved en lille 
højtidelighed blev overdraget af sparekassedirektør Harry Jensen, som 
ligesom alle, der så billedet kun havde rosende ord at sige om det.
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Billedet hænger nu på festsalens bagvæg til beskuelse ved vore arrange
menter for børn og forældre, og jeg vil gerne her i årsberetningen rette 
en varm tak for den flotte gave, som sparekassen har skænket os.

Som jeg sagde ved billedets overrækkelse til skolen: — De større gaver 
er folkeskolen ikke forvænt med, men det resultater jo i, at vi er så meget 
mere taknemmelige, når vi modtager gaver.

Henning Jørgensen.

Lejrskolen 1965
Den 30. august drog eleverne fra Søndre skoles 7. klasser på lejrskole til 

FDF’s hus Klinteborg ved Fårevejle.
Der var 91 elever, der deltog i lejrskoleopholdet, fordelt på to hold.
Fra den 30. august til den 4. september var 7. b og c af sted. Fra den

4 . september til den 9. september var det 7. a og d’s tur. Børnene var under 
ledelse af lærerne frk. M. Kristensen, fru L. Fogsgård, hr. Flemming E. Jen
sen samt hr. Ole Gerh. Jensen.

Børnene studerede istidsformationer, som egnen er så rig på, den særpræ
gede vegetation omkring huset, kalkmalerier i Højby kirke, samt jætte
stuerne i Stenstrup. På de to dejlige busture i Odsherred var børnene bl. a. 
i Odden havn, artilleriskolen på Gniben og på Audebodæmningen.

Det var to meget fine lejrskoleophold med et stort udbytte for børnene, 
og de blev en oplevelse rigere, som de sent vil glemme.

Ole Gerh. Jensen.

Skolepatruljen
Efter megen overvejelse blev det besluttet på lærerrådsmødet før sommer

ferien at nedlægge skolepatruljen. I de sidste par år var det, som om respek
ten for patruljen var blevet mindre, samt oprettelsen af blinklyset på Ring
vejen gjorde, at færre og færre børn benyttede den tidligere anviste skole
vej. Det er beklageligt, når en så god ordning fra skolens side ikke kan op
retholdes, det er så meget mere beklageligtt, når der arrangeres en ordning, 
som sikrer børnene på deres skolevej, og den ikke respekteres.

Lad os håbe, at der i fremtiden vil blive lavet en ordning, som man 
kan blive mere tilfreds med, og som vil få forældrenes tilslutning.

Ole Gerh. Jensen.

Skoleturneringen
Vore foreberedelser til turneringen bestod som året før i træningskampe 

dels mod Køges andre skoler og dels mod naboklubber.
Vi var på forhånd klar over, at vore chancer i turneringen var ret små. Vi 
havde nemlig ingen 3. real, og vore spillere var således gennemsnitlig ca. et 
år yngre end vore modstandere.
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I vor første (og, skulle det vise sig, eneste) kamp mødte vi Borup skole. 
Efter 1. halvleg, hvor vi vel havde haft 75 procent af spillet, førte Borup 
med 1—0! I det første kvarter af 2. halvleg spillede vore modstandere virke
lig godt og kom foran 3—0. Vore spillere gav dog ikke op, og en flot 
slutspurt bragte os op på 2—3, men mere blev det desværre ikke til.

B.S.

Skolefesten
Den 8., 9- og 10. marts afholdtes med succes den årlige skolefest. Mandag 

den 8. marts festede 1.—3. klasserne, hver klasse underholdt en kortere tid, 
og bagefter dansedes til Max Steffensens orkester.

De to følgende dage opførte 7. klasserne Leck Fischers »Syndebukken«, 
og alle klarede deres roller fint. Efter skuespillet blev scenen overtaget af 
»The Beat Kings«, og festen fortsatte med et rigtigt »gammeldags pigtråds- 
bal«.

Det praktiske arrangement blev i år varetaget af et »prøveelevråd«, som 
klarede opgaven på udmærket og rosværdig måde. Sven Thorstain.
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Erhvervspraktik
Erhvervspraktikken har i år været gennemført på følgende måde: 9- kl. 

har været ude én gang i tolv hverdage (den 16. til 28. november inkl.), mens 
8. kl. har været ude to gange ni hverdage (22. februar til 3. marts og 21. til 
30. april inkl.).

Amtsarbejdsanvisningskontoret i Roskilde har som sædvanlig på glim
rende måde stået for det praktiske arrangement på grundlag af elevernes 
ønsker, hvorfor vi takker kontoret og dets personale.

Såfremt eleverne går både i 8. og 9. kl., har de altså mulighed for at 
være i erhvervspraktik tre steder. Vi prøver at få dem til at vælge tre for
skellige steder, fordi vi mener, at de bør se noget forskelligt nu, hvor de 
har lejlighed til det.

På mødet forrige år med erhvervspraktikværterne blev der anket lidt 
over kontakten med skolen. Det er mit indtryk, at denne kontakt er blevet 
bedre de steder, hvor klasselærerne ikke misbruges som vikarer, mens deres 
klasser er ude i erhvervspraktik.

Til slut en tak til erhvervspraktikværterne, fordi de stadig beredvilligt 
modtager vore elever. jens Hauge.

Børnehaveklasserne
Vi oplevede det lykkelige, at undervisningsministeriet kort før sommer

ferien 1964 bevilgede en børnehavelærerinde mere, således at vi nu blev 
to til at virke i de tre børnehaveklasser, der i forvejen var godkendte. Der
ved har børnene i det forløbne år kunnet have 16 ugentlige timer pr. hold 
mod 10^ første år.

Når forskellen på arbejdet i børnehaveklasserne første og andet år skal 
præciseres, må det siges, at det første år blev arbejdet på grund af den 
korte tid (5 dage å 2 timer) og de mange børn (3 hold å 24 børn) af en 
ringere kvalitet end ønskeligt og ringere end børnene kunne være tjent 
med. De mødte med stor interesse for det hele, men det var utilfredsstil
lende for dem, at de ikke kunne nå at udføre et arbejde så godt, som de 
inderst inde følte, at de var i stand til at gøre det.

Den korte tid og de alt for store grupper vænnede børnene til at sjuske, 
de blev rastløse og usikre, fordi de gerne ville prøve alle de materialer, der 
var naturlige for dem ifølge deres udviklingstrin, men som de i løbet af den 
alt for korte tid ikke nåede at blive fortrolige med. Når børnene alligevel 
ikke mistede interessen, var det på grund af deres kolossale energi og deres 
lyst til at vide, hvorfor og hvordan tingene sker.

Arbejdet i børnehaveklasserne i det andet år blev langt roligere. Børnene 
kunne fordybe sig i de forskellige arbejdsformer og tekniker ved simpelt 
hen at arbejde med tingene uden at have følelsen af, at de ikke kunne nå at
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blive færdige med dem. Arbejdsroen bevirkede, at børnene i dette år på 
et tidligere tidspunkt end første år havde erhvervet sig den tålmodighed, 
der er nødvendig for at kunne arbejde på den samme ting i flere dage, og 
arbejdsroen gjorde også, at de tilegnede sig så megen viden om materialerne 
og så stort kendskab til brugen af dem, at de turde gå i gang med stadig 
mere krævende opgaver.

Der blev ikke alene opnået en større effektivitet i arbejdsmetoden, men 
også et langt større arbejdsområde. Vi havde således i det forløbne år på 
hold I et emnearbejde om fisk, hvor vi i en uge lod fisk være hovedemnet 
for beskæftigelsen, både manuelt, i højtlæsning og som samtalestof, des
uden besøgte vi en fiskeforretning, en fiskeauktionshal, og vi var ved hav
nen, hvor vi så en ålekvase, der lossede ål. Vi anskaffede også et akvarium 
med to små guldfisk. Disse fisk fodrede børnene selv hver dag. Hold I byg
gede også et hus af mursten, som de selv lavede af ler.

Hold II havde et emnearbejde om træ og et om livet i gamle dage. I den 
forbindelse besøgte vi museet, vi så på gamle møbler, gamle dragter og vi 
»studerede« bindingsværkshuse, såvel på museet som andre steder i byen. 
Børnene byggede selv et bindingsværkshus og lavede dukker i national
dragter.

Hold III har haft emnearbejde om stenalderen. Børnene lavede en boplads 
med hytter af ler og græs, de lavede stenalderfolk af ler, og stenøkser, som 
de havde set på museet efterlignede de også i ler. Dette hold har desuden 
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lavet et Mester Jakel-teater, hvor de med hjemmelavede dukker har opført 
deres egne stykker.

De to børnehaveklasselokaler er indrettet således, at børnene har mulig
hed for beskæftigelse i dukkekroge, læsekroge, i købmandsforretning og 
i krog med udklædningstøj og spejl. Papir, farver, sakse, maling, lim, sytøj, 
perler m. m. samt puslespil og konstruktivt legetøj (legoklodser, bilofix 
samt havn og tog) står på hylder, så børnene selv kan tage det, der interes
serer dem. I et fælles lagerrum har børnene mulighed for at arbejde med 
træ, hammer, søm og sav.

Vore bestræbelser i arbejdet med børnene går ud på, at børnene skal få 
en fornemmelse af, at alt, hvad de arbejder med, er toget, de kan bruge, 
at der er en vis sammenhæng mellem alle de forskellige former for be
skæftigelse. At det lykkes af og til, får vi tit beviser på, f. eks. når et barn, 
der vil spille et stykke på dukketeatret, siger: »Så kan jeg bruge den stol 
og det bord, jeg savede igår«. Eller én siger: »Må jeg synge min sang, når 
vi skal danse i gymnastiksalen«.

Der har været afholdt et forældremøde, hvor vi orienterede om arbejdet 
i børnehaveklasserne. Børnenes arbejder var udstillet, og vi besvarede 
spørgsmål fra forældrene. Desuden har der været et forældremøde med 
gruppediskussion: Hvad forventer vi voksne af de 6-7-årige? Som af-
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slutning på året var forældrene inviteret til at overvære en time i børne
haveklassen.

Udover det almindelige samarbejde med skolens personale har der været 
møder med skolens talepædagog, skolepsykologen og de lærere, der havde 
1. klasser. I disse møder deltog det personale fra byens børnehaver, som 
er beskæftiget med børn i samme alder som børnehaveklassernes børn.

I forbindelse med kursus på Emdrupborg om arbejdet i børnehaveklasser, 
hvori begge undertegnede deltog, var arrangeret en udstilling af arbejder 
fra fem københavnske børnehaveklasser og fra vore tre klasser. Udstillingen 
var genstand for megen anerkendelse fra forskellig side på Emdrupborg.

Annette Boserup — Kirsten Lond.

