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LØGSTØR KOMMUNALE 
SKOLEVÆSEN

BERETNING 1963-64



OM

LØGSTØR KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

FRA 1. AUGUST 1963 TIL 31. JULI 1964

VED

H. SÆDERUP

Statens pædagogiske Studiesamling 
København



SKOLEKOMMISSION:
Valgt af byrådet:
Kasserer Aage Sigvardsen (formand), telf. 459.
Redaktør S. E. Jensen, telf. 433.
Fru Gunhilda Jørgensen, telf. 399.

Valgt af forældrekredsen:
Farvehandler Johs. Berthelsen, telf. 119.
Bogtrykker Tage Bøge, telf. 72.

Valgt af skole forbundene:
For Kornum-Løgsted:
Gårdejer Harald Nielsen, Toldvanggaard, telf. 228y.
For Aggersborg:
Forpagter Knud Frandsen, Thorup, telf. Aggersund 39.

SKOLEUDVALG:
Valgt af Løgstør byråd:
Redaktør S. E. Jensen (formand), telf. 433.
Kasserer Aage Sigvardsen, telf. 459.
Fru Gunhilda Jørgensen, telf. 399.

Valgt af skoleforbundene:
Sognerådsformand, propr. P. Frandsen, Kornum, 

telf. Brøndum 19.
Sognerådsformand, landinspektør A. C. H. Monrad, 

telf. Aggersund 11.

SKOLEINSPEKTØR: H. Sæderup, telf. 73.
Træffes i reglen hver skoledag kl. 8 — 9. Kontor i fløj C.

VICESKOLEINSPEKTØR: Ove Gade, telf. 306.

LÆRERRÅDETS FORMAND:
Ove Gade, telf. 306. Lærerværelset, telf. 257.

SKOLELÆGE: Kredslæge O. Hendil, Farsø, telf. 39.
Træffes normalt på skolen hver onsdag formiddag.
(For tiden besørges embedet ved vikar).

SKOLEPSYKOLOG: Konsulenten for specialundervisning
i Aalborg amt, Knud Gellert, Aalborg, telf. 3 12 13.
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BERETNING

Skoleåret 1963/64 blev det år, da vi første gang gennemførte under
visningen frem til realeksamen i henh. til den nye skolelov. Vi tør imidler
tid ikke derfor påstå, at alle den nye lovs bestemmelser og dens uddybende 
cirkulærer dermed helt er gået os i blodet, men vi har vel lov til at sige, 
at vi er på vej til at blive fortrolige med den nye rytme.

Vi har kunnet konstatere, at interessen for 8.—9. klasserne fortsat er 
stigende. Så godt som alle elever gik videre fra 7. til 8. klasse eller 1. real, 
og 9. klasse sluttede med et elevtal på 22 (i 1962/63 var tallet 13). Vi 
håber, at tilslutningen skyldes, at vi ved fælles hjælp har fået tilrettelagt en 
undervisning, der tager sigte på at dække de særlige behov, eleverne i 
disse klasser har. Af væsentlig betydning for den øgede interesse er dog også 
den stigende velstand i vort samfund og erhvervenes vægring ved at antage 
unge, som kun har 7 års skolegang bag sig. Men vi har i alle tilfælde lov til 
at glæde os over, at det i stort omfang lykkes at bibringe eleverne fra 8.— 
9. klasserne en positiv indstilling — ikke blot til skolen, men også over 
for det samfund, de træder ud i.

Gennem de seneste år er skolens lokaleproblem blevet mere og mere 
føleligt. Nogle lokaler mangler vi helt, andre er stærkt forældede. — Efter 
mange drøftelser i råd og kommissioner er vi nået så langt, at der fra 
arkitekternes side foreligger udarbejdede skitseforslag dels til ombygning 
og udbygning af de bestående skolebygninger —• dels til en helt ny skole. 
Der kan ikke herske tvivl om, at den i pædagogisk henseende bedste løs
ning er en ny skole. På den anden side kan det måske være vanskeligt at 
afgøre, hvilken løsning der i økonomisk henseende er mest forsvarlig. 
Spørgsmålene om fornyelse af skoleforbundsaftalerne og om eventuelle 
kommunesammenlægninger har ikke gjort denne sag lettere. Men i virke
ligheden er skolens aktuelle lokalebehov kun meget lidt afhængigt af sidst
nævnte faktorer.

