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KORSØR AVIS’ BOGTRYKKERI



Korsør købstads skolekommission:
Overtoldassistent Poul Hvidtfeldt Larsen, formand (medlem af byrådet).
Direktør H. Christoffersen (medlem af byrådet).
Overtoldassistent Magdal Andersen (medlem af byrådet).
Landsretssagfører A. le Dous (medlem af byrådet).
Ekstraarbejder Arne Christensen (Halskovskolen).
Vicevært Magnus Nielsen (Byskolen).
Repræsentant Emanuel Nielsen (Mellem- og Realskolen).

Korsør byråds skoleudvalg:
Viceskoleinspektør Gunnar Hansen, formand. 
Direktør H. Christoffersen.
Overtoldassistent Poul Hvidtfeldt Larsen.
Overtoldassistent Magdal Andersen.
Landsretssagfører A. le Dous.

Lærerrådenes formænd:
Fælleslærerrådet: Viceskoleinspektør IF. Munch.
Byskolens lærerråd: Lærer M. Gade.
Halskovskolens lærerråd: Lærer H. O. Hansen.
Mellem- og Realskolens lærerråd: Overlærer S. Petersen.
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Oversigt over skolesøgende børn i kommunen 
31. december 1951

Skoler:

Elever i forhold til den undervisnings
pligtige alder Heraf fra andre 

kommuner:Over: I: Under: lait:

Ti
lsa

m


m
en

D. p. D. p. D. p. D. p. D. p. Ialt

Byskolen......................... 4 2 282 256 17 17 303 275 578 0 0 0
Halskovskolen.............. 0 2 298 276 14 12 312 290 602 0 0 0
Mell.- og Realskolen . . . 53 48 85 95 0 0 138 143 281 2 2 4

Ialt i komm. skoler. . 57 52 665 627 31 29 753 708 1461 2 2 4

Frkn. Helms skole. . . . 0 0 25 44 2 3 27 47 74 0 0 0
Slagelse priv. mellemsk. 3 1 3 1 4
Gymnasiet i Slagelse . . 1 1 1 1 2
Optagelseshjem........... 1 1 1 1 2
Spastisk i hjemmet . . . 1 0 1 0 1
Hjemmeundervist, Sprogø 1 1 1

Tilsammen .... 57 52 696 675 33 32 786 759 1545 2 2 4

Elevantallet i kommunens skoler hvert års 31. december
Skoler 1947 1948 1949 1950 1951

Byskolen ........................................ 447 458 486 518 578
Halskovskolen............................... 478 517 532 560 602
Mellem- og Realskolen................. 214 228 246 266 281

Ialt .... 1139 1203 1264 1344 1545

Undervisningspligtige børn i kom
munen ............................................. 1051 1128 1162 1247 1369

Oversigt over stigningen i børneantallet:
Fødselsår Skoleår Antal børn født i kommunen

1941................................ 1948/49.......................................... 158
1942................................ 1949/50.......................................... 197
1943................................ 1950/51..........................................239
1944................................1951/52..........................................241
1945................................ 1952/53..........................................235
1946................................ 1953/54..........................................286
1947................................1954/55..........................................255
1948................................1955/56.......................................... 225
1949................................1956/57.......................................... 225
1950.....................  1957/58.............  241
1951................................1958/59.......................................... 226
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Antal klasser på forskellige klassetrin pr. 31. marts 1952

Skoler
Grundskole Eksamenfri 

mellemskole
Eksamenmellemskole 

med realklasser
1. 2. 3. 4. 1 6. Ih. 6. 7- 8. II h * *• 3. 4. Realk. Ialt

Byskolen..............
Halskovskolen . . .
Mell.- og Realsk. .

4
4

4
4

3
3

3
3

2
3

1
1

2
2

2
2

1 
l

1
1

2 2 2 2 2

23
24
10

Ialt .... 8 8 6 6 5 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 57

Byskolen har 19 alm. klasselokaler og 6 særlokaler, samt 2 gymnastik
sale.

Halskovskolen har 15 alm. klasselokaler og 1 meget lille, 6 særlokaler, 
samt 2 gymnastiksale, hvoraf den ene er alt for lille.

Mellem- og Realskolen har 10 alm. klasselokaler, 3 særlokaler og 1 gym
nastiksal.

Ialt er der i komm. skoler 45 klasseværelser, 15 særlokaler og 5 gym
nastiksale.

N. C. Hauge Madsen

Børnebibliotekerne
De tre børnebiblioteker har en fælles bestyrelse, der består af overlærer 

Dagny Pedersen, overlærer Nanna Vind Nielsen og viceinspektør Sv. L. 
Madsen (valgt af fælleslærerrådet), samt skoleinspektørerne E. Meldorf og 
N. C. Hauge Madsen (valgt af byrådet).

Af regnskab og beretning anføres:
Indtægter: Kr.
Kommunens bidrag ....... 3320,00
Sorø amts bidrag .......... 250,00
Lokaler, lys og.varme ... 1500,00
Tilfældige indtægter ... 31,97
Statens tilskud .............. 3884,00
Overskud fra 50/51 ....... 16,54

Udgifter: Kr.
Indkøb og indbinding ... 4216,51
Lønninger .................. 2970,00
Lokaler, lys og varme ... 1500,00
Kontorudgifter, inventar 225,56
Overskud til 52/53 ...... 90,44

Ialt 9002,51 Ialt 9002,51

Bogbestanden var den y4 1952: 6384 bind faglitteratur, 7252 bind skøn
litteratur, ialt 13636 bind. Tilvækst i årets løb 479 og afgang 278 bind.

Udlånet har i årets løb udgjort: Faglitteratur 1423 bind og skønlitteratur 
17002 bind. Antal besøg på læsestuerne 7919. Lånernes antal var 992.

N. C. Hauge Madsen
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Oversigt over skoletandplejen, i Korsør
fra 1. april 1951 til 31. marts 1952

Systematisk 
behandling

Antal børn De forskellige behandlingers antal

In
dm

el
dt

 til
 

be
ha

nd
lin

g
Fu

nd
et

 fr
i fo

r 
ca

rie
s

A
fa

nd
re

gr
un

de
 

ik
ke

 b
eh

an
dl

.

Be
ha

nd
le

de

Fyldninger Extrak- 
tioner

Re
ns

ni
ng

er

Rodbe
handlinger

In
je

kt
io

ne
r

A
nd

re
 b

eh
an

dl

1—<Bl
iv

en
de

 
tæ

nd
er

M
æl

ke
 - 

fæ
n d

er
Bl

iv
en

de
 

tæ
nd

er
M

æl
ke


tæ

nd
er

Bl
iv

en
de

 
tæ

nd
er

M
æl

ke


tæ
nd

er

1. års behandling . . . 205 12 3 190 290 493 0 34 10 30 21 43 921
Forts, behandl, af børn, 
der i tidl. år har været 
under systemat. beh. . 1280 79 19 1182 2372 595 14 252 131 11 32 146 217 3770
Tilsammen................. 1485 91 22 1372 2662 1088 14 286 141 11 62 167 260 4691

Der er foretaget 75 røntgenfotograferinger, 8 tandreguleringer og 2 ope
rationer samt lavet 1 Hesaerylkrone, 1 carmichaelkrone og 1 Swedanopbyg- 
ning- E. Brøndskov Christiansen.

Beretning om skolebespisningen
i regnskabsåret 1951/52

Deltagerantallet har været således: 
Byskolen Halskovskolen Realskolen Ialt

392 412 24 828
Bespisningen har været etableret i tiden fra den 1951 til den 24/3 

1952 i 106 bespisningsdage.
Der er til alle børn, som ønskede det, udleveret Vs 1 sødmælk pr. dag.
Udgifterne fordeler sig således: 

130450 flasker mælk .................................. kr. 16.241,18
Brød, smør, fedt, pålæg o. 1................................. „ 19.778,53
Papir, inventar, rekvisitter o. 1............................. „ 1.618,55
Lønninger o. I.........................................................  „ 8.113,60

kr. 45.751,86

Der er brugt 3.310 rugbrød eller ca. 165.500 skiver 
Udgiften pr. skive brød har været ...................................... ca. 17,8 øre
Den samlede udgift pr. elev (excl. mælk) for hele regn- 
skabsåret har været .............................................................. ca. 35,64 kr.
og pr. elev pr. dag ...................  ca. 33,6 øre

P. s. v.
Aage Grønbech.
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Skolelægens beretning for 1951/52 for alle skoler 
i kommunen

ved skolelæge, overlæge E. Henningsen

Bj'skolen Halskovskolen Realskolen Helms
Antal børn ialt ................. . ....... 576 609 282 74
Antal undersøgte ...................... 576 605 282 74
Intelligensundersøgte .............. 5 0 0 0
Henvisninger til læge .............. 82 72 24 10
Med nedsat intelligens .............. 0 11 0 0
Ordblinde .................................. 1 1 1 0
Ikke koppevacc........................... 1 1 0 0
Ikke difterivacc. 3. gang .......... 19 21 0 0
Tub. pos. efter infektion .......... 18 34 19 1
Calm. vacc. før skoleg.............. 140 109 6 15