Statskontrolleret prøve ved afslutningen af folkeskolens 9. klasse:

Andersen, Bodil Anette (gummiarbejder Poul Andersen, Egøjevej 4, Køge). 
Christensen, Merete Ring (postbud K. Christensen, Tjørnevej 3, Køge).
Hansen, Kurt Kabler (elektriker Jens B. Hansen, Kløvervej 17, Køge) 
Korsgård, Knud Ejner Hove (arbejdsmand H. Korsgård, Vordingborgvej 51, 

Køge).
Larsen, Jette Lene Alstrup (gårdejerske Anne Larsen, Lellinge).
Larsen, Torben (træarbejder Frede Larsen, Lellinge).
Lisdorf, Tove (bogholder K. J. Lisdorf, Brogade 8, Køge).
Nielsen, Erik Vagn (hr. E. Nielsen, Astersvej 34, Køge).
Nielsen, Lis (bestyrer G. Nielsen, Robenheje 5, Køge).
Pedersen, Lars Reinhard (maskinm. E. Pedersen, Lotusvej 1, Køge).

Legater og flidspræmier:

Etatsråd Alfred Sørensens skolelegat:

Knud Korsgård, 9- kl.
Kurt Kabler Hansen, 9- kl.

2 håndværkerlegater:

Lis Nielsen, 9. kl.
Bodil Andersen, 9- kl.

Foreningen Norden — boggave:

Erik Vagn Hansen, 9. kl.
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BROCHMANDS SKOLE

Realeksamen 1965

Andersen, Elin Svarre, gross. B. Andersen
Andersen, John, forvalter Vilh. Andersen
Blauenfeldt, Jørgen Ulrik, installatør V. Blauenfeldt
Clausen, Lene Beyer, boghandler A. Beyer Clausen, Jersie
Hansen, Anne Grethe, politibetjent Kay Hansen
Hansen, Jytte, købmand Knud Hansen
Hansen, Marianne Tonny, fabriksmester Sv. Helge Hansen
Hansen, Peter Hjelm, møbelhandler Hjelm Hansen
Haugbølle, Inge Wolf, fabrikant Th. Wolff Hatigbølle, Solrød 
Jensen, Anne Lesmann, socialinsp. H. S. Jensen
Jensen, Jan Møller, konditormester E. Møller Jensen 
Jørgensen, Lillian Toft, tømrer Alfred J. Jørgensen 
Jørgensen, Jan Skov, murer Peder G. Jørgensen 
Larsen, Bo, fru M. I. Larsen
Larsen, Elsebeth, gummiarbejder Kr. H. K. Larsen
Larsen, Jens Flint, prokurist H. Larsen
Melgaard, Lisbet Rønne, læge Knud R. Melgaard
Nielsen, Jens Feveile, autoforh. F. Nielsen, Klippinge 
Nielsen, Palle Lorentz, hjemmeværnskons. Ch. Nielsen 
Pedersen, Knud Allan Lang, lagerarb. E. S. Aa. Pedersen
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Rasmussen, Ole, malermester Jens V. L. Rasmussen
Steffensen, Anne-Birte Kielberg, inspektør Steffen O. Steffensen

Teknisk forberedelseseksamen 1965
Andersen, Liselotte Nygaard, vognmand Erik Andersen
Andersson, Mogens Johan, lods B. J. Andersson
Andreasen, Hans Berg, chauffør C. Andreasen
Bruhn, Jens Saaby, disponent P. Chr. Bruhn
Hede, Flemming, chauffør Poul Hede
Jørgensen, Kairn Tøhns, chauffør M. I. Jørgensen
Nielsen, Peter Danner, skolebetjent K. Danner Nielsen

Statskontrolleret prøve efter 9- kl.

Christensen, Anne, fru B. Christensen
Christensen, Annette Friberg, forsikringsinsp. Jens F. H. Christensen
Christensen, Marianne Rosa, maskinarbejder A. D. Christensen
Hansen, Jeanne Skovager, tømrersv. J. A. Hansen, Lellinge
Hansen, Kurt, gummiarbejder B. T. Hansen
Herlow, Flemming Hans, landindsp. N. Herlow
Jensen, Bjarne Frank Buch, arbejdsmand R. B. Jensen, Strøby Egede
Larsen, Flemming Johan Ewert, gummiarbejder H. H. Larsen
Nielsen, Lone Lilly, chauffør K. H. Nielsen
Olesen, Bjørn Denis, formand K. K. Olesen
Poulsen, Svend Sode, træarbejder O. L. Poulsen
Rasmussen, Erik Pingel, fabrikant K. H. Rasmussen
Rasmussen, Lars Michael, repræsentant K. Rasmussen

Agent Jørgen Hendrik Glæisers legat:
Kurt Hansen, 9- a

Lærerinde, frk. Christence Winthers legat:
Liselotte Nygaard Andersen, 9. tekn.

Foreningen NORDENs boggave:
Lilian Toft Jørgensen, 3. real
Marianne Hansen, 2. real

Foreningen NORDEN i Kristianstad — boggave:
Elin Andersen, 3. real
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Foreningen NORDEN — Køge afdeling — boggave:
Sonne Bo Nielsen, 1. real

Flidspræmier:
Jan Skov Jørgensen, 3. real
Niels Henrik Pedersen, 2. real
Finn Jensen, 1. real
Lars Rasmussen, 9. a
Aase Rasmussen, 8. a
Flemming Nielsen, 8. b
John Svendsen, 8. tekn.

TØXENS SKOLE

Skoleåret 1965—65 bragte ikke den afgørelse i Tøxens skoles fremtid, 
som alt tegnede til for et år siden. Dengang var en udvidelse af skolen 
gennem en erstatning af Den gule Bygning mod Nørregade stærkt på vej 
til at blive vedtaget. Når skolekommissionen alligevel veg tilbage herfor, 
var det af to årsager: dels mente man, at skolegården ville blive for lille 
til godt 700 elever, og dels mente man — og med rette — at en udbygning 
af de to skoler midt i byen var noget selvmodsigende, eftersom det jo er 
i periferien, at børnetilvæksten finder sted. At sende flere børn ind i de
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Elavrådet

smalle gader var ikke noget at stræbe efter. 1 stedet valgte man at kon
centrere sig om drøftelse af en ny skole, som foreløbig er fastlagt til at 
placeres på arealet ved siden af gymnasiet.

En nydannelse ved Tøxens skole i 1964—65 var oprettelsen af elevråd. 
Siden undertegnede blev inspektør, har det været min hensigt at oprette 
et sådant; men jeg mente absolut, at det først måtte være et ønske fra 
eleverne — ikke noget, man påtvang dem. Ønsket kom i år, og elevrådet 
blev valgt og skal nu have lov at udvikle sig og finde sine naturlige 
funktioner. Man skal ikke vente sig revolutionære omvæltninger af den 
grund; men man har jo før set vigtige områder af en skoles liv spire frem 
af et ganske lille frø. —

Ved udgangen af skoleåret sagde vi farvel til skolens to ældste lærer
kræfter: overlærer Ellen Jacobsen og overlærer Johs. Jørgensen. Fru Ja
cobsen havde været så længe — fra 1921 — ved Tøxens skole, at halv
delen af de nuværende lærere ikke engang havde set dagens lys, da fru 
Jacobsen som ung lærerinde begyndte sit virke her. Hele udviklingen fra 
privatskole over mellem- og realskole til en skole, sideordnet med byens 
andre skoler, har fru Jacobsen gjort med. Personlige glæder og sorger er
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naturligvis forekommet i et så langt spand af år, men altid var fru Jacob
sen den pligtopfyldende, dygtige lærerinde — streng i sine krav til eleverne, 
men ikke mindre overfor sig selv, hvilket også gav faglige resultater helt 
i topklassen. Skolen siger tak for en menneskealders vel udført arbejde og 
ønsker fru Jacobsen et lykkeligt otium.

I begyndelsen af 30’erne startede Johs. Jørgensen ved Tøxens skole, og 
det viste sig hurtigt at være en absolut gevinst for skolen. Ikke alene var 
det faglige i orden, men Johs. Jørgensen var ikke bange for også at lægge 
sin energi uden for selve timerne. Arrangement af ture til udlandet, af 
skolebio og -sceneforestillinger er så stort et arbejde, at kun virkelig in
teresse for sagen og for børnene, ja, idealisme, kan få en lærer til at påtage 
sig det. Heldigvis fortsætter Johs. Jørgensen efter sin afsked med både 
film og teater, så helt har han altså ikke mistet forbindelsen med skole
væsenet. Det siger vi tak for og føjer dertil de samme gode ønsker som 
til fru Jacobsen.

K. Frier.

Realeksamen 1965
Andersen, Annette Scheel (overass. Knud B. Andersen, Tordenskjolds

gade 26)
Andersen, Jørn Dahl (maskinarb. O. Dahl Andersen, 0. Sandmarksvej 17) 
Fischer, Stella (gartner Verner Fischer, Lellinge)
Hansen, Britt Thorlund (værkfører T. Thorlund Hansen, Gymnasievej 83) 
Hansen, Helle Møller (cykelmek. Henn. Hansen, Steensvej 3) 
Hansen, John Zangenberg (blomsterhdl. P. V. Hansen, Bjerggade 12) 
Henriksen, Birgit Benfeldt (formand K. Benfeldt H., Vordingborgvej 64,

Hastrup)
Haargaard, Søren Rasmussen (kioskejer P. Rasm. Haargaard, Skovparken 70) 
Ipsen, Erik Meyer (fru Vera Ipsen, Sygehusvej 32)
Iversen, Finn Abildgaard (overtjener Mads Iversen, Skovparken 86)
Jensen, Dorit (gummiarb. Helmuth V. Jensen, Lærkevej 2)
Jensen, Inge-Lise (overlærer Sv. Aa. Jensen, Egøjevej 3)
Jørgensen, Svend Erik (proprietær K. H. Jørgensen, Essetofte, Ølby) 
Kristoffersen, Mogens (maskinarb. Ivan J. Kristoffersen, Lellinge Øster

mark)
Larsen, Jens-Erik Hauge (gummiarb. J. G. Larsen, 0. Sandmarksvej 13) 
Nielsen, Inger Dorthe Baungaard (gårdejer Helge Nielsen, Ågården, LI.