Det er helt nødvendigt, at vi nu når frem til en afgørelse!
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Alt morgenens porte oplades på ny.

Overlærer Svend Aage Vittrup har komponeret flere små lyriske melodier 
til børnesange. Denne morgensang synger vi gerne på skolen.

Alt morgenens porte 
oplades på ny, 
og natten den sorte 
af landet må fly. 
I daggryets glød 
vi takker Gud Fader 
for hvilen, vi nød.

Som natten med hvile 
har stillet vort savn, 
gid dagen må ile 
og blive til gavn! 
I stort som i småt 
Gud giv os at virke 
for alt, som er godt!

Velsign du, o Fader, 
vor gerning i dag, 
så ej vi aflader 
at tjene din sag!
Velsign os dit ord, 
så ydmygt vi beder, 
og barnligt vi tror!

Nu mørket forsvinder, 
og solen får magt, 
alt dagen oprinder 
i lysende dragt.
Vi hilser hver ven 
god morgen og iler 
til arbejdet hen.

Kr. Østergaard.
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ELEVERNE

BØRNEANTALLET
1. september 1963

Fra Løgstør kommune...............  
— Aggersborg kommune.......  
— Kornum-Løgsted kommune 
— andre kommuner................

I alt . . .

Drenge Piger I alt
243 236 479

58 54 112
31 36 67

9 9 18
341 335 676

FORSØMMELSER I 1963-64
På grund af sygdom................................................................ 4736 dage
Med lovlig grund.................................................................... 484 dage
Uden lovlig grund.................................................................. 16 dage

Forsømte skoledage i alt - • • 5236 dage

KLASSEANTAL: 1957: 24, 1958: 25, 1959: 29, 1960: 30, 
1961: 31, 1962: 31, 1963: 31.

KLASSER OG ELEVTAL
pr. 1. august 1964.

3.ra 3.rb 2.ra 2.rb l.ra l.rb realafd. 9. 8.a 8.b । 8. — 9. kl.
18 16 18 18 18 18 106 23 23 23 | 69

7 .a' 7.a2 7,b’ 7.b2 6.a' 6.a2 6.b' 6.b2 | 6. — 7. kl.
18 18 23 25 23 19 22 22 | 170

5.a 5.b 5.c 4.a 4.b 4.c 3.a 3.b 2.a 2.b 2.c l.a l.b l.c 1. — 5.kl.
20 23 22 21 22 22 25 26 23 23 15 20 20 20 302

647 elever i 31 klasser, klassekvotient 20,9.
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FAG- OG TIMEFORDELING

Hvor der er anført to tal, angiver øverste tal timetallet for drenge og nederste 
timetallet for piger.

som den har været gennemført i 1963-64. På grund af lærermangelen er 
der tale om en lille nedskæring i forhold til norm altimetallet:
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Dansk og skrivn. 1012111010 7 5 5 7 6 56 6 5 5
Regning og mat. 55666555657665 6
Kristend.-underv. 11222211111 11
Historie............. 112222 22233
Geografi ........... 122122 22222
Biologi............. 2 1 2 1 1 12222
Legemsøvelser . . 1 2 2 2 21 2 3/2 3/2 3 3 32 2 2 2
Sang (musik) •••111221 1
Formning ......... 2/0 1 1 1 1 1 1 1
Håndgerning... °/2 °/2 °/2 °/2 °/2 °/l °/l °/2
Naturlære........... '222 23322
Sløjd................. 2/o 2/o 2/o 2/o 2/o
Husgerning .... % °/3 °/3
Engelsk............. 5 3 3 34456
Tysk................. 4 44444
Fransk............... 1 4
Latin................. 4
Orientering .... 76
Valgfri fag......... \ 1 4 9 10

18 23 26 30 30 34 32 32 33 31 33 35 33 35 33

I 7.a klasserne er der i dette år undervist i følgende valgfri fag: »ekstra«
dansk og »ekstra« regning med geometri. I 8. klasserne er der undervist i 
følgende fag: maskinskrivning, praktiske fag, husgerning for piger, hus
gerning for drenge, engelsk og tysk. I 9. klasserne valgtes fagene: ma
skinskrivning, praktiske fag, engelsk, tysk og matematik.