„ „ efter „ ....... 184 426 249 50
Tub. neg. incl. calmettev.......... 558 571 262 73
Revacc......................................... 7 4 0 0
Med sundt udseende .............. 545 580 273 70

„ sart „ .................. 29 24 8 4
„ sygeligt „ ...................... 0 1 1 0

Højde/vægtforh. > 15 % ..... 26 39 20 2
Højde/vægtforh. < 15 % ..... 10 23 8 4
Med dårlige tænder .................. 0 14 0 0

„ sukkersyge ...................... 1 0 0 0
„ epilepsi ..... ......................... 0 1 0 0
„ pareser efter børnel........... 2 1 0 0
„ følger af eng. syge .......... 298 211 75 17
„ fodvorter .......................... 7 7 1 0
,, parasitær hudlidelse ....... 0 1 0 0
„ andre hudlidelser .......... 2 12 3 0
„ hjertelidelse ...................... 7 9 0 0
„ astma .............................. 3 2 0 0
„ afd. forstyrrelser og psyk.

lidelser .......................... 0 2 0 0
„ lett. lidelser (nervosimus) 0 4 2 0
„ fingersutning og neglebidn. 41 72 0 5
„ enuresis .......................... 10 6 0 0
„ udtalte taleforstyrrelse ... 1 1 0 1
„ nedsat syn (påv. v. spec.) 

ensidig .................. 9 7 1 1
„ nedsat syn dobbelsidig ... 79 90 44 12
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Byskolen Halskovskolen Realskolen Helms
Med nedsat syn 6/24 på bedste 

øje efter korrekt........... 0 0 0 0
nedsat hørelse (hviskeaf- 

stand 6 m) ................ 3 6 0 0
V kron, nedsat hørelse.......... 2 0 0 0

usikker farvesans (12-årige 
og opefter) ............... 4 3 7 0

albuminuri (h- ortostatik) 3 8 3 0
n holdningsfejl .................. 5 5 0 0
n platfod ...................... . ...... 78 80 74 13
n a. foddeformiteter ........... 1 2 0 0

hernier (h- små umbilical- 
ihernier) ........................ 0 8 0 0

ff mund, næse svælg .......... 0 1 0 0
ff hyp.tons............................. 32 16 2 2
v veget, ad............................ 0 1 0 0
ff anæmi .............................. 0 0 0 0
f) chryptorkismus .............. 11 8 2 1
ff a. kron, sygdomme .......... 0 5 0 1
ff kirtler .............................. 0 1 0 0

Ferieplan for kalenderåret 1952:
Juleferien slutter 3. januar, fastelavnsmandag 25. februar, Kongens fød

selsdag 11. marts, Dronningens fødselsdag 28. marts, påskeferie 9.—15. 
april, bededagsferie 9.—10. maj, Kristi himmelfartsdag 22. maj, pinseferie 
2.—4. juni, grundlovsdag 5. juni, sommerferie 26. juni—9. august, måneds
lov 20. september, oktoberferie 20.—25. oktober, månedslov 17. november 
og juleferien begynder 23. december.
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Byskolen
Byskolen (den søndre bydel) omfatter følgende bygninger:

a) Skolen i Jens Baggesensgade med tilhørende gymnastiksal (opført 
1883) og mellembygningen (opført 1902). Her findes 9 alm. klasse
værelser, 1 tegnelokale, 1 lokale til naturfag, 1 sløjdlokale, 1 børnebib
liotek og læsestue, 2 lokaler til materiel, 1 lærerværelse, skolens kontor 
samt bolig for skoleinspektøren.

b) Skolen i Teilmanns Alle med tilhørende gymnastikbygning (opført 
1907). I bygningen findes 9 alm. klasseværelser, 1 håndgerningslokale, 
1 skolekøkken, 1 lærerværelse, 1 arkiv, 1 lægeværelse med omklæd
ningsrum, den kommunale tandklinik, 1 køkken for tilberedning af mad 
til børnebespisningen samt bolig for portneren.
Skoleåret går fra 1. april til 31. marts. Denne beretning omfatter skole
året, hvor ikke andet er nævnt.
Årsprøven. Den skriftlige årsprøve fandt sted den 18. og 19. marts. Den 

mundtlige årsprøve fandt sted 26. og 27. marts. I tilslutning til årsprøven 
var der søndag d. 23. marts udstilling af elevernes arbejder i den store 
gymnastiksal og i sløjdsalen. Denne udstilling var besøgt af mange foræl
dre og andre interesserede, der med interesse så de mange forskellige 
arbejder, børnene havde udført. Desuden var der ligeledes i tilslutning til 
årsprøven sang af elever fra de større klasser undler ledelse af viceinspektør 
N. O. Christiansen.
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Børneiallei
Børnetallet var 1. april 1951 ...................................... 580 elever
Afgang i årets løb: 

Til mellemskolen ...................... 27 elever
Til Halskovskolen .......................... 6 „
Til andre skoler .............................. 24 „
Ved undervisningspligtens ophør ... 47 „

Ialt 104 elever
Tilgang i årets løb: 

Fra Halskovskolen ...................... 4 elever
Fra andre skoler .......................... 21 „
Nyindskrevne .................................. 121 „

Ialt 146 elever
Tilgang ialt .............................................................. 42 elever

Børnetallet pr. 1. april 1952 ...................................... 622 elever

Eleverne har været fordelt i 23 klasser: 1 ottendeklasse (3 fm), 2 sy
vendeklasser (2 fm), 2 sjetteklasser (1 fm), 2 femteklasser, 3 fjerdeklasser, 
3 tredieklasser, 4 andenklasser, 4 førsteklasser og 2 særklasser for svagt- 
begavede børn. Skolen er en 5-årig grundskole og en 3-årig fri mellemskole.

Badning og svømning. I tiden 1. oktober til 1. juni får børnene som 
regel hver 14. dag et varmt bad på den kommunale badeanstalt i Birchners- 
gade. Den almindelige svømmeundervisning i sommertiden foregår på 
svømmeklubbens badeanstalt.

Skoledagenes antal i kalenderåret 1951 var 238.

Elevernes forsømmelser har i 1951 udgjort:
På grund af sygdom .......................... 6416
Lovlig grund ......................................... 785
Uden lovlig grund .................................. 101

dage, 5,08 %
„ 0,62 %
„ 0,08 %

Skolens samlinger
1) Lærerbiblioteket tæller 807 bind. 1 årets løb er de 150 kr., der er stillet 

til rådighed af kommunen, anvendt til indbinding af en del bøger. Be
styrelsen består af skoleinspektør Bjerring, viceinspektør Holger Chri
stensen, begge valgt af byrådet, og lærer Th. Petersen, valgt af lærer
rådet.
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2) Børnebiblioteket tæller 4194 bind, hvoraf 2542 er skønlitteratur, og 1642 
bind er faglitteratur. Afgang 149 bind1. Tilgang 277 bind. Til eleverne 
på 3—8 klassetrin har der været 8320 udlån, der dels foregår ved ud
lån i klasserne gennem klasselærerne, dels direkte fra biblioteket ved 
bibliotekaren.

Håndbibliotekets fagbøger og faglige læsesæt har året igennem 
været benyttet i undervisningen, og de ældste klasser har fået undervis
ning i bøgers brug. Læsestuen har været åben 4 gange ugentlig, og der 
har været 2685 besøg af elever fra alle klassetrin.

I tilskud fra kommune, stat og amt er modtaget henholdsvis 1180 
kr., 1294,67 kr. og 83,34 kr. ialt 2558,01 kr. Frk. Dagny Pedersen er 
medlem af bestyrelsen, og hr. Holger Christensen har fungeret som bib- 
biotekar.

3) Den naturhistoriske samling har med tak modtaget 1 pirat (skovfoged 
Sølling Hansen), skeletdele og geddebolle (Kirsten Hulstrøm 5 a), 1 
Alk (Svend Fogdal), 1 silkehale (Jens Jensen 6 a), kranie af hund 
(Kurt Rasmussen 5 a), gevir af rensdyr (lærer J. B. Nielsen).