Skensved)
Nielsen, Karen (formand Knud Nielsen, Lærkevej 6)
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Olsen, Bjarke Rosenblad (motorvognsfører Th. Olsen, Lellinge Østermark) 
Olsen, Inge (fyrbøder Aage W. Olsen, Vibevej 36)
Pedersen, Anne Edith (arbmd. Karl Pedersen, Lellinge)
Aastrup, Hanne (værkfører Carl Aastrup, Skovparken 92)

Statskontrolleret prøve efter 9- klasse
Andersen, Birger Jørgen Abildgaard (gummiarb. J. A. Andersen, Salbyvej)
Augsburg, Jette (fru Karen Augsburg, Frihedsvej 6)
Børgesen, Anne (gummiarb. Walther Børgesen, Solsortvej 3)
Christensen, Kirsten (fru Gerda Christensen, Kleinsmedegård, Svansbjerg)
Cold, Ulla (proprietær N. F. Cold, Stenkelstrup, Ejby)
Gehrig, Yvonne Henriette (tjener Otto Gehrig, Solsortvej 10)
Hansen, Kirsten Wesmann (lagerarb. Henry T. Hansen, Stormøllevej 20)
Hentzel, Irene Christa (maskinopstiller P. Morian Hentzel, LI. Kirkestr. 5)
Jensen, Lis (arbmd. Poul H. Jensen, Hastrupvej 22, Herfølge)
Kirk, Bente (skovarbejder Vilh. Kirk, Prambrohuset)
Larsen, Jørn Rennie (malermester H. Larsen, Tværvej 3C)
Larsen, Ulla (købmand Knud V. Larsen, Tangmosevej 56)
Løcke, Anne-Lise (konsulent P. M. Løcke, Langesvej 30)
Nielsen, Edgar Jacob Brøndum (stationsmester A. K. G. Nielsen, Herfølge)
Nielsen, Eli (vognmand William Nielsen, Sølleruphus, Herfølge)
Nielsen, Gytte (fru Else Nielsen, Egøjevej 22)
Nielsen, Jette (gummiarb. Frede Sigv. Nielsen, 0. Sandmarksvej 15)
Smith, Charlotte (direktør C. C. Smith, Quistgårdsvej 13)

Lærerinde, frk. Emilie M. C. Friederichsens legat for højeste realeksamen:
Inge-Lise Jensen, III r.

Sparekassen for Kjøge og omegns legat:
Stella Fischer, III r.

Foreningen NORDENs boggave:
Charlotte Smith, 9- kl.

Flidspræmier:
Karen Nielsen, III r.
Søren Haargaard, III r. (foreningen NORDENs afd. i Køge)
Lis Jensen, 9. kl.
Jørn Rennie Larsen, 9- kl.
Birgitte Sparre, 8. kl.
Carsten Bressendorf, 8. kl.
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KØGE GYMNASIUM

Den store begivenhed i skoleåret 1964/65 var gymnasiets officielle ind
vielse den 27. november 1964. Godt 200 indbudte gæster plus samtlige 
lærere og elever var samlet til den store mærkedag for Køge Gymnasium, 
byen og omegnen. Indkørslen foran skolen var smykket med flag, og i 
aulaen, der dannede rammen om den store dag, herskede en feststemning, 
som var begivenheden værdig.

På byggeudvalgets vegne bød borgmester Åge Sund velkommen og 
gjorde rede for byggeplanens historie fra idé til virkelighed.

Forud for opførelsen af Køge gymnasium ligger en arkitektkonkurrence, 
der blev afviklet i sommeren 1960. Den havde visse klausuler, blandt 
andre, at skolen skulle indrettes efter fagklassesystemet.

Opførelsen af gymnasiet begyndte i december 1961, og skolen blev taget 
i brug efter sommerferien 1963 — efter at gymnasiets første elever havde 
haft et års »husrum« på Søndre skole i Køge.

Åge Sund rundede gymnasiets tilblivelseshistorie af med det pikante 
indslag, som rektor i juni 1964 krydrede translokationen på gymnasiet med, 
nemlig at gymnasiet allerede er for lille. — En oplysning, der nok kan få 
det til at gibbe i byggeudvalg og byråd, sagde borgmesteren.
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Borgmesteren takke for en betydelig gave, gymnasiet har modtaget af 
Køge-ægteparret Eckardt og Louise Druse. Gaven skal danne grundlaget 
for et legat til uddeling blandt skolens elever.

I de første år har gymnasiet haft så stor tilgang af elever, at rammerne 
allerede nu er ved at blive sprængt, og en udvidelse er under overvejelse. 
Presset til Køge skyldes blandt andet de snævre forhold på Roskilde kate
dralskole. Foruden den planlagte tilgang fra Køge og omliggende kommuner 
fra Stevns til Brøndbyerne har det nye gymnasium i år måttet tage elever 
fra Ringsted og omegn, og presset ventes at fortsætte, indtil planerne om 
et gymnasium i Ringsted er realiseret.

— Jeg tror, sluttede han, at i hvert fald skole- og kommunalfolk vil give 
mig ret i, at denne store sag i en sjælden grad har haft vinden på ryggen 
hos alle de instanser, der har behandlet den. Dette kan kun tages som et 
udtryk for erkendelse af det store behov, der er for et gymnasium her på 
denne egn.

Sparekassen for Køge og Omegns gave på 10.000 kroner til en kunstne
risk udsmykning blev også omtalt med tak.

Undervisningsminister K. B. Andersen udtalte en dyb respekt for Køges 
initiativ til opførelsen af gymnasiet.

— Byen udviste en bemærkelsesværdig hurtighed i udførelsen af tanken 
til handling, sagde han. Og det til trods for, at loven på det tidspunkt var 
uvis om fordelingen af udgifterne mellem stat og kommune.

Ved dette gymnasiums opførelse er vi nået et stort skridt videre i be
stræbelsen for at give ungdommen muligheder for uddannelse — og skridtet 
vil blive endnu større, hvis vi kan fjerne den miljøbegrænsning, som hidtil 
har præget tilgangen af elever.

Undervisningsministeren henviste til rektor at lade egnens forældre få 
deres faste gang på skolen — også dem, hvis børn endnu ikke er optaget 
som elever. — Som en art erhvervsvejledning for voksne på deres børns 
vegne, sagde han. K. B. Andersen berørte Ungdommens Uddannelsesfond, 
hvis midler endnu er for beskedne for tilstrækkelig uddeling blandt gym
nasieelever. Han lovede, at dette forhold vil blive rettet op i snarlig fremtid.

— Arkitektkonkurrencen på Køge Gymnasium har betydet en reform 
indenfor dansk gymnasiebyggeri, sagde han. Bygningerne vil være forbilled
lige for fremtidige skoler, sikkert også udenfor landets grænser.

Den planlagte udvidelse kunne undervisningsministeren endnu ikke love 
noget konkret om for realiseringen, men han lovede at gøre sit til at frem
me planerne.Han sluttede med lykønskninger til de fire instanser — rektor, 
lærere, elever og forældre — der primært får skolen som en smuk, velegnet 
ramme.

Direktøren for gymnasieskolerne, S. Højby, berømmede gymnasiet som 
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et nyt skud på den stamme, Køge by har plantet for at slå sit navn fast 
i offentligheden. — Som Køge Huskors, Køge 01 i sin tid, og slaget i Køge 
Bugt, tilføjede direktør Højby ikke uden ironisk lune.

Stadsskoleinspektør Henning Jørgensen omtalte sit personlige venskab 
med rektor Bertelsen, der blev stadfæstet, mens gymnasieeleverne havde 
deres gang på Søndre skole.

— Vi har øst af hinandens kunnen og erfaringer, sagde han, og jeg håber, 
dette fortrinlige samarbejde vil fortsætte. Det vil styrke den »bære-raket«, 
folkeskolen er for gymnasiet.

Rektor causerede over forholdet mellem form og indhold. Skolens mo
derne arkitektur og eleverne med den som ramme. Han omtalte masse
mediernes indpas i undervisningen, selv om bogen fortsat er det fornemste 
redskab. For gymnasiet som helhed håbede han, at det vil lokke mange af 
byens borgere og befolkningen fra Østsjælland til kulturelle nydelser, som 
i stort mål vil blive arrangeret i festsalen.

Derefter havde Køge gymnasiums elever en særlig smuk gave til deres 
skole ved indvielsen. En fane i meget fin udførelse, som elevrådets formand, 
Frank Hansen, overrakte rektor med håbet om, at den ikke vil blive gemt 
hen på et støvet depot. Rektor lovede, at håbet ikke ville blive gjort til 
skamme, og indrømmede, at han selv havde haft en finger med i valget af 
gaven.

— Elevrådet kom til mig, sagde han, med forslaget om at forære skolen 
et flag til den flagstang, der er en gave fra håndværksmestrene. I al min 
uvidenhed mente jeg, denne smukke tanke ville overstige eleverne økonomi 
— og så foreslog jeg altså fanen. Den økonomiske difference ville jeg ikke 
nævne, men jeg må krybe til korset og indrømme, at begrundelsen for mit 
forslag ikke var helt god. Fanen kostede fire gange så meget som flaget.

Men vi vil tage fanen frem ved enhver given lejlighed, lovede rektor, 
og jeg vil love at overgive den til min efterfølger til sin tid i samme stand, 
som den er i i dag.

Under højtideligheden blev der underholdt med korsagn af gymnasie
elever: C. Hauch og Carl Nielsen: »Morgendug, der sagte bæver«. Biskop 
Thomas af Strångnås og Carl Nielsen: »Frihed er det bedste guld«. P. M. 
Møller og A. P. Berggreen: »Hel sjælden rørtes pen og bog«.

Ved den efterfølgende middag i gymnasiets kantine var det de »inoffi- 
cielle« taleres tur. Lektor Helmuth Sørensen overrakte — eller snarere ud
trykte — lærerkollegiets gave til gymnasiet. Gaven består af en prisopgave
fond til stimulering af elevernes selvstændige arbejde. Der vil en gang 
årligt blive givet opgaver i forskellige faggrupper, og den første dag efter 
efterårsferien skal opgaverne afleveres. På skolens fødselsdag vil prisen 
blive tildelt eleven med den bedste besvarelse — i dag fastsat til 600 kroner, 
men »pristalsreguleret« i fremtiden.
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De øvrige talere var forhenværende stadsskoleinspektør P. A. Klein, 
rektor Gustav Tolderlund-Hansen, Roskilde, arkitekt Salli Besiakow, stads
skoleinspektør J. Chr. Petersen, Ringsted, professor Poul Andersen, GI. 
Køgegård, amtsskolekonsulent Ingemann Petersen, driftsrevisor Holger 
Wium, Køge, tømrermester Børge Jensen, Roskilde, skoleinspektør Mogens 
Larsen, Boestofte, direktør Ernst Jensen, Næstved Møbelfabrik, og Søren 
Mariegaard, Gymnasieskolernes Lærerforening.

Om aftenen var der fest for skolens lærere og elever. Først var der 
forloren skildpadde til alle, og den begivenhedsrige dag sluttede med bal.