6



REALEKSAMEN 1964
I alt 38 elever.

*) Sygeeksamen september 1964.

3. real A: 3. real B.
Christensen, Inga Bove-Nielsen, John Baagø
Christensen, Lilian Hansen, Hans Peder
Christensen, Søren Østergaard Jacobsen, Mariane Ottilie
Eriksen, Lisbeth Jensen, Anna Marie Holm
Gregersen, Jonna Alice Jensen, Conny Marie
Jensen, Jacob Waagseid Jensen, Frank Lund
Lyng, Erling Salles Johansen, Niels Ove Vestergaard
Melsen, Inge Merete Kristiansen, Anette Holm*)
Michelsen, Sigvald Bekker Langgaard, Hans Erik
Månsson, Bruno Lie, Per Norman
Nielsen, Allan Michelsen, Marie Irene
Nielsen, Birthe Nielsen, Per Amtoft
Nielsen, Elke Pedersen, Lissi-Jane Lund
Nielsen, Jens Einer Poulsen, Lene Randris
Nielsen, Marius Roed, Annie
Nielsen, Tom Alex Sloth, Jens Henrik
Pedersen, Annelise Sæderup, Sten
Sigvardsen, Bjørn Søgaard, Kirsten
Tams, John Rudolph Sørensen, Jonna Ravn

UDGÅET AF 9. KLASSE
Berggreen, Ingrid
Carlsen, Elin
Fugl, Ole Nyland
Gundersen, Birthe
Jacobsen, Lone
Jensen, Frits
Jørgensen, Joan Nybye
Kolborg, Jens Chr. Sønderholm
Larsen, Gerti Mona
Laursen, Karen Tollerup
Mikkelsen, Sonja

Møller, Tage Busk 
Nielsen, Alice Gunna 
Nielsen, Niels Jørgen Birk 
Pedersen, Jarling Bredahl 
Pedersen, Peder Frank Dollerup 
Schon, Mogens 
Strømgaard, Karen 
Stæhr, Finn Emil 
Tvergaard, Alba Steen 
Villefrance, Yrsa 
Andersen, Inger Lise

De 21 førstnævnte har afsluttet skolegangen med statskontrolleret prøve i juni 1964.

7



UDGÅET AF 8. KLASSE
8 . a:
Christensen, Hans Egon 
Haubro, Esther 
Holm, Carsten 
Ibsen, Kurt 
Jacobsen, Kurt 
Jensen, May Irmelin 
Johansen, Ib 
Kogi, Britta 
Leere, Thorkild 
Møller, Judith 
Nielsen, Evald 
Salling, Torben 
Valsted, Kirsten

8. b:
Bertelsen, Kaj Møller 
Hansen, Bendt 
Jacobsen, Benny K. 
Jensen, Hans Henrik 
Mikkelsen, Kirsten G. 
Nielsen, Preben 
Sørensen, Lene Juul 
Thyrrestrup, Ronald 
Welling, Holger 
Welling, Kristian

Følgende elever har ved årsafslutningen fået tildelt præmier:
Lisbeth Eriksen, 3. ra, 50 kr. 
Alba Tvergaard 9. kl., 25 kr. 
Jens E. Nielsen, 3. ra, 50 kr. 
Birthe Nielsen, 3. ra, 25 kr. 
Marius Nielsen, 3. ra, 50 kr. 
Birthe Gundersen, 9. kl., 25 kr. 
Annelise Pedersen, 3. ra, 25 kr. 
Frits Jensen, 9. kl., 25 kr.
Marie I. Michelsen, 3. ra, 25 kr. 
Joan N. Jørgensen, 9. kl., 25 kr. 
Anna M. H. Jensen, 3. rb, 50 kr. 
Lone Jacobsen, 9. kl., 25 kr.
Inge M. Melsen, 3. ra, 25 kr. 
Niels J. B. Nielsen, 9. kl., 25 kr. 
Frank Lund Jensen, 3. rb, 25 kr. 
Lene R. Poulsen, 3. rb, 25 kr. 
Kirsten Søgaard, 3. rb, 25 kr. 
Allan Nielsen, 3. ra, boggave 
Hans P. Hansen, 3. rb, boggave 
Sten Sæderup, 3. rb, boggave

Løgstør Bys og Omegns Sparekasse

Banken for Løgstør og Omegn

Andelsbanken

Diskontobanken

Landbosparekassen

Aggersund Sparekasse

Manufakturhandler K. Neve

Løgstør Savværk

Manufakturhandler G. Antonsen

Boghandler V. S. Rolighed

Boghandler J. Kjeldsen

UNGDOMMENS UDDANNELSESFOND
I henhold til bestemmelser om ungdommens uddannelsesfond kan elever 

over undervisningspligtig alder søge og få stipendier, når forholdene taler 
derfor.