Lærerpersonalets fraværelse 1951/52

Lærerpersonalets samlede 
undervisningstimer

Fraværende Læst af Ikke 
læste 
timerpå grund 

af sygdom
af anden 

grund fast vikar anden vikar

Lærerne............................... 13102
Lærerinderne....................... 14444

Ialt 27546

} 1586 166 347 1345 60

pot. af det samlede antal timer . . 5,08 0,60 1,26 4,88 0,21
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Byskolens lærerpersonale 1951/52
Fødselsår Ansat ved Korsør 

skolevæsen Tjenestealder fra

Skoleinspektør:
Peter Bjerring................... 1890 1. septbr. 42 1. septbr. 42

Viceinspektører:...................
N. 0. Christiansen . . . 1887 1. august 09 1. april 43
Holger Christensen . . . 1898 1. april 23 1. juli 43

Overlærere:........................
Hans Dall........................ 1888 1. januar 23 1. novbr. 44
Martha Jensen................... 1886 1. maj 17 1. august 44
Dagny Pedersen .... 1882 1. maj 08 1. april 43

Fastansatte lærere:
Poul Bøgh ........................ 1921 1. april 46 1. maj 46
M. C. Gade................... 1889 1. decbr. 20 1. juni 17
H. Teisen Lykke .... 1912 1. juli 38 1. novbr. 38
J. B. Nielsen................... 1920 1. maj 45 1. juni 45
J. H. Nielsen................... 1916 1. august 47 1. septbr. 41
Th. Petersen................... 1907 1. novbr. 32 1. juni 34

Aspirant i fast embede:
Holger Skytte Andersen . 1928 1. august 50

Fastansatte lærerinder:
Clara Christiansen .... 1897 1. februar 30 1. septbr. 30
A. Høyer........................ 1892 1. maj 23 1. oktober 18
A. Jørgensen ................... 1882 1. juli 16 1. april 08
A. Pedersen ................... 1891 1. juni 23 1. juli 15
E. Ranthe........................ 1915 1. august 39 1. april 40
M. Skou............................. 1916 1. septbr. 46 1. septbr. 48
I. Andersen........................ 1925 15. septbr. 47

Timelærerinder:
Laura Fjeldal................... 1921 1. januar 50
Inge Mikkelsen .... 1921 1. novbr. 51

Fast vikar:
Jørgen Jiihne................... 1929 1. august 51

1. novbr. 1951 blev timelærer H. Skytte Andersen ansat som aspirant i 
fast embede, og fast vikar Jørgen Jiihne blev timelærer med tjeneste ved 
Halskovskolen. Følgende har i skoleåret 51/12 deltaget i årskursus i Sla
gelse: Viceskoleinspektør Holger Christensen i dansk, lærerne Bøgh, J. B. 
Nielsen, Th. Petersen og Helge Nielsen i engelsk og lærerinderne M. Skou og 
Inger Andersen ligeledes i engelsk. I Feriekursus og korte kursus har delta
get følgende: Skoleinspektør Bjerring, lærerne Teisen Lykke, J. B. Nielsen, 
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Helge Nielsen og lærerinderne M. Skou og I. Andersen. 1. November 1951 
blev lærer H. Teisen Lykke udnævnt til konsulent for særundervisningen. 
Som vikarer har foruden den faste vikar, Jørgen Jiihne, følgende gjort tjene
ste ved skolen: Lærerinde fru S. Gade, fru E. Molsted, lærer Aage Fisker, 
stud. mag. Erik Christensen og lærerinde Eva Andreasen.

Med udgangen af februar måned 1952 blev der bevilget lærerinde frk. An
na Jørgensen afsked med pension, og den 31/3 1952 tog lærerinde frk. Dagny 
Pedersen sin afsked efter at have virket ved skolevæsenet i over 45 år. By
rådet har udtalt sin tak over for begge for vel udført arbejde ved skolevæse
net. Skolen føjer sin tak hertil. Den sidste skoledag i skoleåret 1952—53 
var lærerpersonalet og andre frk. Dagny Pedersens gæster ved en frokost i 
skolekøkkenet. Her tog frk. Pedersen bevæget afsked med sin skole og kol
leger. Fra skoleleder, autoriteter og kolleger blev der givet udtryk for en 
varm tak til frk. Pedersen for hendes arbejde og færd ved Korsør Byskole, 
og fra kolleger blev der overrakt hende en smuk erindringsgave.

Fra skolens dagbog
1. april: Skolen begynder med 580 elever (301 drenge og 279 piger).
17. april: Lærermøde i Slagelse med foredrag af seminarieforstander 

Jens Futtrup, Jelling.
2. maj: 8. klasse på studietur til Slagelse under ledelse af Anna Pedersen 

og Poul Bøgh.
5. maj: Danmarks befrielsesdag. Skolen fri kl. 12.
22. maj: 7a og 7b på lejrskole på Bornholm under ledelse af J. B. Nielsen, 

Marius Gade og Margrethe Skou.
23. maj: 6a på stuedietur til Agersø. På vejen dertil aflagdes besøg på 

svineslagteriet i Skælskør, og man fik lejlighed til at se ostefabrikation på 
Stigsnæs mejeri. Derefter med motorbåd fra Stigsnæs til Agersø. Turen blev 
ledet af hr. og fru Christiansen.

24. maj: 5a og 5b på historisk tur til Trelleborg og Slagelse under ledel
se af frk. Dagny Pedersen og frk. A. Høyer.

28. maj: Fælleslærerrådsmøde.
6. juni: Skoleudflugt til København. 8.—4. klasserne.
13. juni: Skoleudflugt til Sorø 2.-—3. klasserne.
28. juni. Sommerferien begynder.
13. aug.: Første skoledag efter sommerferien.
21. aug.: Lærerrådsmøde.
8. septbr.: Amtsskoleidrætsstævne i Slagelse med deltagelse af piger og 

drenge fra 5., 6., 7. og 8. klasse.
13. septbr.: Ole Valløe Petersen Ib, der omkom ved drukning i noret den 

8. sepbtr., blev begravet fra kapellet på Korsør Kirkegaard. Skolen har over 
for hjemmet udtalt sin dybe medfølelse i den sorg, der har ramt det.
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14. septbr.: 3c til færdselslære sammen med’ politiet og klasselærer Helge 
Nielsen.

15. septbr.: Månedslov.
23. og 24. septbr.: 8 klasse på tur til Odense under ledelse af hr. Poul 

Bøgh og frk. Inger Andersen. Klassen besøgte H. C. Andersens Hus, Den 
gamle Landsby, Svømmehallen, Elektricitetsværket, Albani Bryggeri og 
„Fyns Tidende". Søndag aften overværede klassen forestillingen på Odense 
teater.

25. septbr.: Instruktionskursus i formskrift på Byskolen for 17. lærer
kreds ved skoleinspektør frk. Disa Christiansen, København.

20. oktbr.: Efterårsferie.
22. oktbr.: Den amerikanske ambassade foreviser 3 film for de ældste 

klasser.
24. oktbr.: Forenede nationers dag blev mindet på sædvanlig måde.
1. novbr.: Udlevering af mælk til børnene påbegyndes.
12. novbr.: Jens Bjerre foreviser sin Himalaya film for børnene på hotel 

„Korsør".
13. novbr.: Lærerrådsmøde.
26. novbr.: Jørgen Bitsch foreviser sin film Afrika-Australien.
28. novbr.: Forældremøde. Emne: Vi snakker skole. Indledere var forret

ningsfører G. Marott og skoleinspektør Bjerring. Mødet havde stor tilslut
ning, og en del forældre deltog i diskussionen. Derefter vistes nogle bånd
film og sluttelig samledes man i skolekøkkenet til te.

19. decbr.: Juleafslutning:
4. jan.: Skolen begynder efter juleferien.
14. febr.: Skolefest. Elever opførte eventyrspillet „Den tapre skrædder" 

med tekst og musik af Kaj Rosenberg, og et kor af elever, sang under ledelse 
af Viceinspektør N. O. Christiansen. Der var stor begejstring over børnenes 
spil og sang og overvældende tilslutning både eftermiddag og aften.

13. marts.: 8. og 7. klasserne besøger folkebiblioteket.
12. og 13. marts: Skriftlig prøve til mellemskolen.
18. og 19. marts: Skriftlig årsprøve.
20. marts: Mundtlig prøve til mellemskolen.
26. og 27. marts: Mundtlig årsprøve.
23. marts: Udstilling af elevernes arbejder i store gymnastiksal og sløjd

sal.
29. marts: Lærerrådsmøde.
31. marts: Afslutning på skoleåret i store gymnastiksal.

Skolelokalernes benyttelse:
I årets løb har følgende institutioner og foreninger benyttet skolens loka

ler: Handelsskolen, Socialdemokratisk Kvindeforening, sangkoret „Olym- 
pia", Amatørbokseklubben, Korsør Boldklub, Korsør Gymnastikforening,. 
Korsør Privatorkester, Husmoderforeningen, Korsør Aftenskole, Kolonihave
forbundet, Civilforsvaret og Vestsjællands Marinedistrikt.
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Skolelægens og skoletandlægens virksomhed samt børnebespisningen 
(Oslo frokost) omtales nærmere andet sted i denne beretning.
Andre meddelelser.

Ved indskrivningen af nye elever, der fandt sted den 7. decbr. indmeldtes 
61 drenge og 60 piger. Til optagelsen til mellemskolen indmeldtes 32 elever, 
hvoraf 27 bestod.