Det største problem er gymnasiets eksplosive vækst. Elevtilgangen til 
I g er siden 1962 vokset foruroligende stærkt. Tallene ser således ud:

1962 1963 1964 1965

spr. mat. spr. mat: spr. mat. spr. mat.
21 39 30 43 53 56 64 75

Ialt 60 73 109 139

Det kan nok give anledning til betænkeligheder, og derfor har man fra 
Køge byråd allerede i oktober 1964 rettet henvendelse til Undervisnings
ministeriet om en nødvendig udvidelse af lokalekapaciteten for i fremtiden 
at kunne klare behovet for gymnasieundervisning i vort store opland, der 
strækker sig fra Brøndbyerne og Vallensbæk over Ringsted og Midtsjælland 
til Stevns med Store-Heddinge og Faxe. Såfremt en tilbygning inden for 
en overskuelig fremtid ikke stilles os i udsigt, bliver man nødt til på en 
eller anden måde at foretage en regional begrænsning af elevtilgangen; 
sandsynligvis må vi så henvise aspiranter fra de nordlige dele af vort opland 
til at søge optagelse på de storkøbenhavnske gymnasier. Skolen blev i sin 
tid projekteret som et 4-sporet gymnasium, men er nu på andet år i reali
teten 6-sporet, hvilket på længere sigt er ganske uholdbart.

Skoleåret 1965—66 begyndte med 369 elever, fordelt med 61 i real
afdelingen, 139 i 6 I g-klasser, 101 i 6 II g-klasser og 68 i 4 III g-klasser, 
ialt 369 elever.

Til skoleåret 1965/66 er der til gymnasiets 1. realklasse blevet optaget 
elever fra hele gymnasiet 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 
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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 ansøgningsskemaet anføres samtidig hvilke andre 
gymnasieskoler eleven evt. søger optagelse på.

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 aprykningsprøven 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 for
ældrene stadig ønsker ham optaget i I gymnasieklasse — underkastes en op
tagelsesprøve, 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 tilfælde 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 liinje 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.
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Valgmuligheder 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, og i 1965/66 fortsatte 
succes’en med 23 elever i en I g. mat. og 7 elever i en I g. sprg. 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 
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.

Valgmuligheder 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 
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med sit forholdsvis beskedne elevtal vil kunne bære de første år.
I skoleåret 1965/66 startede en biologisk gren med 20 elever. Om denne 

gren kan iøvrigt oplyses, at formålet med undervisningen er at give eleverne 
viden om og forståelse af organismernes bygning og livsytringer. Under
visningen skal i væsentlig grad bygge på eksperimenter og studier af fag-

Pag- og timeplan for gymnasiet efter den nye gymnasielovs 
ikrafttræden 1. august 1963

I alt 36 ugentlige timer

Sproglig linie
Matematisk linie

Fag Fælles mf nf
I- II- 111 I- II- III II- III II- III

Religion 1- 1- 1 1- 1- 1

Dansk 4- 4- 4 4- 4- 4

Engelsk 4- 6- 5

Tysk 3- 5- 4
| 4- 3- 0

Fransk (Russisk) 5- 3- 4 5-3-4

Latin 4- 3- 3

Græsk m. oldtidskundskab

Oldtidskundskab 1- 1- I 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 0- 0- 4 0- -0-4

Biokemi - 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) (O)-(2)-(2)

36-36-36 36-23-19 -13-17 -13-17
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litteratur. Herved skal eleverne 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.
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 
gymnasieklasse sideløbende med musiktimerne kunne indrettes undervis
ning i formning og kunstforståelse for de elever, som har særlig interesse 
for en sådan undervisning.

Fællestimerne i II og III g indebærer, at der afholdes mindst 8 fælles
arrangementer i løbet af skoleåret. Programmet vil normalt bestå i fore
drag, oplæsning, musik eller film, men også andre muligheder kan komme 
i betragtning, f. eks. ekstemporalspil og rundbordssamtale. Gruppearbejdet 
tilrettelægges i serier, strækkende sig over 6—10 timer. Det kan ledes af 
skolens lærere eller andre af rektor godkendte personer, og det skal prin
cipielt stå åbent for alle elever i II og III gymnasieklasse. Etablering af en 
gruppe forudsætter, at mindst 10 elever har tilmeldt sig.

Den nysproglige linje kan vælges af dem, der vil tage juridisk eller stats
videnskabelig 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 til at studere ved 
Danmarks tekniske højskole eller læse til skoleembedseksamen ved det 
matematisk-naturvidenskabelige fakultet.

Til det juridiske og statsvidenskabelige studium 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.

Ved translokationen juni 1964 fik følgende elever tildelt bogpræmier:
1. r.: Birgit Nicolajsen
2. r.: Erik Pedersen
I ga: Karen-Margrethe Lerbæk Olsen
I gb: Mona Madsen Thing
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I gx: Kurt Bøge Frederiksen 
I gy: Steen Grimer Hansson 
II ga: Sten Juul Petersen
II gx: Birte Holm Pedersen 
II gy: Ellinor Christoffersen

Til- og afgang af lærerpersonalet 1964-65:

Søndre skole
Afgang: Lærerinde, fru Lis Holm Larsen, bevilget afsked.
Tilgang: Overlærer, frøken Karen Margrethe Kristensen, fra Brochmands

skole.
Timelærer Jørgen Refsbæk Poulsen
Timelærer Per Wiberg

Brochmands skole
Afgang: Overlærer, frk. K. Kristensen, til Søndre skole 

Lærerinde, fru Anne Marie Høeg, bevilget afsked 
Lærer Niels Høeg, Tårnby kommunale skolevæsen 
Lærerinde Gunvor Vejbæk, bevilget afsked

Tilgang: Lærer Jens Rasmussen fra Københavns kommunale skolevæsen
Lærerinde, frk. Merete Mårtensson fra Friskolen, Ryslinge, Fyn 
Lærerinde, fru Anne-Marie Djurås fra Kalvehave skole 
Aspirant, frk. Inger Nielsen

Tøxens skole
Afgang: Overlærer Johs. Jørgensen bevilget afsked p. gr. a. alder 

Overlærer, fru Ellen Jacobsen bevilget afsked p. gr. a. alder
Overlærer, fru Anne C. Hansen bevilget afsked efter ansøgning
Lærerinde, fru Grethe Rosendal bevilget afsked efter ansøgning
Lærerinde, frk. Kirsten Krenzen bevilget afsked efter ansøgning
Timelærer Preben Helmer Christensen til Ejby-Nr. Dalby Hoved
skole
Timelærer, fru Lone Andersen bevilget afsked efter ansøgning 

Tilgang: Lærerinde, fru Bente Kås fra Hals
Lærerinde, fru Inger Thanning Christiansen, Vestervangsskolen, 
Randers
Timelærer Anders Kr. Simonsen Foss
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Timelærer Keld Pedersen
Timelærer, fru Birgit Monnerup
Timelærer, fru Alice Hvas

Gymnasiet
Tilgang: Lektor Folmer Jensen og adjunkterne Jørgen Bødker, Gert Engel, 

Bent Kraul Jensen, Poul-Erik Nielsen, Viggo Nielsen, Kurt Stolt 
og gymnasieoverlærer, fru Ruth Færgemann.

Afgang: 0

Lærerpersonalets videreuddannelse 1964-65

Søndre skole
Børnehavelærerinde Kirsten Lond, D.L.H., 11.—14. marts — arbejdet i 

børnehaveklassen.
Børnehavelærerinde Anette Boserup, D.L.H., 11.—14. marts — arbejdet i 

børnehaveklassen.
Lærerinde K. Dueled, D.L.H.’s skolemodenhedskursus.

Brochmands skole
E. Bondegaard Madsen — årskursus på D.L.H. — verdenshistorie.
Fru Annie Petersen — efterårskursus, Krabbesholm — gruppearbejdets 

metodik.

Tøxens skole
Sv. Aa. Jensen — D.L.H.s 3 mdr.s kursus i matematik.
Aksel Jensen — D.L.H.s begynderkursus for skolebibliotekarer.
Fru Cia Christensen — D.L.H.s årskursus i undervisning af svagtbegavede 

og tilpasningsvanskelige børn.
Fru Cia Christensen — D.L.H.s skolemodenhedskursus.
Inger Børglum Hansen — D.L.H.s skolemodenhedskursus.
Lis Sund — faglærerinde i tysk.

Gymnasiet
Rektor Henrik Bertelsen: juli 1965 — 14 dages studieophold i Moskva.
Adjunkt Svend Brendstrup: juli 1965 — 6 dages kursus i geografi i 

Herning.

46



Adjunkt Jens Galskjøt: aug. 1965 — 8 dages kursus på Sønderborg 
Idrætshøjskole.

Lektor Folmer Jensen: aug. 1965 — 5 dages kursus i Herning for gym
nasiets dansklærere.

Adjunkt Ingrid Stevnsborg: forår 1965 — kemiforelæsningen på H. C. 
Ørsted-instituttet.

Adjunkt Kurt Stolt: juni 1965 — 3 dages kursus i Nyborg i Sovjet
unionens moderne historie.

Studietimer
Efter ansøgning fra fælleslærerrådet gav skolekommissionen tilladelse til, 

at man lukkede skolerne kl. 12 én dag hver måned, således at man allerede 
fra dette tidspunkt kunne samles i grupper til diskussion af faglige og 
metodiske problemer.

Rent praktisk blev det gjort på den måde, at skolevæsenets lærere valgte 
grupper efter en ønskeseddel, der var udarbejdet af fælleslærerrådets for
retningsudvalg.

Til fire møder før jul gik man sammen i følgende grupper: formning, 
tysk, engelsk, biologi 8.-12. kl., regning 1.-2. kl., regning og matematik i 
realafd., dansk 1.-2. kl., dansk 3.-7. kl., dansk 8.-10. kl., dansk i realafd.

Efter jul gik man sammen i følgende grupper: dansk 3.-7. kl., dansk 
realafd., regning 1.-2. kl., regning 3.-7. kl., regning og matematik i realafd., 
historie 3.-7. kl., geografi 3.-7. kl., orientering, specialundervisning, form
ning, orienteringsfag i realafd.

Tilbage bliver så det allerførste og -sidste møde (i august og maj) — 
disse blev brugt til møder for de enkelte klassers lærere til diskussion af 
problemer vedrørende denne klasses elever.

Gruppedrøftelserne havde stor betydning, idet de gjorde det muligt at 
udveksle erfaringer også med kolleger fra andre skoler, at overføre gode 
råd og ideer til sin egen undervisning samt iøvrigt modtage inspiration, 
hvilket vel må være særlig vigtigt i vort erhverv, hvis udøvere vel sidst 
af alle må størkne i rutine.

Jens Hauge.

Program for pædagogisk dag den 25/9 1964 i Roskilde
1A Religion (større børn), professor, dr. theol. Thestrup Pedersen, Kø

benhavn.
IB Religion (mindre børn), nærmere om instruktør.
2A Engelsk (6.-7. kl.), skoleinsp. Hother Andersen.
2B Engelsk (real), lektor Aage Salling.
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3A Orientering (8.-9--10. kl.), kommunelærer Sv. Å. Petersen.
3B Fortsættes.
4A Formning. Lærer J. Brandt Henriksen.
4B Fortsættes.
5A Håndgerning, håndgerningsin. Gudrun Hansen.
5B Fortsættes.
6A Biologi (større børn), viceinsp. P. Egede Andersen.
6B Biologi (mindre børn), Egede Andersen.
7 Orienteringsfag (3.-7. kl.), lærerinde, fru Mona Petersen.
8 Dramatisering, Mona Petersen.
9 Tysk (bl. a. 8.-9. kL), viceinsp. A. Thomsen, Haderslev.