I skoleåret 1963 — 64 har 13 elever fra skolens ældste klasser (fra Løgstør 
kommune) fået tildelt hver 300 kr.
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LÆRERPERSONALET pr. 31. juli 1964

Navn Født Eksa
men Anciennitet Ansat her

Skoleinspektør:

Herbert Sæderup......... 1919 1940 Vi 1962 1li 1962
Viceskoleinspektør:

Ove Gade................... 1924 1945 Vs 1962 V» 1948
Overlærere:

Herman E. Mose......... 1899 1920 Vi 1955 2"/io 1920
Svend Aage Vittrup . ■ 1901 1922 Vi 1955 Vis 1925
Karen Thilker............. 1906 1927 Vs 1957 Vs 1931
Clara Holm................. 1907 1929 V« 1958 Vio 1959
Chr. L. Lauritzen .... 1917 1942 Vi 1958 Vs 1961
Knud Graves Søgaard . 1916 1940 Vs 1959 Vs 1958
Ernst Hyldgaard........ 1918 1945 Vs 1959 Vk 1958
Gudrun Frandsen......... 1906 1932 Vs 1962 Vs 1959

Lærere:

Elna Dalum................. 1915 1951 Vs 1950 Vs 1951
Jacob S. Simonsen .... 1923 1952 Vs 1951 Vs 1952
Kamma Jensen............. 1925 1954 Vs 1953 Vs 1955
Eigil Rosenskjold • • • ■ 1933 1955 Vs 1954 Vs 1955
Elisabeth Sæderup .... 1918 1941 Vn 1956 V, 1962
Kirsten Grønager........ 1928 1953 Vs 1957 Vs I960
Helge Dalsgaard........ 1933 1955 V4 1958 Vis 1957
Ingeborg Andersen • • . 1936 1958 Vs 1958 Vs 1958
Jens Chemnitz............. 1933 1958 Vs 1959 Vs 1959
Jon Spaanhede............. 1936 1959 Vs 1959 Vs 1959
Eva Mørch................. 1937 1959 Vs 1959 Vs 1959
Karl Nielsen............... 1937 1960 Vs I960 V, 1961
Birgit Højbjerg Pedersen 1938 1961 V, 1961 V, 1961
Wicki B. Nielsen........ 1939 1961 V, 1961 V, 1961
Aase Spaanhede........... 1939 1962 V, 1964 V, 1962
Leif Højbjerg Pedersen. 1939 1961 aspirant Vn 1962
Jens H. Baggesen........ 1925 1963 — Vs 1963
Ove Grøn................... 1941 1963 — Vs 1963
Jutta Overgaard........... 1939 1963 — Vs 1963
Esben Ovesen............. 1939 1962 — Vn 1963
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Skolebetjent:
Poul Jacobsen (f. 1916), ansat ved skolen fra den 1. april 1943.

Sekretær på skolens kontor:
Kontorassistent på kommunekontoret, fru O. Søegaard fra den 24. 
april 1963 (med indtil 8 timer om ugen).

Forandringer ved lærerpersonalet
31/8 1963: Anna K. Lauridsen bevilget afsked med pension.

1/11 1963: Esben Ovesen (Ranum sem.) ansat som aspirant.
1/7 1964: Aase Spaanhede fast ansat.

31/7 1964: Svend Aage Vittrup bevilget afsked med pension.
31/7 1964: Jens H. Baggesen ansat ved Tolstrup-Stenum centralskole.

Fra det nye skoleårs begyndelse, den 1. august 1964, er Per Qvist (Ra
num sem.) ansat som aspirant og Bodil Busk Nielsen (Ranum sem.) ansat 
som timelærerinde.

Endvidere er Kirsten Grønager fra 1. august 1964 bevilget 1 års orlov 
for at studere sprog ved University of Maryland, U. S. A.