I årets løb er der solgt sparemærker til et beløb af 5320,00 kr. Spare- 
mærkesalget har indtil 1. marts været ledet af frk. Anna Jørgensen. Fra 1. 
april 1952 overtog frk. M. Skou ledelsen, og der indføres efter forhandling 
med Sparekassen for Korsør og Omegn en nyordning fra samme dato. 350 
elever har fået fribilletter til sommerferierejser. 31 elever har taget svømme
prøven, 37 frisvømmerprøven og 18 livredningsprøven. 7 elever har taget 
idrætsmærket, 3 i bronze, 1 i sølv og 3 i guld.

Legatet for elever i Korsør Byskole blev i år tildelt: Inge Henriksen, Eva 
Lund, Paul Larsen og Kaj Svendsen, alle i 8. klasse.

Til forældrene
Børnene skal møde i skole pæne og rene og i god tid, dog tidligst 10 

minutter før undervisningens begyndelse. Bruges træfodtøj, bør børnene ha
ve skiftesko med.

I henhold til skolelovens § 47 påhviler det dem, der er ansvarlig for bar
nets undervisning, personlig eller skriftligt at meddele skolen underretningen 
om grunden til barnets forsømmelser. Ved længere tids sygdom eller ved 
gentagne kortere forsømmelser på grund af sygdom forlanges lægeattest.

Anmodning om fritagelse for skolegang een eller flere dage eller enkelte 
timer må fremsendes skriftligt fra hjemmet, før barnet udebliver. Er sådan 
tilladelse ikke indhentet i forvejen, bliver forsømmelsen noteret som ulovlig, 
og den ansvarlige kan idømmes mulkt 1 kr. pr. dag (i gentagelsestilfælde 3 
kr. pr. dag). Det henstilles dog alvorligt til forældrene, at de så vidt muligt 
undgår at lade børnene forsømme af anden grund end sygdom. Fritagelse 
for gymnastik, boldspil, svømning og badning udover en uge kan kun tilla
des efter lægeattest.

De af skolen udleverede bøger skal behandles med omhu.
De skal altid være forsynede med omslagspapir, hvorpå elevens navn 
og klasse skrives.
Der må ikke tegnes eller skrives i bøgerne.
Misbruges bøgerne, medfører dette erstatningsansvar.
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Udskrivning af skolen
Et barn, der er fyldt 14 år, kan udskrives af skolen den 31. marts, men 

det kan også blive gående til fortsat undervisning i 8. klasse. De børn, der 
er født i skoleårets 3 første måneder (april, maj og juni), kan af byrådet 
få tilladelse til at blive udskrevet af skolen 31. marts, hvis de har gået 7 år 
i skole. Disse børn kan naturligvis også blive gående i skolen til fortsættel- 
sesundervisning i 8. skoleår.

Et barn, der er født den 1. juli eller senere, kan ikke udskrives før den 
påfølgende 31. marts.

Fra denne lovbestemmelse kan ikke dispenseres.

Hver skoledag fra 12—13 træffes jeg i reglen på skolens kontor, og i 
samme time kan meddelelser gives mig gennem telefon 131.

Korsør Byskole, maj 1952.
Peter Bjerring



17

Halskovskolen
er opført 1922/23. Den rummer 16 klasseværelser, hal, 2 gymnastiksale, 
særlokaler til naturhistorie, tegning, husgerning, håndgerning, og sløjd, bru
sebad til børnene, børnebibliotek, 2 lærerværelser, kontor med arkiv, mate
rialerum, småsløjdlokale og lægeværelse, samt de nødvendige udenomsrum.

I vinterhalvåret 1951/52 har skolen i aftentimerne afgivet lokaler med lys, 
varme og rengøring til Korsør kommunale Ungdomsskole og Arbejdernes 
Oplysningsforbunds aftenskole. Gymnastiksalen har været udlånt til hold 
fra Korsør Gymnastikforening, Arbejdernes Idrætsforening og D. U. I.

Skolens elever:
Den 1. april 1951 var skolen besøgt af .............................. 603 elever

Afgang i årets løb: o o
Til Mellemskolen .............................. 29 elever
Til Byskolen ...................................... 4 „
Til andre skoler .............................. 31 „
Ved undervisningspligtens ophør ...... 43 „

107 elever
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Tilgang:
Fra Byskolen .................................. 5 elever
Fra Mellemskolen .............................. 1 „
Fra andre skoler .............................. 25 „
Nyindskrevne .................................. 114 „

--------------  145 elever
Fremgang ..........   38 elever

Skolen var den 1. april 1952 besøgt af .................................. 641 elever

Eleverne var fordelt i 4 første-, 4 anden-, 3 tredie-, 3 fjerde-, 3 femte-, 
2 sjette-, 2 syvende- og 1 ottendeklasse, samt 2 hjælpeklasser.

Skoledagenes antal har i kalenderåret 1951 været 238, hvilket er 2 min
dre end skoleplanens 240 skoledage. Årsagen var, at der blev givet fridag d. 
12. marts i st. f. kongens fødselsdag, som var en søndag, og der afholdtes 
landstingsvalg d. 3. april, hvor skolen var afstemningssted.

Forsømmelserne har i 1951 udgjort på grund af:
Sygdom .......................... 6354 dage, 4,74% eller 10,5 dage pr. barn
Anden lovlig grund .......... 750 dage, 0,56% eller 1,2 dage pr. barn
Uden lovlig grund .......... 89 dage, 0,07% eller 0,14 dage pr. barn

Lærerpersonalets fraværelse 1951 / 52

Lærerpersonalets samlede 
undervisningstid

Fraværende Læst af besørget 
ved

sammen
lægning

Ikke 
læstepå grund 

af sygdom
af andre 
grunde fast vikar andre

vikarer

27291 timer 842 209 0 824 156 71

pct. heraf 3,09 0,76 3,59 0,26

Som vikarer har i kortere perioder virket følgende: Seminarieelev frk. 
Thora Knudsen, seminarieelev Torben Dahl, stud. jur. P. le Dous, stud, 
theol. Jørgen Ertner, fru E. Molsted og frk. Connie Larsen.



19

Lærerpersonalet den 1. april 1952

Skolens portner er Hans Arne Christiansen (ansat 1. juli 1948).

Fødselsår Ansat ved Korsør 
skolevæsen Tjenestealder fra

Skoleinspektør:
N. C. Hauge Madsen . . 1888 1. juni 19 1. oktober 44

Viceinspektører:
W. Munch........................ 1897 1. januar 22 1. april 43
Gunnar Hansen .... 1909 1. april 32 1. juli 43

Overlærere:
A. H. Larsen................... 1888 1. maj 23 1. april 43
Fru V. Dyre................... 1887 1. april 11 1. april 44
Frk. N. Vind Nielsen . . 1888 1. januar 14 1. april 44
C. Østerby Christensen. . 1891 1. juli 20 1. juni 48

Lærere:
Johs. Kock........................ 1895 1. april 25 1. septbr. 22
H. 0. Hansen.................... 1911 1. juli 36 1. april 37
I. P. Nielsen................... 1919 1. maj 47 1. novbr. 44
Poul Lomborg................... 1923 1. januar 49 1. oktober 49
H. Chr. Fjeldal .... 1922 1. april 50 1. juni 51
Ole Larsen......................... 1925 1. oktober 51 Aspirant 1/10-51
Svend Aage Madsen. . . 1927 1. oktober 51 Aspirant

Lærerinder:
Frk. 0. Harving .... 1893 1. juni 19 1. marts 18
Fru K. Munch .... 1897 1. april 22 1. maj 21
Frk. A. Andersen. . . . 1892 1. maj 24 1. decbr. 22
Fru M. Karlsen .... 1908 1. april 34 1. novbr. 34
(ledig)
Fru Vibeke Pind .... 1912 1. juni 47 1. oktober 47
Fru E. A. Steensen . . . 1907 1. jan. 48 1. septbr. 40

Timelærer:
J. Jiihne........................ 1929 1. novbr. 51
(ledig)

Fast vikar:
Bent Skov Nielsen . . . 1928 1. august 51

Den 31. juli 1951 tog lærer V. E. Jacobsen sin afsked fra skolen på 
grund af svigtende helbred. Lærer Bent Hansen blev forflyttet til Kolding 
d. 1. august 1951, lærerinde fru Gurli Nielsen til Odense d. 1. januar 1952 
og timelærer Abel Johannesen d. 1. november 1951 til Silkeborg.
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Skolens samlinger
Børnebibliotekets bogbestand d. 1. april 1952 var 4592 bind, nemlig 2316 

bind faglitteratur og 2276 bind skønlitteratur.
Afgangen var 129 bind og tilgangen 160.
Læsestuen var åben 4 dage om ugen a 1 time uden for skoletiden. Udlå

net var 269 bind faglitteratur og 3402 bind skønlitteratur til 280 lånere. 
Læsestuebesøg 3835. i

Lærerbogsamlingens bogbestand var d. 1. april 1952 435 bind. I tilskud 
er der fra Korsør kommune modtaget 150 kr.