10 Fransk (real), rektor Sv. Atke.
11 Matematik (3. real), prof. Bent Christiansen.
12 Fysik (elektricitetslære), afdelingsi. Poul Thomsen.
13 Skolebiblioteket i danskundervisningen, skolebiblioteksin. G. Jacobsen.
14 Stilskrivning i realafd., nærmere om instruktør.
15 Dansk i hjælpeskolen, overlæ., fru Chris. Messeli.
16 Orienteringsfag i hjælpesk., viceinsp., fru Grete Illum.
17 Geografi (nye synspunkter), semadj. J. P. Jensen, Vordingb.
18 Anvendelse af deletimer i dansk 1.-3. skoleår, kml., cand. psyk. M.

Jansen.
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Lærerpersonalet ved Søndre skole pr. 1. august 1965

Navn Tjeneste- Ansættelse
alder i Køge

Stadsskoleinspektør:
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 1. Kaas ................................................................. 1-5 1931 (1958) 1-8 1954
Fru Kamma Pedersen .............................................. 1-6 1939 (1949) 1-11 1949
Frk. K. M. Kristensen.............................................. 1-3 1941 (1951) 1-4 1939

(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 ............................................................. 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
F'emming E. Jensen .............................................. 1-7 1961 1-7 1961
Børge Sylvest ............................................................. 1-8 1965 1-8 1963
Timelærere:
Fru Kate Dueled ........................................................ 1-8 1964
J. Refsbæk Poulsen ................................................... 1-8 1965
Per Wiberg ................................................................. 1-8 1965
Faglærere:
Frk. Gur'i Hansen (gymn.) . . .
Fru Hugo Jørgensen (sang) . . . 
Fru Nelly Larsen (sang) ..............  
Fru Lund Rasmussen (maskinskr.)
Børnehavelærere:
Fru K. Lond.......................................
Fru A. Boserup..................................
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Lærerpersonalet ved Brochmands skole pr. 1. august 1965

Navn Tjeneste- Ansættelse
alder 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
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
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
Kr. Pilehøj Rasmussen.............................................. 1-8 1962 1-8 1962
E. Bondegaard Madsen ......................................... 1-1 1962 1-1 1962
Fru Connie Jensen ................................................... 1-8 1962 1-8 1962
Fru Kirsten Lehrmann Nielsen ........................... 1-8 1963
Ole Bakkedrup Olsen .............................................. 1-8 1963
J. Rasmusssen ............................................................ 1-6 1959 1-8 1965
Frk. M. Mårtensson................................................... 1-8 1965
Fru A. M. Djuraas ................................................... 1-8 1965

Timelærere:
Frk. Inger Nielsen ................................................... 1-8 1965
J. Hagmund-Hansen .............................................. 1-10 1964

Faglærere:
E. Jørgensen (gymnastik) ....................................
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Lærerpersonalet ved Tøxens skole pr. 1. august 1965

Navn
Tjeneste 

alder
Ansættelse 

i Køge

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

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

Overlærere:
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
Povl Rendrup ............................................................. 1-11 1945 (1960) 1-8 1949
Aksel Th. Jensen........................................................ 1-9 1949 (1961) 1-8 1954
Fru Cia Christensen .............................................. 1-1 1953 (1965) 1-12 1950
Bernhard B. Mikkelsen.............................................. 1-8 1953 (1965) 1-8 1951
Fru Elisabeth Lang Pedersen ................................ 1-8 1953 (1965) 1-8 1952
Fru Alice Rasch ........................................................ 1-10 1953 (1965) 1-8 1956

Lærere:
Fru Jytte Jacobsen ................................................... 1-4 1959 1-8 1961
Frk. Inger Børglum Hansen ................................ 1-7 1960 1-7 1960
Fru Bente Kaas ........................................................ 1-7 1960 1-8 1965
Frk. Birgitte Demuth .............................................. 1-7 1961 1-7 1961
Fru Inger Elise Ross .............................................. 1-7 1964 1-7 1962
Fru Inger Thanning Christiansen ...................... 1-8 1962 1-8 1965
Fru Bente Heino Mortensen ................................ 1-8 1964
Timelærere:
Frk. Inger Fark............................................................. 1-8 1964
Frk. Lis Sund ............................................................ 1-8 1964
Anders Kr. S. Foss ............ ...................................... 1-1 1965
Keld Pr. Pedersen ................................................... 1-8 1965
Fru Birgit M. Monnerup......................................... 1-8 1965
Fru Alice Hvas ........................................................ 1 1-8 1965

Faglærere:

Fru Helga Strand Mortensen (specialunderv.) . .
Fru Karen Bacher (hugerning) ...........................
Fru Inger Nysteen (gymnastik) ...........................
Fru A. Duborg (sprog) .........................................
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Lærerpersonalet ved gymnasiet pr. 1. august 1965
Rektor Henrik Bertelsen 

Lektor Folmer Jensen 

Lektor Helmuth Sørensen 

Adjunkt Birgit Brendstrup 

Adjunkt Svend Brendstrup

Adjunkt Jørgen Bødker 

Adjunkt Kresten Ejrnæs 

Adjunkt Gert Engel 

Adjunkt Erwin Fischer 

Adjunkt Susanne Holten 

Adjunkt Bent Kraul Jensen 

Adjunkt Henning Knudsen 

Adjunkt Poul-Erik Nielsen

Adjunkt Henrik Hatt Olsen 

Adjunkt Knud Steenberg 

Adjunkt Åse Steenberg 

Adjunkt Ingrid Stevnsborg 

Adjunkt Kurt Stolt 

Adjunkt Birte Tofte
Gymnasieoverlærer Georg Færgemann 

Gymnasieoverlærer Ruth Færgemann 

Musikpædagog Merete Engel 

Timelærerinde Else Gatzwiller 

Timelærer Jørn Jeppesen 

Overlærer Inge Jensen 

Lærer Arne Robert Langner

Adjunkt Viggo Henrik Nielsen

Beretninger fra forskellige institutioner

Erhvervsvejledning
I skoleåret 1964/65 har den offentlige erhvervsvejledning bistået ved 

den erhvervsorienterende undervisning i afgangsklasserne ved Køge kom
munale skolevæsen, ligesom man har medvirket ved det studieorienterende 
møde på Køge gymnasium.

Der har været 15 elever til individuel vejledning hos erhvervsvejlederen, 
disse har fordelt sig således:

drenge piger
Fra Brochmands skole ....................................... 1 1
Fra Søndre skole ................................................ 2 1
Fra Tøxens skole ............................................... 3 3
Fra Køge gymnasium.......................................... 1 3

7 8
Af disse 15 elever har 2 drenge og 2 piger været underkastet arbejds

psykologisk undersøgelse hos Arbejdsdirektoratets psykologiske konsulent 
i København.

Samlige skoler har haft deres 8. og 9. klasser i erhvervspraktik. Der deltog
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7 klasser med ialt 52 drenge og 60 piger, hvilket giver 112 elever, til hvilke 
der blev fremskaffet 188 praktikpladser, der fordelte sig således:

drenge piger
1. Landbrug og skovbrug ................................... 1 1
2. Søfart og fiskeri ........................................... 3 0
3. Håndværk og industri ................................... 57 20
4. Handel og kontor ........................................... 22 50
5. Transport ........................................................ 2 0
6. Husholdning ................................................... 0 9
7. Bårne- og sygepleje ....................................... 0 17
8. Hotel- og restauration ................................... 3 2
9- Videregående uddannelser.............................. 1 0
Fra 1. november 1964 udvidedes erhvervsvejlederens træffetider i Køge 

således, at nu kan såvel elever som forældre træffe erhvervsvejlederen for 
personlig samtale onsdag kl. 15.00—17.30 på arbejdsanvisningskontorets 
filial i Bygårdsstræde 3, Køge.

P. Hansen
K. Lyngaard.

Færdselsundervisning

Politiet har i skoleåret 1964/65 ydet Køge kommunale skolevæsen 
bistand ved færdselsundervisning i følgende klasser:
Brochmands skole

12/1, 3. a 
13/1, 3 b

Tøxens skole 
14/1, 3. d 
15/1, 3. a 
19/1, 3. b 
20/1, 3. c

Søndre skole 
21/1, 3. b 
22/1, 3. a 
23/1, 3. c

24 elever
23 elever

12 elever
22 elever
24 elever
23 elever

24 elever
23 elever
24 elever

Ialt 199 elever
Færdselslovens grundregler, særreglerne for gående og cyklende samt 

bestemmelserne om vigepligt er gennemgået med eleverne. Videre er visse 
færdselstavlers betydning forklaret eleverne.

K. Møller, politiass.
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Skolebibliotekerne

Køge Kommunes Børnebiblioteker, som blev oprettet 1. april 1958, 
består af børnebiblioteket i Kirkestræde samt skolebibliotekerne ved byens 
tre 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 Svend Aa. Jensen er bestyrelsens sekretær.

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

Børnene fra 2. kl. og opefter kan vælge mellem udelukkende at låne 
på 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:

lærer E. Mortensen (Søndre skole) og overlærer Aksel Jensen (Tøxens 
skole).

Brochmands skole .
Bogbestand 

..................... 431
Udlån Læsesalsbespg

Søndre skole ........ ..................... 4807 11884 630
Tøxens skole ........ ..................... 6847 14868 713
Klassesæt ............. ..................... 16428
Ialt 1964—65 ........ ..................... 28513 26752 1343
Ialt 1963—64 ........ ..................... 27040 25814 1661
Ialt 1962-63 ........ ..................... 26012 23853 2407
Ialt 1961-62 ........ ..................... 24048 17216 3458
Ialt 1960-61 ........ ..................... 23414 18945 2852

Skolebibliotekarer: Overlærer Knud Larsen (Brochmands skole), over-

Sv. Aa. Jensen.

Skolebio og skolescene

Skolebio har igen i år været delt i 3 hold. Yngste holds film: »Verdens 
største show«, »Tommeliden«, »Robin Hood« og »Ulvehunden Niki« har 
været set af 589 udenbys, 404 fra Køge og 40 lærere.

Mellemholdet har set følgende film: »Mytteri«, »Robin Hood«, »Hvor 
solen skinner« og »De røde enge«, og bestod af 160 udenbys, 242 fra 
Køge og 29 lærere.
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Ældste holds film har været: »Hajen«, »En dag kom en hat«, »Ærens 
vej« og »Djævelens øje«, de er set af 36 udenbys, 1T1 fra Køge plus 79 
lærere.