Mens Karl Nielsen har aftjent sin værnepligt, er hans embede samt et 
vakant embede blevet besørget af vikarer. Følgende seminarieelever har i 
5 mdr. vikarieret ved skolen: Birthe Jensen (Blaagaard), Torben I. Rosleff 
(Marselisborg), Jytte Heinrichsen (Ranum) og Evan Heinrichsen (Ranum).

Afsked
På grund af sygdom har en af skolens veltjente lærere, overlærer Svend 

Aage Vittrup søgt og fået sin afsked pr. 31. juli 1964.
Hr. Vittrup har været ansat her siden den 1. december 1925 og har i 

de mange år udført sit arbejde med stor dygtighed og interesse. Det har 
altid været ham en særlig glæde at undervise de mindste elever i sang og 
de ældste elever i dansk sprog og litteratur. I en årrække har han været 
beskikket censor i dansk ved realeksamen. På skolen vil vi komme til at 
savne hr. Vittrups indsigt, erfaring ■— og gode humør.

Lærernes deltagelse i kursus O
Sommerferien:

Elna Dalum: danskkursus på Frederiksberg slot (Ernst Thomsens kursus). 
Clara Holm: håndarbejdskursus i København (Danmarks Lærerhøjskole). 
Jutta Overgaard: fysikkursus i København (Danmarks Lærerhøjskole).
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Efterårsferien:
Elna Dalum: historiekursus på Vallekilde (Historielærerforeningen).

Skolens lærere deltog i den pædagogiske dag på Ranum Statssemina
rium den 20. august, og nogle lærere deltog tillige i den pædagogiske uge 
i Aalborg i august.

I februar—marts har flere af skolens lærere deltaget i et af den lokale 
lærerkreds arrangeret 20 timers metodikkursus i dansk.

Praktikundervisningen
Skolen virker som øvelsesskole for seminarieelever fra Ranum Statssemi

narium. Praktikundervisningen har omfattet 5 ugentlige timer fra septem
ber til april for hver af seminariets afgangsklasser IVa og IV b.

Desuden har i alt 22 elever fra seminariets I. og II. klasser haft blok
praktik fordelt over tre uger i januar og februar.

A

II



SKOLENS BYGNINGER
UNDERVISNINGSLOKALER:

Fløj A, den gamle mellem- og realskolebygning fra 1902, indehol
der 2 aim. klasselokaler og lokale til særundervisning, i alt 3 lokaler. 
Fløj B, den gamle kommuneskole fra 1914, indeholder 10 alminde
lige klasselokaler samt lokaler til biologi, skolekøkken, geografi, fysik 
og håndgerning, i alt 15 lokaler.
Fløj C fra 1954 rummer 8 aim. klasselokaler og lokaler til sang, sløjd 
og formning, i alt 11 lokaler.
2 gymnastiksale, drengenes fra 1902 og pigernes fra 1955.
I alt 20 aim. klasselokaler og 11 faglokaler.

ANDRE LOKALER:
Fløj A: Tjenestebolig for skoleinspektør og skolebetjent og en leje
bolig (for lærer). Lægeværelse med omklædningsrum samt et arkiv. 
Fløj B: 2 birum, et baderum og et depot.
Fløj C: Lærerværelse (fra 1960), 2 kontorer og et depot.

På Løgstør Handelsskole lejer skolen 4 aim. klasselokaler.



OPLYSNINGER TIL HJEMMENE

UDDRAG AF SKOLELOVEN

Ind- og udskrivning:
Skoleåret begynder den 1. august og slutter den 31. juli.
Børn, der fylder 7 år senest den 31. juli, skal begynde skolegangen efter sommerferien 

og kan udskrives ved udgangen af det skoleår, i hvilket de fylder 14 år.
Børn, der fylder 7 år senest den 31. januar, skal på begæring af hjemmet optages i skolen 

fra begyndelsen af skoleåret og kan udskrives ved udgangen af det skoleår, i hvilket de 
fylder 13 år.

Folkeskolens opbygning:
Folkeskolen består af en 7-årig hovedskole. Derefter kan børnene enten udskrives, gå 

videre i en 8. klasse eventuelt 9. klasse eller overføres til en 3-årig realafdeling.