Sparemærkesalget. I 1951—52 er der solgt 1275 ark sparemærker a 5 kr. 
Der er således af eleverne opsparet 6375 kr. Salget forestås af lærer H. O. 
Hansen.

Kursus.
Fra 1. juli til 11. august 51 havde lærer H. Fjeldal et 6 ugers kursus i 

træsløjd, fra 11.—23. februar havde lærer P. Lomborg kursus i undervisning 
af læserefarderede. Følgende deltog i årskursus i dansk i Slagelse fra au- 
gust-april 1951—52: Viceinspektør Munch, fru Munch, fru Steensen, fru 
Pind, lærer Lomborg, lærer Fjeldal og viceinsp. Gunnar Hansen, og i års
kursus i engelsk: lærerne H. O. Hansen og I. P. Nielsen.

Badning og svømning
Fra oktober til maj har eleverne hver fjortende dag fået et varmt bruse

bad og efter gymnastik har de store elever haft adgang til en kuldslået af- 
skylning. 1 sommerhalvåret er der drevet svømmeundervisning fra bade
anstalten bag Lygtebakken. Der blev aflagt følgende svømmeprøver:

Den danske skoles livredderprøve: 2 drenge og 8 piger, 
Den danske skoles frisvømmerprøve: 5 drenge og 4 piger, 
Den danske skoles svømmeprøve: 26 drenge og 18 piger.

Efter aflagte prøver i fri idræt uddeltes 16 sølv- og 17 bronzeidræts
mærker.

Af skolens dagbog
3. april: Landstingsvalg — skolen var afstemningssted,.
4. juni: Sommerudflugt til København (Zoologisk Have, Glypoteket, 

Rådhuset og Tivoli).
11. —18. juni: 23 børn fra 7. klasserne og 3 ledsagere i Motala.
18. —25. juni: 46 børn fra 6. klasserne i lejrskole i Graasten — 3 led

sagere.
27. august: Udflugt til Korsør Skov med 1.—3. klasserne (ca. 300 børn).
8. september: Skoleidrætsstævne i Slagelse — 92 deltagere og 4 lærere.
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20. september: TB undersøgelse af hele personalet, portner og rengø
ringsassistenter.

25. september: Skrivekursus på Byskolen (Formskrift).
19. december spillede eleverne Gunnar Hansens „Aladdin" for alders

rentenydere,
20. december for fremmede børn og forældre,
21. december for 1.—3. klasser og om aftenen for skolens forældre og
22. december for 4.—8. klasserne, hvorefter der afsluttedes i hallen med 

juletræ.
Der uddeltes 3 pencils til flittige sparere og dygtige elever: Erik Morten

sen fra 3b, Ena Frederiksen fra 4a og Birthe Hansen fra 5a.
Der blev givet 307 feriebilletter, hvoraf dog 43 blev afleverede igen 

ubiugte. fjaUge Madsen.



23

Mellem- og realskolen
Korsør kommunes mellem- og realskole er fælles for drenge og piger, og 

dens udformning og arbejde er grundet på loven af 1903. Mellemskolen 
strækker sig over 4 klasser og slutter med mellemskoleeksamen, som er en 
betingelse for oprykning i den lårige realklasse, der slutter med realeks
amen. Hvad fag og læsestof angår, danner mellemskolens 4 klasser et nøje 
sammenhængende og afrundet hele, i hvilken forbindelse hjemmenes op
mærksomhed henledes på, at det er i høj grad uheldigt, om eleverne ikke 
gennemgår 4. klasse med, da vigtige afsnit i flere fag er henlagt til denne 
klasse.

I mellemskolens 1. klasse optages som regel elever fra 5. klasse; dog kan 
undtagelsesvis optages elever fra 4. klasse, når de har vist særlig egnethed! 
og modenhed og har den normerede alder (11 år). Optagelsen sker på 
grundlag af en ved kgl. anordning af 19. juli 1903 fastsat optagelsesprøve, 
hvis ydre form er fastlagt i kommunens undervisningsplan.

Skolen har dobbelt klasserække af mellemklasser og realklasser, ialt 10 
klasser.

Skoleåret går fra 1. april til 31. marts og har efter planen 240 skoledage.
Skolegangen er gratis for indenbys elever, og disse har ret til at få udle

veret gratis læremidler, ligesom eksamensafgiften ved mellemskole- og real
eksamen betales af kommunen. Elever fra andre kommuner kan optages i 
skolen, såfremt pladsforholdene tillader det. Betalingen for disse elever er 
nærmere fastsat i skoleplanen.

Ved skoleårets begyndelse d. 1. april 1951 havde skolen 283 elever, ved
dets slutning 281 elever, fordelt således i klasserne:

Drenge Piger Talt
R. a. 9 5 14
R. b. 5 14 19
4. m.a. 15 14 29
4. m.b. 17 12 29
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Drenge Piger Ialt
3. m.a. 15 14 29
3. m.b. 15 17 32
2. m.a. 13 18 31
2. m.b. 13 18 31
1. m.a. 18 15 33
1. m.b. 18 16 34

Til realeksamen indstilledes 33 elever og til mellemskoleeksamen 58 ele- 
ver, der alle bestod.

Eksamen tog sin begyndelse d. 18. februar. — Af de valgfri fag havde 
14 elever i realklassen fransk og 8 praktisk regning for piger. 7 elever i 4. 
mellemkl. havde latin.

Til optagelsesprøven til det nye skoleårs 1. mellemkl. var indmeldt 83 
elever, hvoraf de 69 bestod og optoges i 2 1. mellemklasser.

Det nye skoleår begynder med 305 elever fordelt i 10 klasser.

Fordeling af undervisningstimerne
(å 50 min.) i 1950—51

1. m. 2. m. 3. m. 4. m. Rkl.

dr. pg. dr. pg. dr. pg. dr. pg. dr. pg.

Religion .... 2 2 2 1
Dansk.................. 5 4 4 5 4
Engelsk .... 5 3 3 4 5
Tysk .... - 5 4 4 4
Fransk................... 4)
Latin................... 4)
Historie .... 2 2 2 2 2
Geografi .... 2 2 2 2 2
Naturhistorie . . 2 2 2 2 2
Naturlære. . . . 2 2 2 2 2
Regning og mat. . 4 4 7 7 5
Regning f. piger . 3)
Skrivning. . . . 2 1 1
Tegning .... 2 1 1 I
Håndarbejde. . . 2 2 2
Sang.................. 2 2 1 1
Sløjd .................. 2 2 2 2
Husgerning . . . 2 3
Gymnastik . . . 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4

36 35 36 36 36 36 36 36 34
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Fransk i realklassen (4 timer) er valgfrit fag. Regning og matematik i 
realklassen er bundet fag for drengene, men valgfrit for pigerne, der i ste
det kan tage praktisk regning for piger (3 timer) eller helt kan undlade at 
læse dette fag, hvilket sidste dog kun undtagelsesvis kan anbefales.

Latin er valgfrit fag i 4. mellemskoleklasse (4 timer). Latineleverne fri
tages for 1 time religion, 1 time regning og matematik, 1 time gymnastik og 
1 time tegning (dr.) eller 1 time sang (pg.). — Navnlig for elever, der sø
ger optagelse i gymnasiets sproglige retning, vil det være af betydning at 
have latin med, idet der ellers ved optagelsen i gymnasiet vil være at bestå 
en tillægsprøve i dette fag. Da latin kræver sproglige anlæg og et betyde
ligt hjemmearbejde, må skolen forbeholde sig ret til at nægte en elev adgang 
til latinundervisningen, når den skønner, at eleven ikke magter arbejdet. Det 
kan i almindelighed ikke forventes, at der bliver oprettet latinklasse, såfremt 
ikke mindst 8 elever melder sig til faget ved planlæggelsen af næste års ar
bejde.

Karaktersysiemei
For at bestå en afsluttende eksamen kræves et gennemsnit såvel af års- 

karakterer som af eksamenskarakterer på mindst 10,75 for mellemskoleek
samens, 11,00 for realeksamens vedkommende. Eksamensresultatet er mid
deltallet mellem de to gennemsnitstal.