Landsskolescenens efterårsforestilling var »Det lille Tehus« og forårs
forestillingen »Scapins rævestreger«. Der blev spillet godt, og tilslutningen 
var ganske pæn.

Forestillingerne i det nye år bliver »Skatteøen« og »Det dansende æsel«.
Jobs. Jørgensen.

Skoleidrætsdagen 1965

Skolevæsenets årsberetning for det forløbne år udkommer umiddelbart 
efter skoleidrætsdagens afholdelse, og man har derfor i samråd med stads
skoleinspektøren besluttet, at idrætsdagen indgår i beretningen i det ka
lenderår, beretningen udkommer. »Gamle nyheder« har som bekendt ingen 
interesse, hvorfor det ville være ulogisk i en beretning at tale om idræts
dagen 1964, der allerede er afløst af idrætsdagen 1965.

Vi havde den glæde at kunne byde Søndre skole velkommen i alle 
discipliner, da skolen nu vil få lejlighed til at kunne træne i idræt (løb, 
spring, kast) på eget idrætsanlæg, som nu er under arbejde ude ved skolen. 
Dagen forløb uden uheld af nogen art, og det må siges at være pris
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værdigt, at tiderne kunne overholdes så nøjagtigt, som tilfældet var. Ud
valget havde som nyhed lagt et distanceløb fra Grundtvigs grav med opløb 
på stadion.

Desværre måtte udvalget efter stævnets afholdelse konstatere, at det 
havde knebet noget for idrætsdeltagerne med at møde til de forskellige 
discipliner. Eleverne var nok tilmeldte, men de mødte beklageligvis ikke 
på startpladserne.

Skolerne besatte følgende antal førstepladser: Søndre skole 5, Broch
mands skole 15, Tøxens skole 18, Køge gymnasium 2 (deltog kun med 
realafdelingen).

Konkurrencerne med Roskilde resulterede i følgende:
I Roskilde I Køge

Håndbold, drenge............................................ 11—11 7—11
Håndbold, piger ............................................ 6—4 4—7
Langbold ......................................................... 0—57 71—23
Fodbold ......................................................... 3—3 2—1

Den ellers obligatoriske fest om aftenen havde udvalget set sig nødsaget 
til at afskaffe, da pladsforhold m. m. umuliggjorde et passende arrangement. 

Povl Rendrup.

W/ SKOLEORKESTER
Køge SkoleorKestt. og Køge Skoleorkesters Venner, der ledes af samme 

bestyrelse, fyldte 12. september i år 15 år.
Fra at være et lille blæseorkester på nogle få drenge er KSO vokset til 

et harmoniorkester med tambourkorps på 75 piger og drenge.
I året 1964/65 har orkestret medvirket inden- og udenbys, alene og 

sammen med andre orkestre. I begyndelsen af sommerferien havde vi for 
4. gang Kongsberg guttemusikkorps som gæst i en ugestid. Som sædvanlig 
når vi har gæster, trådte forældre til vore piger og drenge og enkelte andre 
interesserede beredvilligt til som kvarterværter. Til gengæld vil vore piger 
og drenge blive privat indkvarteret i Kongsberg i sommerferien 1966.

Nævnes skal det også, at KSO for første gang har optrådt i Tivoli i 
København, hvor vi spillede på »Plænen« og marcherede haven igennem 
både før og efter koncerten.

Endelig vil jeg gerne herigennem opfordre piger og drenge, der vil 
dygtiggøre sig musikalsk, til at søge optagelse i KSO, hvor vi underviser 
vore elever enkeltvis — teoretisk og praktisk — gennem hele deres medlems
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tid. Er man først blevet dygtig nok til at spille i orkestret, vil man opleve 
et sundt og godt kammeratskab ved prøverne og på vore mange små og 
store ture i ind- og udland.

Køge, den 15. september 1965.
Mogens Koefoed.

Skolebespisning 1964-65
Indkøbt:

Mælk: 236.448 kvarte litre
Vitaminpiller: 165.000 stk.
Samlet udgift .............................................................................. 74.531,43
4- betaling fra udenbys elever .................................................. 1.529,86

73.001,57
Refusion fra staten ................................................................. 18.236,22
Nettoudgift .............................................................................. 54.765,35

Køge kommunekontor.

Sommerferiesvømning
Til svømmeundervisningen i sommerferien 1965 var der tilmeldt føl

gende antal elever:
3. kl............................................................... 70 piger 70 drenge
4. kl............................................................... 50 piger 68 drenge
5. kl................................................................ 46 piger 74 drenge
6. kl............................................................... 87 piger 55 drenge
7. kl................................................................ 27 piger 28 drenge
8. kl............................................................... 10 piger 19 drenge
9. kl................................................................ 2 piger 0 drenge
Ialt ................................................................. 292 piger 304 drenge

Der har ikke været ideelle forhold til svømmeundervisning i denne sæ
son, idet vejret har været ringere end de 10 foregående sommerferier. Der 
har været ringere mødeprocent, og der er blevet aflagt færre prøver end 
normalt.

Der er grund til at rose de elever, der trods det uvenlige vejrlig har 
holdt ud hele ferien igennem.
Svømmerprøven blev bestået af.................................... 36 piger 15 drenge
Frisvømmerprøven blev bestået af ........................... 19 piger 10 drenge
Livredderprøven blev bestået af ................................ 7 piger 8 drenge
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Følgende har undervist i år: D. Backer, Th. Vejbæk, Jens Galskjøt, Jørn 
Jeppesen og Elly Pedersen.

Thomas Vejhæk.

Skoletandklinikken

I skoleåret 1964/65 er der efterset og behandlet 1574 børn, dvs. næsten 
100 børn mere end forrige år. Når man tager i betragtning, at personalet 
på skoletandklinikken det foregående år havde fuldt op at gøre med at 
behandle de 1482 børn, kan man forstå, hvad en tilgang på næsten 100 
børn betyder for klinikkens arbejdsindsats. I de senere år er der sket en 
betydelig forværring af skolebørnenes tænder med hensyn til caries hyppig
heden (huller i tænderne), hvilket de gode tider har ført med sig (slik og 
forkert ernæring), så jeg kan ikke indtrængende nok bede forældrene om 
at have Deres opmærksomhed henvendt på disse forhold. Da skoletand
plejen begyndte i Køge i 1946 blev der på 182 børn fra 1. klasserne lagt 
1015 fyldninger, altså 5 fyldninger pr. barn, hvorimod der i det forløbne 
år på 234 børn fra 1. klasserne blev lagt 2428 fyldninger, altså 10 fyld
ninger pr. barn. Kun 2 børn udaf de 234 havde fejlfri tænder. Forsøger 
man at finde ud af, hvad årsagen kan være til børnenes dårlige tænder, 
så ser man først og fremmest, at vi i 1946 havde sukkerrationering og i 
1965 er der ingen grænser for, hvad børn fortærer af slik.

Som led i det forebyggende arbejde har jeg besøgt alle 1. klasserne for 
at tale med børnene om sund kost, korrekt tandbørstning og forklaret dem 
om sliks skadelige virkning på tænderne. Der er uddelt pjecer til de yngste 
og ældste klasser, og samtlige elever har fået udleveret avisen »Tand for 
Tand«. Det er mit indtryk, at der må gøres mere i det forebyggende ar
bejde, hvis vi igen skal nå til 1946/47’s flotte og stærke tænder, og for 
at mestre denne opgave må vi, forældre, skole og skoletandklinik gå ind 
for et samarbejde.

Sundhedsstyrelsen har den 27. marts 1965 udsendt til samtlige embeds
læger, læger, tandlæger og apotekere en vejledning om lokal anvendelse af 
fluorforbindelser, så hermed har sundhedsstyrelsen godkendt mundskylning 
med flourholdige opløsninger og denne form for forebyggelse er mulig at 
gennemføre i en skoletandpleje.

Min ansøgning om de nødvendige penge til fluorskylningerne har by
rådet bevilget, idet man fandt, at Køges skolebørn også skulle have del 
i dette hjælpemiddel til mere modstandsdygtige tænder og være ligeså 
godt stillet som børnene i de kommuner, der allerede har indført denne 
forebyggende foranstaltning. For at informere forældrene om fluorskylnin-
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Oversigt over tandforholdene hos eleverne i 1. klasserne
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gerne har samtlige elever fra 1. til 8. årgang fået en pjece, udgivet af 
»Dansk forening for børnetandpleje« med hjem. Fluorskylningen påbegyn
des i oktober og adviseres ved opslag i skolerne. Skylningerne foregår hver 
14. dag.

Af følgende skemaer kan man se, hvilke arbejder, der er udført i skole
tandplejen i 1964/65.

Behandlingen er gratis for alle børn og omfatter undersøgelser og al
mindelig behandling af tænderne, ikke tandregulering. Hvis et barn trænger 
til tandlægehjælp uden for den tid, det kommer med klassen, kan man 
henvende sig på klinikken mellem kl. 8-11. Skoletandklinikkens telefon: 
1257.

Elisa Crone.

Skolelægen i Køge
Skolelægevirksomheden i Køge har i året 1964/65 omfattet:

Gymnasiet.....................................................
Søndre skole.................................................
Tøxens skole ............................................

Brochmands skole ................................

Drenge Piger Ialt
153 150 303
323 290 619
268 293 561
294 276 570

— — —
1038 1015 2053

Det er en stigning siden sidste år med godt 100 elever, hvilket svarer 
til det forventede.

Undersøgelserne har været gennemført efter de overalt gældende ret
ningslinier.

De talmæssige statistiske resultater fremlægges i skematisk form.
Den skolepligtige alder er som helhed en periode i menneskets udvik

ling, hvor alvorlige livstruende sygdomme er sjældne, men enkelte på- 
træffes dog hvert år og finder deres første og tidlige opdagelse ved skole
lægeundersøgelsen.

Denne har dog lige fuldt sin berettigelse gennem fund af udviklings
hæmmende større og mindre mangler i talrige tilfælde og gennem en vej
ledning til opnåelse af en sund og naturlig udvikling, ikke til det gennem
snitlige, men til det bedst opnåelige.

De erfaringer og landvindinger, der til stadighed gøres indenfor faget 
inddrages og udnyttes, samtidig med at man forsøger nøgternt ikke at 
fortabe sig i småtterier eller utrerede opfattelser.

Fra år til andet har man mere udførligt behandlet enkelte sider af virk
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somheden og vil i år forsøge at meddele lidt af opfattelsen i spørgsmålet 
»holdningen«.

Holdningen kan vel siges at omfatte alt, hvad der kan beskrive, hvordan 
man fører sig fra gående, stående og hvilende stilling, til hvile og enhver 
form for legemlig aktivitet.

Yderpunkterne er vel nok den prøjsiske stramme eksersitsform og den 
slappe disharmoniske følelse, der måske er en noget for vestfra præget og 
modebetonet formløshed indtil en ligefrem karrikerende forskruethed i 
fremtoningen.