Delt eller udelt 6. og 7. klasse:
At en klasse fortsættes udelt vil sige, at eleverne holdes sammen i 6. og 7. klasse.
At en klasse deles vil sige, at eleverne efter det 5. skoleår deles i en almen og en boglig 

linie. Delingen foretages af lærerrådet på grundlag af elevernes evner, standpunkt og in
teresse og efter skolens skøn under hensyntagen til forældrenes ønsker. Det bør understreges, 
at der på alle trin er mulighed for overgang fra den ene linie til den anden, og at det altid 
er den afleverende skole, der bestemmer, hvor en elev skal placeres.

Forældrene har indflydelse på, om en klasse skal være delt eller udelt (cirkulære af 29/12 
58): Inden 1. oktober skal hjemmene underrettes om, at klassen kan fortsætte udelt, inden 
1. november skal hjemmene til 1/4 af en klasses elever skriftligt fremsætte ønske om, at 
deling undlades, inden 15. november skal skolen da indkalde den pågældende klasses for
ældre til et møde, hvor skolelederen skal redegøre for delt eller udelt klasse. Hvis 75 °/0 af 
hjemmene ved dette mode efter en skriftlig afstemning vedtager, at klassen skal være udelt, 
vil klassen blive videreført udelt. Hvis en sådan afgørelse ikke træffes på mødet, skal skolen 
senest en uge efter sende en særlig stemmeseddel til hvert hjem med anmodning om inden 
15. december at meddele skolen, om man ønsker sit barn i en delt eller udelt klasse. Viser 
75 °/o af stemmerne, at klassen skal være udelt, vil det ske. Er der et flertal, men ikke de 
75 °/0 af stemmerne for udelt klasse, afgør skolekommissionen efter indhentet erklæring 
fra lærerrådet spørgsmålet.

8. og 9. klasse:
8. klasse skal oprettes, når der melder sig 10 elever. Skolemyndighederne skal hvert år 

i passende tid inden skoleårets udgang gøre forældrene til eleverne i 7. klasse bekendt med 
mulighederne for oprettelse af 8. klasse. Der skal udstedes afgangsbevis.

9. klasse oprettes, når et passende antal elever melder sig. Undervisningen kan afsluttes 
med en statskontrolleret prøve.
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Realafdelingen:
Treårig efter det 7. skoleår. Betingelse for optagelse: Eleven skal have så stor kundskab 

og modenhed, at det kan forventes, at han/hun kan følge undervisningen på tilfredsstil
lende måde på normal tid. Skal have fulgt undervisningen i tysk og matematik i 7. klasse 
(de to valgfri fag).

Gymnasium:
Overgang til gymnasium kan finde sted efter 2. real eller efter 3. real.

TANDLÆGEORDNING
Fra 1. april 1959 har kommunen indført en tandlægeordning gældende 

for kommunens børn. Halvdelen af tandlægeregningen refunderes, dog 
højst 30 kr. årlig pr. barn. Beløbet udbetales på kommunekontoret ved 
forevisning af kvittering.

ERHVERVSVEJLEDNING:
Aalborg amts erhvervsvejleder aflægger afgangsklasserne et besøg i løbet 

af skoleåret. Desuden træffes erhvervsvejlederen i administrationsbygnin
gen tredie tirsdag i hver måned fra kl. 16 til 17.

FRITAGELSE FOR UNDERVISNING
Det henstilles, at forældrene viser tilbageholdenhed om børnenes frita

gelse for undervisning. Skolen vil gerne vise sig imødekommende over 
for forældrenes anmodning, men af hensyn til barnets undervisning og 
respekt for arbejdet på skolen må der forlanges vægtige grunde. Tilladelse 
må indhentes forud skriftligt eller pr. telefon.

Børn kan ikke fritages på grund af erhvervsmæssigt arbejde.