Den anvendte karakterskala er følgende:

ug = 15 
ug— = 142/3 
mgx = MVg 
mg = 14 
mg—= 131/, 
gX = 122/3 
g = 12

g- = io2/3 
tgX = 91/, 
tg = 8 
tg— = 573 
mdlx — 22/3 
mdl — 0 
slet ~ h- 16

Gennemsnitstallet giver følgende karakterbetegnelse: 
15,00—14,83 = ug 
14,82—14,50 = ug-?- 
14,49—14,17 = mgx 
14,16—13,67 = mg 
13,66—13,00 = mg-? 
12,99—12,33 = gX 
12,32—11,33 = g 
11,32—10,75 = g-H
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Til realeksamen i eksamensterminen febr.-marts 1951 var indstillet 23 
elever og i febr.-marts 1952 var indstillet 33 elever, der alle bestod med 
følgende resultater:

1951
Realklasse a.

1. Else Bodil Christensen .............................. mg 14,09
2. Henning Hvidberg Hansen ...................... mg+ 14,40
3 Jørgen Brendstrup Hansen .......................... g+ 12,92
4. Kirsten Egede Jensen .................................. g+ 12,91
5. Inger Lise Roed Jørgensen ...................... mg 13,83
6. Finn Lindhard Madsen .............................. mg+ 14,22
7. Vibeke Marott .............................................. mg-t- 13,14
8. Ernst Flemming Nielsen .......................... mg-H 13,48
9. Inge Pedersen ............................................. g 12,24

10. Mogens Valling Pedersen ......................... mg 14,15
11. Kirsten Lis Petersen ................................. mg 14,07
12. Kaj Otto Schrøder ...................................... mg-H 13,43

Realklasse b.
1. Leif Dinesen .................................................. 13,25
2. Ib Gadeberg .............................................. mg+ 14,22
3. Ena Hansen .................................................. g+ 12,95
4. Ellen Birgitte Jensen .................................. mg-^- 13,45
5. Hanne Marie Knudsen .............................. mg+ 14,35
6. Kaja Anni Nielsen ...................................... mg-^- 13,27
7. Jørgen Juncker Nielsen .............................. mg+ 14,18
8. Bente Lis Pedersen .................................. mg 13,76
9. Gert Villy Pedersen .................................. mg 14,04

10. Ellton Petersen .......................................... ug-t- 14,60
11. Birthe West .................................................. g+ 12,69

1952
Realklasse a.

1. Jørgen Faldborg .......................................... mg 14,04
2. Preben Faldborg .......................................... mg 14,03
3. Hans Hansen .............................................. g 11,66
4. Herdis Bang Hansen..................................... mg-t- 13,25
5. Ruby Inge Lise Hansen ........................ ..... mg 14,16
6. Holger Hvid .................................................. mg+ 13,57
7. Aage Jensen .................................................. mg 13,88
8. Kaj Aage Jørgensen .................................. mg 14,09
9. Lis Engholm Jørgensen .............................. mg 13,94

10. Børge Jørgen Larsen .................................. mg~> 13,19
11. Grethe Larsen .............................................. mg 13,83
12. Hans Oluf Petersen .................................. mg 14,15
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13. Kirsten Lilli Petersen .................................. g+ 12,34
14. Hans Erik Sørensen .................................. mg 13,67

Realklasse b.
1. Bente Elise Andersen .................................. mg 14,05
2. Benthe Augustsen ...................................... mg-<- 13,62
3. Lis C. Burchardt .......................................... 13,55
4. Kette Graae .................................................. mg- 13,67
5. Alice K. Guldbrandsen .............................. ug^- 14,53
6. Finn Bruno Hansen .................................. mg-F 13,26
7. Anni C. Meyer Hulstrøm .......................... mg 13,93
8. Anni Margot Jacobsen .............................. g+ 12,89
9. John Hyldgaard Jensen .............................. mg-H 13,57

10. Mogens Colding Jensen .............................. mg-t- 13,42
11. Ulf Johansen .............................................. mg-r- 13,54
12. Bodil Kok-Jensen ...................................... mg 13,90
13. Kirsten Wenzel Kristof fersen ................... mg-^- 13,65
14. Ingrid Repsdorph Mogensen ...................... mg^ 13,26
15. Alice Nielsen .............................................. mg 14,11
16. Lis Nielsen .................................................. mg 14,04
17. Bente Juul Petersen .................................. mg+ 14,34
18. Jan Ungstrup Petersen .............................. mg-t- 13,22
19. Anne Lis R. Thrane .................................. mg+ 14,36

Til mellemskoleeksamen indstilledes i 1951 51 elever og i 1952 58 elever, 
der alle bestod.

Af dimittenderne fra 1951 er 1 elev med realeksamen og 4 elever med 
mellemskoleeksamen siden blevet optaget på gymnasier; for 1952-dimitten- 
derne er tallene henholdsvis 4 og 5.

Fag- og timefordelingen
for lærerpersonalet har i skoleåret 1951—52 været følgénde: 
Skoleinspektør E. Meldorf:

dansk (R-b-, fransk R.a. og b., latin 4.a. og b., engelsk 2.b. 15 timer

Viceinspektør Sv. Madsen:
geografi R.b., 4.a., 3.b., 2.b. og La. — naturhistorie R.b., 4.a.,
3.b., 2.b. og La. — naturlære R. a., 4.a., 3.b. og La............. 28 „

Overlærer K. Blioher-Nielsen:
dansk 4.b. og 2.a. — tysk R.b., 4.b., 3.b. og 2.a. — historie
R.b. og 4.b........................................................................................ 30 „

Overlærer Jørgen Knudsen:
regning og mat. 3.a., 2.a. og l.b. ■— naturhistorie R.a., 4.b.,
3.a. og 2a. — naturlære 4.b., 3.a., 2.a. og l.b. — tegning
3.a. pg......................................................................... ,..................... 32 „



28

Overlærer Johs. Henriksen:
engelsk 4.a. og l.b. — geografi R. a., 4.b., 3.a. og l.b. —
religion 4.a., 3.a. og 3.b. — gymnastik dr. 4., 2. og 1.......... 34 timer

Overlærer S. E. Petersen:
regning og mat. R.b., 4.a., 2.b. og l.a. — praktisk regning
R.pg. — naturlære R.b. og 2.b..................................................... 27 „

Lærer Magnus Pind:
regning og mat. R.a., 4.b. og 3.b. — sang hele mellemskolen 28 „

Lærer, camd. mag. Ernst Hansen:
engelsk R.a., 4.b. og 3.b. ■— tysk R.a., 4.a., 3.a. og 2.b. •— 
skrivning 3.dr.................................................................................... 30 „

Lærerinde frk. Karen E. Andersen:
dansk R.a., 3.a. og l.a. — engelsk 2.a. — skrivning 3.b. pg.,
2 . dr. og pg., 1. dr. og pg. •—• håndarb. 1. pg. — gymnastik

Pg- R- og 3...................................................................................... 32 „

Lærerinde frk. Karen M. Jensen:
dansk 4.a. og 2.b. — engelsk R.b., 3.a. og l.a. — religion
4 .b., 2.a., 2.b., l.a. og l.b............................................................. 31 „

Lærerinde fru Kirsten Lykke:
dansk 3.b. og l.b. — historie R.a., 4.a. og 2.b. — håndarbejde
pg. 4., 2.a. og 2.b. — sang l.a. og l.b. (1 time) — gymnastik
pg. 4., 2. og 1................................................................................... 32 „

Aspirant N. Christiansen:
historie 3.a., 3.b., 2.a., l.a. og l.b. — geografi 2.a. — natur
historie l.b. — skrivning 3.a. pg. — tegning hele mellemskolen 

(undtagen 3.a. pg.) — gymnastik dr. R. og 3......................... 31 „

Overlærer frk. Anna Pedersen, Byskolen:
husgerning pigerne i 3.a., 3.b., 2.a. og 2.b................................. 10 “

Overlærer H. Dall, Byskolen:
sløjd drengene i 2. og 1. m......................................................... 4 „

Lærer H. O. Hansen, Halskovskolen:
sløjd drengene i 4. og 3. m......................................................... 4 „
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Lærerpersonalet
Fødselsår Ansat ved Korsør 

skolevæsen Tjenestealder fra

Skoleinspektør: 
Erik Meldorf.................... 1901 1. marts 34 1. marts 45

Viceinspektør: 
Sv. L. Madsen............... 1897 1. septbr. 30 1. april 43

Overlærere:
K. Blicher-Nielsen . . . 1892 1. juni 28 1. april 43
Jørgen Knudsen .... 1900 1. oktober 29 1. april 43
Johannes Henriksen . . . 1899 1. juni 31 1. april 43
S. E. Petersen................... 1905 1. april 37 1. april 43

Lærere: 
Magnus Pind................ 1914 ’ 1. maj 44 1. novbr. 40
Cand. mag. Ernst Hansen. 1906 1. august 45 1. august 35

Lærerinder:
Frk. K. E. Andersen. . . 1906 1. juli 36 1. maj 33
Frk. K. M. Jensen . . . 1911 1. april 42 1. februar 38
Fru K. Lykke ................... 1914 1. maj 44 1. novbr. 41

Aspirant i fast emb.
Niels Christiansen . . . 1929 1. august 51

Drengenes sløjdundervisning har været forestået af overlærer H. Dall, 
Byskolen, og lærer H. O. Hansen, Halskovskolen, og pigernes husgernings
undervisning af overlærer frk. Anna Pedersen, Byskolen.