Der kan vel ikke herske tvivl om, at der er noget smukt i den fribårne 
holdning og i de harmoniske beherskede bevægelser, som giver indtryk af 
noget åbent, imødekommende, tilforladeligt, rankt og kækt. Den måde et 
menneske fører sig på kan være umiddelbart tillidsindgydende og vindende.

Opdragelse til en smuk og harmonisk holdning er en pædagogisk op
gave, således som det i mere end en menneskealder har været gymnastikkens 
formål. Sport og boldspil gør det så visseligt ikke. Desværre ser man 
mange sportsudøvere med en alt andet end smuk holdning.

Den lægelige side af sagen bliver i første række at søge udbedret, rettet 
og behandlet de holdningsfejl, som er eller grænser til sygelige forandringer, 
eller medfører sådanne.

Den ludende holdning kan gennem ungdom og opvækst give en til
bøjelighed til fremskudt underansigt og bøjet hals.

De hængende skuldre, den øgede rygkrumning giver fladbrystethed, der 
medfører dårlige pladsforhold i brystkassen for hjerte og lunger og til
svarende dårlige funktionsmuligheder for disse organer.

De krumme rygge ser vi i mange tilfælde så udtalte, at de må betegnes 
som sygelige forandringer.

Som væksten skrider fremad fikseres den vanemæssige fejlholdning, så 
den bliver en deformitet, der er blivende. Sådanne personer belaster til 
stadighed deres rygmuskler. Deres hoved og skulderpartis vægt ligefrem 
hænger i musklerne med træthedsfornemmelser til følge. Fejlstillingen for
planter sig nedad i rygsøjlen således at der for at opretholde balance i 
vægtfordelingen kan udvikles en forøgelse af lændelordosen (svejryg), der 
giver hængebug og for stærkt fremspringende sædeparti — eller også ser 
man forandringer i lændepartiet med affladninger og indskrænkninger i 
bevægeligheden i dette parti, noget man i dag opfatter som medvirkende 
årsager til de hyppige smertende tilfælde af lumbago og ischias.

Vægtfordelingen forplanter sig længere nedad, idet det prominerende 
sædeparti medfører at overbenenes stilling i hofteledet aldrig bliver strakt, 
men står let bøjede og ligeledes knæledet heller aldrig strækkes. De krumme 
knæ og hofteled gør gangen uskøn og mere trættende end nødvendigt.
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Denne korte ufuldstændige omtale er for de fleste tilstrækkelig til at 
skitsere, hvad man sigter på.

Det må dog med det samme tilføjes, at vi ikke alle er skabt ens, og at 
problemet har mange sider.

I helheden indgår medfødte og familiære variationer, vane og adfærd, 
ligesom sind og livsholdning er med til at præge billedet.

Der er ikke tvivl om, at den, der i sig har et åbent og frimodigt sind 
med en vis portion naturlig behersket selvtillid også mange gange giver 
dette udtryk i en frimodig holdning, som omvendt den selvusikre, hæmmede 
og forsagte er tilbøjelig til at vise en tilsvarende slappere holdning og at 
den trodsige og afværgeberedte vil vise en fjendtlig holdning og den 
luskede og lyssky en tilsvarende skillende holdning.

Her, som i mange andre forhold, tager sind og legemlige forhold hin
anden i hånden.

Et par enkelte mere konkrete holdningsfejl skal kort nævnes.
I barnealderen vil nogle tilfælde af halsskævhed, som skyldes skrumpning 

og forkortning af den ene af de store halsmuskler således medføre, at 
hovedet bæres skævt. De skal helst henvises til operation, inden der er 
sket blivende forandringer, idet de kan medføre, at ansigtet efterhånden 
bliver usymetrisk og skævt udviklet.

En del af de udtalte skæve krumme rygge forsøger man ligeledes at 
henvise til korrigerende behandling, men resultaterne er ikke så opmun
trende, men man opnår vel altid, at de ikke forværres.

Mere gunstigt stiller det sig med de tilfælde, man finder, hvor benene 
ikke udvikles lige lange. Det medfører skævheder i sideplanet og abnorme 
sidekrumninger af rygsøjlen. Det drejer sig ofte om vækstforskelle og træf
fes som følge deraf hyppigst i pubertetsårenes kraftige vækstperiode og kan 
andrage 1-2-3 cm.

Mange rettes af sig selv, eller bedres, når højdevæksten afsluttes, men 
indtil da korrigerer man dem ved at lægge tilsvarende under hælen på alt 
fodtøj på det korteste ben. Det er let klaret, når man blot er opmærksom 
derpå, men vi anser det alligevel for at være af stor betydning at korrigere 
alt fuldt ud, for at der ikke skal udvikle sig skævheder i rygsøjle og ryg
hvirvler med senere indsættende rygsmerter som følge.

Foddeformiteter er vel noget af det hyppigste, man finder.
De udtalte tilfælde af platfod er i reglen medfødte og familiære. Kor

rektion er ofte nødvendig og især, hvis de giver anledning til belastnings
smerter.

Derimod er det store gros af fejlstillede tæer, særlig storetæer med be
gyndende knystdannelse udelukkende en følge af uhensigtsmæssigt fodtøj.

Fodtøjet for såvel drenge som piger bør uanset modernes skiften være 
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fodformsrigtigt, rummeligt og med lav hæl.
Træsko og såkaldte sundhedssandaler er i hovedsagen uden større be

tydning og ikke mere rigtigt end ordentligt passende andet fodtøj. Derimod 
må det betegnes som absolut en misforståelse at bruge højhælet fodtøj på 
noget tidspunkt og under nogen omstændigheder. De høje hæle har inderst 
inde deres mål i at personen kommer til at se 2-3-4 cm højere ud, men 
flytter legemsvægten, så det alene bliver forfoden, der ikke er bygget dertil, 
der kommer til at bære hele vægten.

Det medfører før eller siden nedsynkning af forfodsbuen og ømme, 
smertende fødder og misdannede tæer.

Der kan i ekstreme tilfælde udvikle sig en forkortning af lægmusklen, 
så at der kommer indskrænkning i bevægeligheden i forledet.

Knæene kan ikke rettes ud når man går på den høje hæl, og bærerne 
går derfor altid med let krumme knæ, tilsvarende let bøjede hofteled, fejl
stilling af bækkenet, fremskudt sædeparti osv., så at den tilsyneladende 
slankhed, der opnås, er af meget tvivlsom værdi.

Selve fodens stilling under gang bør være sådan, at belastningslinien 
kommer til at falde ud gennem 2. tå og det vil sige, at man bør gå med 
fødderne lige frem, eller endog tæerne lidt indad. Det giver den bedste og 
naturligste afvikling under gangen. I hvert fald må man aldrig gå med 
tæerne udad. Belastningslinien kommer da til at falde over fodbuen og de 
inderste led i foden, der ikke er beregnede dertil, og fremmer således plat
fodsdannelse og gangen bliver tung og sjokkende.

Dette skulle kun være et forsøg på en ganske kort elementær fremstilling 
af nogle af dagliglivets foreteelser og en plædering for den frie, naturlige 
harmoniske holdning og legemsføring mod den noget »pop-prægede« slø
sede lemmedaskende overdrevent formløse facon, der for tiden synes mode
præget og modedikteret til skade for sundhed og skønhed.

Ungdom har altid haft tilbøjelighed til at dyrke idealer. Spørgsmålet er 
blot at give dem værdige idealer at dyrke.

H. Bisgaard-Frantzen.
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Beretning fra Køge ungdomsskoleklub

Det er med glæde, vi tager afsked med sæsonen 1964/65. Ikke forstået 
sådan, at vi har været kede af at have eleverne i klubben, men fordi den 
vagabondtilværelse, som klubben hidtil har ført, nu bringes til ophør, idet 
vi fra næste år flytter ind i faste rammer på Strandgården. Her vil de 
nødvendige lokaler være tilstede, sådan at vi har mulighed for at opfylde 
næsten alle ønsker, og varetage alles interesser.

Forholdene på Teknisk skole har været meget trange, og derfor har det 
udbytte, som man normalt kan forvente, været utilfredsstillende for begge 
parter. Det er derfor ikke med sorg i sinde, vi siger farvel til lokalerne 
på Pedersvej, men med glæde og optimisme. I den tid vi har været der, 
har vi trukket store veksler på eleverne i form af en streng disciplin. Om
stændighederne tvang os til det. Foruden klubben skulle der også være plads 
til handelsskolen og teknisk skole og som følge deraf, var vi nødt til at 
indrette os efter hinanden. Til elevernes ros vil jeg dog gerne sige, at det 
ikke på noget tidspunkt har været påkrævet at køre det svære skyts frem.

Nu må man ikke tro, at det til næste år bliver det helt vilde. Vi flytter ind 
i noget nyt, og da det gerne skulle holde længe, er vi nødt til at indføre 
den gamle disciplin i de nye omgivelser. Alligevel bliver der mere frihed for 
den enkelte, da pladsforholdene er meget bedre, idet vi i stedet for tre 
lokaler nu får rådighed over tolv. Man vil heraf kunne forstå, at vi har 
mulighederne for at skabe en rigtig klub; en klub, hvor man kommer for 
at hygge sig og slappe af, men tillige en klub, hvor man har mulighed for 
at beskæftige sig med det, der interesserer en, om det nu er det mere hobby 
betonede, eller blot det at være sammen med kammeraterne.

Til sidst vil jeg gerne rette en tak til dem, der har gjort det muligt for 
klubben at flytte ind på Strandgården, og en tak til dem, der i den forløbne 
sæson har vist klubbens arbejde interesse.

E. Bondegaard Madsen.
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Beretningen fra Køge Ungdomsskole
23, undervisningssæson

Ungdomsskolen startede sin 23. sæson med indledningsaften mandag 
den 14. september på Brochmands skole og sluttede med afslutningsfest 
lørdag den 27. marts på Søndre skole.

Igen i år har elevtallet været af rekordstørrelse, idet der har været til
meldt 246 elever, 108 piger og 138 drenge. 77,3 procent af de tilmeldte 
gennemførte undervisningen, og skolen kunne slutte med et elevtal på 190 
(81 piger og 109 drenge).

Skolens elever fordeler sig på følgende erhvervsgrupper:
drenge piger ialt

Skoleelever: 8. og 9. kl................ ............. 35 31 66
Skoleelever: realafdeling ........ ............. 23 26 49
Lærlinge/elever ......................... ............. 57 20 77
Arb.drenge/husassistenter ........ ............. 22 25 47
Bud .............................................. ............. 1 1
Handel uden lærekontrakt........ 6 6

138 108 246
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 7 nye lærere, medens 5 lærere ønske
de at fratræde på grund af manglende tid.