KLAS SE REPRÆSENTANTER
Klasserepræsentanter, der blev valgt for 1963-64, var følgende:

3. r a: Jens Einer Nielsen —■ Birthe Nielsen
3. rb: John Bove-Nielsen— Kirsten Søgaard
2. r a: Tom Bro — Herdis Frimer
2. r b: Klaus Holm Pedersen — Else Larsen
1. r a: Frank Viborg — Ane-Marie Jespersen
1. r b: Per Haansbæk Pedersen —Jytte Nielsen
9. : Jørgen Birk Nielsen — Alba Steen Tvergaard
8. a: Carsten Årup Holm — Vivian Lerche Olsen
8. b: Holger Welling — Kirsten Stouby

Klasserepræsentanterne valgte Jens Einer Nielsen 3. r a og Birthe Nielsen 3. ra til formænd.
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SKOLEBØGERNE
Bøger, der udlånes af skolen, skal være forsynet med omslag med navn 

og klasse og skal behandles godt. Det er strengt forbudt at skrive til eller 
understrege i bøgerne. Skolen har ret til at forlange erstatning for øde
lagte eller bortkomne bøger.

NYE KARAKTERER
I hovedskolen er indført en ny karakterskala, der anvender følgende be

tegnelser (forslag fra undervisningsvejledningen):
1. Udmærket — for det udmærkede, det helt fortrinlige standpunkt.
2. Meget tilfredsstillende — for det gode, sikre standpunkt.
3. Tilfredsstillende — for gennemsnitsstandpunktet.
4. Jævnt tilfredsstillende — betegner det standpunkt, der ligger lige un

der middel.
5. Mindre tilfredsstillende ■— betegner det standpunkt, der lige kan gå 

an, men heller ikke mere.
6. Ikke tilfredsstillende — for det standpunkt, der ikke kan antages.

I 8.-9. klasserne og i realafdelingen vil følgende nye karakterskala efter
hånden blive anvendt i alle klasser:
13. Gives for den usædvanlige selvstændige og udmærkede præstation.
11. Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10. Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.

9. Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8. Gives for den middelgode præstation.
7. Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6. Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5. Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3. Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende 

præstation.
0. Gives for den helt uantagelige præstation.
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ANDRE MEDDELELSER

SKOLEPSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER
Konsulenten for specialundervisning har givet følgende redegørelse an

gående skolepsykologiske undersøgelser og specialundervisning ved Løg
stør skolevæsen 1963-64:

På opfordring af skolen eller efter ønske fra hjemmet har jeg i det for
løbne skoleår foretaget undersøgelse af 19 elever, som har været hæmmet 
af vanskeligheder af forskellig art, fortrinsvis haft svært ved at følge den 
almindelige undervisning med tilfredsstillende udbytte. Endvidere har jeg 
foretaget kontrolprøver med størstedelen af de elever, som i det foregå
ende skoleår har fået særlig hjælp i dansk og/eller regning for at kunne 
give råd med henblik på ophør af specialundervisning eller ændring af 
denne undervisnings omfang og indhold. Endelig er der efter aftale med 
hjemmet foretaget skolemodenhedsprøver med seks børn, der ikke var i 
undervisningspligtig alder fra det kommende skoleårs begyndelse. Tre af 
disse børn viste lidt mangelfuld modenhed, således at udsættelse af skole
gang for dem måtte tilrådes.

Specialundervisning i skoleåret 1963-64:
Supplerende undervisning i dansk og/eller regning......... 26 elever
Taleundervisning.................................................................. 3 elever
Overflyttet til skolegang på eksternatskolen i Aars........... 1 elev

Knud Gellert.

SKOLEOPSPARING
Sparemærkesalget i 1963-64 udviser en meget væsentlig stigning, idet 

der er købt for 9950 kr., hvilket er 4500 kr. mere end foregående år. 
Dette beror bl. a. på, at de større elever samler penge til deres skolerejser 
gennem køb af sparemærker.

Løgstør Bys og Omegns Sparekasse forærede også i år de nye elever 
i 1. klasserne en sparekassebog med et beløb på 5 kr., som ikke kan tages 
ud, før barnet forlader skolen, medens senere indsatte penge kan hæves 
efter anmodning fra hjemmet. K. Thilker.