Fra 31. marts 1951 fratrådte timelærer Abel Johannesen for at virke på 
Halskovskolen. 1 det ledige embede vikarierede timelærer Jørgen Jiihne i juni 
md., og fra 1. aug. 1951 ansattes timelærer Niels Christiansen, Skælskør, i 
embedet, fra 1. november s. å. som aspirant i fast lærerembede. Under læ
rer N. Christiansens indkaldelse til militærtjeneste fra 12. novbr. har hans 
timer været læste dels af skiftende vikarer, dels af skolens øvrige lærer
kræfter.

1 lighed med sidste år har skolens lærerinder i vinterhalvåret deltaget i 
Slagelse årskursus, frk. K. E. Andersen i engelsk og frk. K. M. Jensen og 
fru K. Lykke i dansk.

1 eksamensterminen maj—juni var viceinspektør Sv. Madsen og over
lærer K. Blicher-Nielsen af Undervisningsinspektionen udsendt som beskik
kede censorer og overlærer S. E. Petersen beskikket til censor i skriftlig reg
ning og matematik ved mellemskoleeksamen.

Formand for skolens lærerråd er overlærer S. E. Petersen.



30

Elevforeningen
Elevei, der forlader skolen med mellemskole- eller realeksamen, kan blive 

medlem af Korsør Realskoles Elevforening. Indmeldelse kan ske ved hen
vendelse til viceskoleinspektør Sv. Madsen (tlf. 286) eller til overassistent 
Jørgen Erichsen, Elmealle 8 (tlf. 758).

Elevbogsamlingen
Bogbestanden, der den 1. jan. 1951 bestod af 3494 bind, er indtil 1. april 

1952 forøget med 24 bind faglitteratur og 32 bind skønlitteratur, så at den 
nu tæller 3550 bind, 1116 bind faglitteratur og 2434 bind skønlitteratur, 
hvoraf 23 håndbøger og 66 sætbøger ikke kan lånes hjem, men benyttes på 
læsestuen, hvor der endvidere har været holdt: „Dansk Børneblad", „The 
National Geographic Magazine“, „Vor Viden“ og „Det Bedste".

Læsestuen, der er åben 3 gange om ugen i vinterhalvåret og 2 gange om 
ugen i sommerhalvåret, tirsdag kl. 14—15, torsdag kl. 16,45—17,45 og i 
vinterhalvåret desuden lørdag kl. 16,45—17,45, har fra 1. april 1951 til 31. 
marts 1952 været besøgt af 609 piger og 790 drenge, ialt 1399 besøg.

Udlånet har i samme tidsrum været 5900 bind skønlitteratur og 534 bind 
faglitteratur, ialt 6434 bind.

Bogsamlingen har i dette regnskabsår modtaget fra kommunen 930,00 
kr., fra staten 1294,66 kr. og fra amtet 83,33 kr.

Bibliotekar er overlærer K. Blicher-Nielsen; skolens repræsentant i den 
fæl'es bestyrelse for kommunens børnebiblioteker er viceinspektør Sv. Mad
sen.

Af skolens dagbog
2. april: Det nye skoleår begynder med 283 elever.
5. maj: Danmarks befrielsesdag, skolen fri kl. 12. Dagen mindedes i kort 

tale af skoleinspektøren.
16 .—17. maj: 4. ml. a. og b. på ekskursion til Stevns Klint, Fakse Kalk

brud og Møns Klint under ledelse af viceinsp. Sv. Madsen, overlærer Johs. 
Henriksen og lærerinde frk. K. M. Jensen. På hjemturen beså man Stor
strømsbroen og Vordingborg med Gåsetårnet.

4 ., 6., 8. og 9. juni: Terminsprøver alle klasser.
10—16. juni: 3. ml. a. og b. i lejrskole på Samsø, Onsbjerg vandrehjem, 

med lærer M. Pind og lærerinderne frk. K. E. Andersen og fru K. Lykke 
som ledere.

26. juni: Lærerrådsmøde.
27. juni: Sidste dag før sommerferien slutter kl. 12 med afsyngelsen af 

feriesangene. — Karakterbøgerne sendes hjem.
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Juli: Realklasserne på sommerferieudflugt: realkl. a. fra 29. juni til 6. juli 
med lærer M. Pind og lærerinde fru K. Lykke til Aarhus og Ry, realkl. b. 
fra 28. juni til 5. juli på Bornholm med viceinsp. Sv. Madsen og fru Madsen.

13. aug.: Skolen begynder efter sommerferien.
30. aug.: Lærermøde.
8. septbr.: Amtsskoleidrætsstævne i Slagelse. Skolens lærerpersonale og 

næsten alle eleverne deltog i stævnet, deraf 240 af eleverne aktivt.
29. septbr.: Nordens Dag fejres med de nordiske landes nationalsange, 

Skolen fri kl. 12.
3. novbr.: Elevfest på Hotel „Korsør", arrangeret af realklasserne med 

bistand af viceinsp. Sv. Madsen. Der opførtes scener af Hostrups „Genbo
erne", derefter polonaise og bal til kl. 1.

10. novbr.: Besøg af inspektør, magister Imm. Jeppesen, der inspicerede 
undervisningen i dansk, historie og skrivning.

26.—28. novbr.: Terminsprøve eksamensklasserne.
14. decbr.: Realklasserne i København. Efter at have fået forevist Radio

huset lagde man vejen over Grundtvigskirken og besøgte derefter Minde
parken i Ryvangen. Efter besøg i Akvariet i Charlottenlund og Rigsdagen, 
hvor man overværede møder i begge ting, drak man efter venlig invitation 
fra Magasin du Nord kaffen der og gik tur gennem byen. Dagen sluttede i 
Det kgL Teater med „Kermessen i Briigge" og „Liden Kirsten".

18. decbr.: 4. mellemklasserne med toget til København. Efter forevis
ning ^f Planetariet på Bellahøjskolen spistes den medbragte frokost på 
Bellehøjrestauranten, hvorefter man beså samlingerne på Rosenborg og be
søgte Berlingske Tidende (4. m. a.) og Gutenberghus (4. m. b.), begge ste
der gæstfrit modtaget. Efter tur gennem den julesmykkede by skete hjem
rejsen med toget kl. 19,23.

22. decbr.: Sidste skoledag før juleferien sluttede kL 12 i gymnastiksa
len, hvor man sang nogle julesalmer, pastor Birke læste juleevangeliet og 
talte til eleverne, hvorefter skoleinspektøren sluttede den lille højtidelighed.

4 . jan.: Skolen begynder efter juleferien.
2 .—6. febr.: Terminsprøve alle klasser.
12 .—13. febr.: Indmeldelse til optagelsesprøven til de nye 1. mellem

klasser. Der indmeldtes 83 elever.
16 . febr.: Årskaraktererne, hjemsendes for realkl. og 4. mellemkl.
18 .—21. febr.: Skriftlig eksamen
1. marts: Mundtlig eksamen begynder (realkl. og 4. mellemkl.)
5. marts: Årskaraktererne hjemsendes for 3., 2. og 1. mellemkl.
8. og 10. marts: Skriftlig årsprøve.
12. og 13. marts: Skriftlig optagelsesprøve.
14. marts: Mundtlig årsprøve begynder.
20. marts: Mundtlig optagelsesprøve.
29. marts: Lærerrådsmøde.
31. marts: Afslutning for alle klasser.
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I skolebespisningen, der efter de nye regler kun omfatter 1. mellemklasse 
og delvis 2. mellemkl. (mælk), har fra november deltaget gennemsnitlig 24 
elever fra 1. ml., medens der gennemsnitlig er uddelt 110 fl. mælk (2 del.) 
til elever i begge de nævnte klasser.

Til fribefordring i sommerferien blev der givet billetter til 160 elever.

I skoleåret er der i alle klasser blevet dyrket gymnastik, boldspil, fri idræt 
og svømning. Der er blevet aflagt følgende prøver:

Drenge
Svømmeprøver: .......................................... 0
Frisvømmerprøver: ..........................  10
Livredningsprøver: .................................. 13
Idrætsmærket:
Bronzemærket: ........................................... 10
Sølvmærket: .............................................. 21
Guldmærket: .............................................. 16
Sølvm. m. emalje: ...................................... 4
Guldm. m. emalje: ...................................... 1

Piger
14
29
21

Da der fremtidig udsendes en samlet årsberetning for Korsør kommunale 
skolevæsen efter skoleårets ophør, vil beretningen for mellem- og realsko
len ikke længere indeholde plan over eksamen og årsprøver. Denne plan vil 
fremtidig blive trykt særskilt og uddelt til eleverne umiddelbart før eksame
nens begyndelse.

Erik Meldorf 
skoleinspektør

Træffes hver skoledag på kontoret Slottensgade 28 kl. 12—13. Tlf. nr. 12
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BERETNING
fra konsulenten for særundervisningen

Det skolepsykologiske arbejde blev i skoleåret 1951—52 indledet med en 
intelligensundersøgelse af eleverne i skolernes 1. klasser. Det drejer sig 
om 235 elever, 120 (drenge og 115 piger. Ved undersøgelsen benyttedes 
Dearborns gruppeprøver, og prøverne foretoges med 13—15 elever ad gan
gen. På grund af sygdom deltog 13 elever ikke i undersøgelsen.