Fagrækker og lærerkræfter har været som følg
1 Produktionslære ..............................................
4 Hybelkursus ...................................................
2 Træsløjd ............................................................
3 Husgerning ...................................................
2 Kjoiesyning ...................................................
1 Barnepleje m. sundhedslære ......................
2 Værksædslære ..............................................
2 Motorlære ........................................................
1 Engelsk m. samfundsorientering ............
1 Handels- og kontoror....................................
2 Maskinskrivning .........................................
1 Regning .............................................................
1 Radioteknik ...................................................
1 Moderne husførelse ....................................
1 Dansk.................................................................
1 Matematik ........................................................
1 Projektionstegning .........................................  

er:
Hr. Gunnar Hansen
Fru Kate Dueled og fru Oest Jacobsen 
Hr. Ernst Jensen og hr. Bent Frikke 
Fru Bøggild Madsen og fru Else Worm 
Fru G. Daaebjerg 
Fru G. Abrahamsson
Hr. Finn Rasmussen
Hr. Edvin Nielsen
Hr. Gunnar Hansen
Fru E. Mittag
Fru S. Hjorth og fru I. L. Rasmussen
Hr. Gunnar Hansen
Hr. Niels Jørgen Hansen
Fru Else Worm
Frk. Inger Fark
Hr. Ivar Lyhne
Hr. Edvin Nielsen

27 hold i alt.
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Foruden de nævnte fag har der været tilbudt undervisning i dansk litte
ratur, modelflyvning, tysk samt amatørteater og dramatik, men disse fag 
har ikke kunnet samle fornøden tilslutning.

Skolens undervisning har omfattet 1520 timer, der fordeler sig således:
Produktionslære . . 48
Hybelkursus .......... 180
Træsløjd ................. 138
Husgerning............ 204
Kjolesyning............ 88
Barnepleje ............ 46

Værkst.lære .......... 135
Motorlære ............ 88
Maskinskr.................. 96
Handelsor.................. 46
Engelsk .................... 54
Regning ................. 46

Dansk ...................... 48
Radiotekn.................. 48
Mod. husf. ............ 135
Matematik ............ 48
Proj.tegn.................... 72

Det gennemsnitlige fremmøde har været 10,8 elever pr. undervisnings
time, hvilket ligger en del over lovens mindstekrav om 8 elever pr. time. 
Da det gennemsnitlige fremmøde pr. time ikke giver noget tydeligt billede
af mødeprocenten skal de sidste 4 års mødeprocent anføres her: 

61/62 62/63 63/64
Mødeprocent for elever, 
der har genemført skolen...................... 84,5 87,5 86,4
Antal elever helt uden forsømmelser .. 6 8 12

64/65

86,7
10

I tilslutning til den daglige undervisning har forskellige klasser i vinte
rens løb besøgt

Køge sygehus
Køge kommunekontor
Solbakkens Supermarked
A/S Junckers Savværk
Møbelhandler Hjelm-Hansen
A/S Dansk Galoche- og Gummifabrik 
Københavns Pektinfabrik, Lille Skensved 
Køge Installationsforretning.

Forældremøder afholdtes med god tilslutning den 5. november, og det 
er skolens agt også i fremtiden at søge at udbygge kontakten til hjemmene.

Mange af skolens elever har i vinterens løb udvist stor flid og interesse, 
hvorfor skolen ved afslutningsfesten den 27. marts på Søndre skole kunne 
uddele en række flidspræmier, der var skænket af:

A/S Dansk Galoche- og Gummifabrik
A/S Junckers Savværk
Boghandler I. Rasmussens Eftf.
A/S Østsjællands Landbobank
Sparekassen for Kjøge og Omegn.

I tiden 10.—17. juli arrangerede skolen lejrskole på Bornholm, hvori 
deltog 24 elever.
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Beretningen skal slutte med en tak til de kommunale myndigheder, ikke 
mindst ungdomsskoleudvalget, der i meget høj grad har virket i overens
stemmelse med ungdomsundervisningslovens krav om et ungdomsskole
udvalg, 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 Jensen

Regnskab for Køge ungdomsskole 1964-65

Lærerlønning.................................................................................
Lederhonorar .............................................................................  
Rejsegodtgørelse ......................................................................  
Fag

Moderne husførelse ............................................................
Husgerning ........................................................................... 
Hybelkursus ...........................................................................  
Produktionslære .................................................................  
Træsløjd ................................................................................ 
Håndgerning ......................................................................... 
Barnepleje .............................................................................  
Værkstedslære ......................................................................  
Motorlære................................................................................ 
Engelsk....................................................................................  
Handels- og kontororientering......................................... 
Maskinskrivning .................................................................  
Dansk ....................................................................................  
Regning ...............................................................................  
Radioteknik ........................................................................... 
Moderne husførelse — teori.............................................. 
Projektionstegning ............................................................  
Matematik .............................................................................
Diverse undervisningsmaterialer ....................................

Fællesarrangementer.................................................................
Administration .........................................................................
Diverse (incl. værkt og broch.) .........................................

I alt .................................................................
Kommunal udgift for 190 elever . . . . 
Pr. elev kr. 138,18 kr. 

30 udenbys elever å 138,18 kr......
Udgift for Køge kommune......................

Forbrug
35.045,20

5.703,97
353,76

Refusion
23.457,19

2.851,99
235,84

786,47
2.592,42 3.123,10
2.867,30

43,00
2.320,33

788,81
36,14

1.099,71
43,15

238,99
6,00

40,00
138,00
21,70

165,60
470,90
202,54
561,25
259,95 1.014,18
757,28
913,87

1.479,93
56.936,27 30.682,30

26.253,97

4.145,40
22,108^7
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Oversigt over skolernes regnskab 1964—65

Folke- og gymnasieskoler:

Lærere i folkeskolen:
Lærerløn incl. faste overtimer og vederlag for timereduktioner:

Udgifter ..................................................... 2.651.860,36
Fragår: Tilskud fra statskassen: 
Tilskud ........................................................ 2,255.528,50 396.331,86

Udgifter til vikarer og faglærere: 
Udgifter ................................................. 160.168,54
Fragår: 
Tilskud fra statskassen........................... 136.371,33 23.797,21

Ikke-refusionsberettigende vikarudgifter samt inspek
tions- og tilsynshonorarer ............................................ 32.462,78

Lærere i gymnasieskolen:
Lærerløn incl. faste overtimer og vederlag for time

reduktioner samt forpligtelsestillæg...................... 787.766,81
Pensionsudgifter:

Bidrag til overenskomstansatte gymnasielæreres pen
sionskasse ...................................................................... 66.567,51

Udgifter til vikarer ............................................................. 11.983,56
866.317^8

Fragår:
Tilskud fra statskassen ........................................................ 779.686,22

86.631,66
Ikke-refusionsberettigende vikarudgifter samt inspek

tions- og tilsynshonorarer.............................................. 23.021,20
Administration og pedeller m. v.:

Administration:
Lønninger................................................................................ 35.220,26
Kontorholdsudgifter............................................................. 33.211,17
Andel i alm. administrationsudg.................................... 7.450,00

75788T43
Pedeller:

Lønninger................................................... 82.035,19
Pensionsudgifter:
Tilskud til pensionsfond ................. 9-886,37 91-921,56

452.591,85

109.652,86

167.802,99
Skolebygninger, skolehaver og lærerboliger m. v.: 

Fast ejendom .................................................................. 183.679,31
Inventar .................................................................................. 84.716,53
Gas, elektricitet og vand. Varme, herunder brændsel 101.869,21
Rengøring ............................................................................. 269.959,00
Skatter, afgifter og forsikringer ....................................... 17.835,30
Forrentning og afskrivning: 
Forrentning .............................................. 470.306,00
Afskrivning .............................................. 319.681,00

789.987,00
Fragår:
Tilskud fra statskassen vedr. skolelån 6.551,54 783.435,46

1.441.494,81
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Fragår:
Indtægter
Lejeindtægt af tjenesteboliger og sko

lejord m. v........................................ 3.006,96
Lejeindtægt af lokaler ........................... 14.555,00 17.561,96

Undervisningsmidler, samlinger, flidspræmier og 
boghjælp:

Undervisningsmidler .......................................................... 425.111,62
Samlinger ................................................................................ 16.390,47

Stipendier: 
Udgifter .............................................................................. 21.200,00
Fragår:
Tilskud fra Ungdommens Uddannelsesfond ............ 15.900,00

Tilskud til undervisning af børn i andre kommuners 
skoler:

Folkeskolen ...........................................................................
Bidrag til skolefonden ............................................................
Andre udgifter:

Skolebadning ......................................................................... 9-600,00
Lejrskoleophold .................................................................... 16.626,69
Skolerejser og udflugter ................................................. 11.084,40
Idrætsdag ................................................................................ 1.883,83
Leje af idrætshal .................................................................. 5.900,00
Diverse (censorer, møder m. v.) ....................................... 52.775,30
Skolekommissionen, rejser cg møder .............................. 2.280,10

Fragår indtægter:
Tilskud fra statskassen:
Til 8. hovedskoleklasse sam: 9- og 10. k'asse .... 28.416,00
Til realskoler ......................................................................... 91.476,92
Til gymnasieskoler ............................................................. 170.091,20

289.984,12
Betaling for undervisning af børn fra andre kommuner:

Folkeskolen .............................................. 26.753,18
Gymnasieskolen ....................................... 62.038,00 88.791,18

Andre indtægter ...................................................................... 26.136,50

Tilskud til statsskoler ............................................................ 11.319,00
Refusion af rejseudgifter........................................................ 111,20

Skolelæger m. v.:
Skolelæger og skolesundhedsplejersker:
Lønninger ............................................................................. 35.198,79
Pensionsudgifter.................................................................... 778,29
Medikamenter og instrumenter ....................................... 3-864,75
Ren- og vedligeholdelse..................................................... 13,50
Kontorhold ........................................................................... 808,77
Andre udgifter...................................................................... 1.386,70
Fragår:
Tilskud fra statskassen........................................................ 23.061,09

18.989,71
Tandpleje:

Lønninger................................................... 130.666,20
Pensionsudgifter .................................... 9.195,97

1.423.932,85

441.502,09

5.300,00

7.898,27
61.398,09

100.150,32
2.770.229,32

404.911,80
2.365.317,52

11.430,20
2.376.747,72

2.376.747,72
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Materialer, medikamenter og instru
menter ..............................................

Ren- og vedligeholdelse ......................
Kontorhold................................................
Andre udgifter.........................................

Fragår:
Tilskud fra skolefonden ......................

Skolebespisning:
Udgifter (heraf refusionsberettigende 

udgifter 54.708,66) ......................
Fragår:
Tilskud fra statskassen ...........................

14.308,81
1.616,05
1.182,93
2.759,19

159.729,15

7.995,75 151.733,40

73.001,57

18.236,22 54.765,35 225.488,46

Ialt .... 2.602.236,18
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