Dearborn intelligenskvotienterne fordelte sig efter nedenstående skema:
DIK Piger Drenge Ialt

under 80 .................... ............. 9 9 18
80—89 .................... ............. 20 8 28
90—99 .................... ............. 24 27 51

100 — 109 .................... ............. 21 29 50
110 — 119 .................... ............. 20 21 41
120 — 129 .................... ............. 13 15 28
130 og derover ............ ............. 4 2 6

111 111 222

Den ret store spredning mellem eleverne 
bedst ved et eksempel:

ældste elev..........................................
yngste elev..........................................
højeste intelligensalder......................
laveste intelligensalder .....................

Disse tal viser tydeligt, hvor forskelligt 
udviklede, og forklarer nødvendigheden af

40 elever, der ikke skønnedes at få tilstrækkeligt uid af den almindelige 
undervisning, blev indstillet til særundervisning og dermed til special
undersøgelse.

i 1. klasserne illustreres måske

forskel 2,1 år.

forskel 7,5 år.

elever på samme klassetrin er 
særundervisning.

9,0 år 1
6,9 år |

12,1 år I
4,6 år (

Nedenstående oversigt viser, fra hvilke klassetrin eleverne indstilledes:

1. grundskoleklasse ......................
2. grundskoleklasse ......................
3. grundskoleklasse ......................
4. grundskoleklasse ......................
5. grundskoleklasse ......................
1. fri mellem ..................................

Piger Drenge Ialt
7 8 15
5 4 9
0 5 5
3 3 6
0 2 2
2 1 3

17 23 40
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Samtlige indstillede blev undersøgt enkeltvis med Binet-Simons intelli
gensprøve og de fleste desuden med læse- og staveprøver.

Efter intelligenskvotienterne fordelte eleverne sig på følgende måde:
IK

60 — 69 ..................
Piger

.................. 0
Drenge

1
Ifllt

1
70 — 79 ................. . .................. 2 4 6
80 — 89 .................. .................. 7 6 13
90 — 99 .................. .................. 6 8 14

100 — 109 .................. .................. 3 3 6

18 22 40

Efter undersøgelserne udarbejdedes en rapport for hver elev med indstil
ling om, hvilken behandling, man kunne tilråde. Disse indstillinger blev 
drøftet i lærerrådene og sammenholdt med klasselærernes vurdering og an
dre forhold af betydning, hvorefter følgende vedtoges:

Antal
Offentlig forsorg ...................................................... 1
Hjælpeklasse .............................................................. 13
Læsehold .................................................................. 16
På venteliste til læsehold .......................................... 2
Taleinstitut ..............  1
Oversidder .................................................................. 1
Afgørelse om overflytning til hjælpeklasse udsat ... 2

36
3 elever skønnedes at kunne klare undervisningen uden særlig behand

ling, og 1 udmeldtes af skolen.
I de fleste tilfælde har der været ført en eller flere samtaler med klasse

læreren om eleven. Desværre har tiden ikke tilladt at søge direkte kontakt 
mød hjemmene.

Særundervisningen
Fra det nye skoleårs begyndelse modtager 63 elever særundervisning. At 

disse undervises de 40 i hjælpeklasserne, medens 23 elever får speciel un
dervisning ii dansk.

Hjælpeklasserne er fordelt med 2 klasser ved såvel Halskovskolen som 
Byskolen, således at der findes både grundskole- og hoved,skoleafdeling ved 
begge skoler.

De 23 læseretarderede (såkaldte ordblinde) elever er fordelt på 5 hold. 
De 2 hold undervises på Halskovskolen og de 3 hold på Byskolen. Disse 
elever får særundervisning 3 a 4 timer ugentlig, men deltager iøvrigt i den 
almindelige undervisning.

Korsør, i maj 1952. H. Teisen Lykke.
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Korsør kommunale ungdomsskole
Den 1. oktober 1951 begyndte ungdomsskolen for 9. gang undervisnin

gen i Korsør kommune for de 14—18-årige, der ikke i forvejen søger andre 
skoler, som f. eks. teknisk skole, handelsskole, realskole, 8. klasse m. v.

De ca. 45 elever, der havde meldt sig ved indskrivningen, fordeltes på 3 
hold, nemlig: 1 drenghold, 1 fortsættelsespigehold og 1 begynderpigehold.

De unge mænds undervisning omfattede 128 timer fordelt på følgende 
fag: Arbejdskundskab med dansk, regning og tegning 80 timer og sløjd: 48 
timer. 2. års pigehold: Husgerning 60 timer, fri emner med boliglære, dansk 
og tegning 40 timer og barnepleje 20 timer. 1. års Pigehold: Husgerning 60 
timer og fri emner med dansk og tegning 60 timer. Begge pigeholdene har 
således hver været undervist i 120 timer.

Foruden de her nævnte obligatoriske faggrupper fandtes på undervis
ningsplanen optaget som frivillige fag: Husgerning for drenge 51 timer, 
håndgerning for piger 50 timer og gymnastik for piger 15 timer.

Lærerkræfterne har været:
Lærerinde fru V. Pind, fri emner, lærerinde fru E. Steensen, fri emner og 

pigegymnastik, sundhedspl. frk. C. Ipsen, barnepleje, fru Rigmor Kock, 
håndgerning, hush.lærerinde fru K. Kristiansen, Kr. Stillinge, husgerning for 
piger, hush.lærerinde frk. Else Elbæk Andersen, Sorø, husgerning for dren
ge, lærer H. O. Hansen, sløjd og viceinspektør Gunnar Hansen, arbejds
kundskab.

Fru Kock har i marts—april d. å. deltaget i et 14 dages kursus for hånd
gerningslærerinder i aften- og ungdomsskoler.

Den 12. december afholdtes under sædvanlige julefestlige former ung
domsskolens forældreaften og den 8. februar deltog ungdomsskolen i den 
af Korsør aftenskole arrangerede elevfest. Skoleafslutningen fandt sted den 
12. marts under beskedne former. Flidspræmier tildeltes følgende elever: 
Stie Bruun Mortensen, Agnete Sørensen, Anni Rasmussen og Lillian Bagger 
Larsen.

Som sædvanlig har ungdomsskolen haft lokaler på Halskovskolen.
Undervisningen påbegyndes omkring 1. oktober 1952.

Korsør, i maj 1952.
Gunnar Hansen, 

leder af ungdomsskolen
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Ordensreglement for eleverne
i Korsør kommunale skoler

1. Børnene skal møde på legepladsen, inden klokken ringer ind, dog tidligst 10 mi
nutter før skoletiden.

2. På vejen til og fra skole skal børnene vise god opførsel. Skolen har ret til at 
påtale uorden. Cykling kan tillades i det omfang, skolen bestemmer, men sker på 
hjemmets ansvar.

3. Børnene skal møde renvaskede og ordentlig klædte. Findes utøj hos et barn, får 
hjemmet skriftlig meddelelse med henstilling om at rense barnet. Hvis denne hen
vendelse ikke frugter, renses børnene ved skolens foranstaltning af skolesund
hedsplejersken.

4. I frikvartererne skal børnene opholde sig på legepladsen og afholde sig fra unø
dig støj, slagsmål og voldsom leg. Papir og affald skal nedlægges i de dertil be
stemte kasser. Unødvendig ophold i toiletrummene er forbudt.

5. Når der ringes op, ordner hver klasse sig hurtigt og går efter den inspektions
havendes anvisning til klasseværelset i ro og orden.

6. Skolebøgerne skal behandles omhyggeligt og være forsynet med omslag med 
elevens navn og klasse. Bøgerne medbringes i skoletaske eller lignende. Hjemme
ne har pligt til at erstatte bortkomne og beskadigede bøger. Ødelagte ejendele, 
der tilhører skolen eller kammerater, kan også kræves erstattet.

7. Udebliver et barn fra skolen, har hjemmet pligt til at sende skriftlig meddelelse 
til klasselæreren om årsagen til forsømmelsen. Ønskes et barn fritaget for skole
gang, må forældrene henvende sig til skolen derom. For ulovlige forsømmelser 
kan idømmes bøder indtil 3 kr. pr. dag.

8. Børnene kan kun fritages for gymnastik og skolebadning ved lægeattest, enkelte 
gange dog ved skriftlig henvendelse til lærerne med angivelse af grunden.

9. Ifølge skoleloven må børnene forud for skoletiden ikke anvendes til erhvervsmæs
sigt arbejde uden for hjemmet.

10. Klasselæreren vælger for en uge ad gangen 1 eller 2 ordensdukse, der sørger for, 
at alt er i orden ved hver undervisningstimes begyndelse. Som regel må kun or
densdukse blive i klassen i frikvartererne.