SKIB SADOPTION
Det store tankskib m/s »Olga Nielsen« har nu i tre år været skolens 

adoptivskib. I det forløbne år er kontakten blevet formidlet af 8. a og 
deres klasselærer, J. Chemnitz.
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SVØMMEUNDERVISNING
For fjerde gang var der arrangeret frivillig svømmeundervisning i som

merferien. I de seks uger, som undervisningen varede, deltog i alt 135 
elever mod 160 sidste år. Tilbagegangen i antallet skyldes det dårlige 
sommervejr, som generede især nybegynderne. De turde ikke udfolde sig 
i de høje bølger og det kolde vand.
5 piger og 6 drenge bestod »Den danske skoles svømmerprøve« (bronze) 
1 pige og 4 drenge bestod »Den danske skoles frisvømmerprøve« (sølv) 
2 piger bestod »Den danske skoles livredderprøve« (guld)

Til livredderprøven stilles følgende krav:
a) 600 m brystsvømning eller crawl
b) 100 m rygcrawl
c) 12 m undervandssvømning
d) 25 m svømning i fuld påklædning
e) afklædning i vandet
f) 35 m svømning efterfulgt af bjærgning af forestillet bevidstløs 

svømmer 45 m. (Redningsmanden i badedragt, mediet i fuld på
klædning).

g) 25 m bjærgning af forestillet træt svømmer
h) 20 m svømning, dykning fra vandtrædning (dybde 3 m) efter 

sandpose (5 kg), som derefter bjærges 20 m
i) Syv frigørelsesgreb i vandet; eet af dem efterfulgt af 15 m bjærg

ning (10 m af forestillet urolig svømmer og 5 m af forestillet be
vidstløs svømmer)

j) Udspring på hovedet (3 m vippe)
k) Forklaring og demonstration af livredning på land.
Leder af udervisningen var J. Chemnitz.

ID RÆ T
I 1963-64 har i alt 175 af skolens elever bestået prøverne til idrætsmærket:

Bronze Sølv Guld Sølv m. 
emalje

Guld m. 
emalje

Piger........ 17 13 9 4 2

Drenge . . . 42 32 31 18 7

I alt. • • 59 45 40 22 9

17



IDRÆTSSTÆVNET
Realskolestævnet blev afholdt i Løgstør den 11. september 1963.
Løgstør vandt følgende vandrepokaler:

Håndbold II piger.
Atletik II drenge.
Fodbold I (til ejendom).

GYMNASTIK STÆVN ER
Amtsudvalget for skoleidræt i Aalborg amt afholdt to gymnastikstæv

ner, ét for gymnastikmærket i bronze og ét for sølvmærket.
Bronzemærkestævnet blev afholdt d. 18. marts i Hadsund med 17 hold 

fra 13 forskellige skoler i amtet. Løgstør stillede med 3 hold og fik føl
gende placeringer: nr. 3, nr. 13 og nr. 14.

Sølvmærkestævnet blev afholdt den 20. marts i Danmarksgades skole i 
Aalborg, hvor der var tilmeldt 13 hold fra 11 forskellige skoler i amtet. 
Her fik Løgstør en 2. plads og en 10. plads.

SKOLEREJ SER

Klasse Bestemmelsessted Tidsrum Leder

7.b2 Bornholm 25/6— 1/7 fru I. Andersen og hr. O. Gade
7.b 1 Bornholm 26/6— 2/7 fru og hr. Chr. Lauritzen
9. kl. Bornholm 5/7—10/7 fru og hr. K. Søgaard

ERHVERVSPRAKTIK
I lighed med tidligere år finder Løgstør Skole anledning til at rette 

en tak til de erhvervsværter, der fra 9/3—21/3 og fra 6/4—18/4 havde 
elever fra henholdsvis 9. og 8. klasserne i erhvervspraktik.

Det drejer sig i alt om 71 elever fordelt på følgende virksomheder:
Fabrikant Niels Knudsen 
Løgstør Sygehus 
Installatør Rich. Sørensen 
Radiotekniker J. Roed 
Repræsentant Orla Jensen 
Barber Ib Christensen 
Postbud Bjarne Jalk 
Murermester Aage Poulsen 
Løgstør Andelssvineslagteri

Advokat Asmus Petersen 
Løgstør Kyllingefarm 
Entreprenør O. Mørch 
Manufakturhandler I. G. Aistrup 
Tricotagehandler Nørgaard Frandsen 
Tømrermester E. Amtoft Nielsen 
Tricotagehandler J. Thøgersen 
Damefrisørsalonen »Kanne« 
Boghandler V. S. Rolighed

18



Cykelhandler Alfred Langgaard 
Tricotagehandler K. E. Christensen 
Løgstør Brugsforening 
Revisor A. Thulstrup
Gårdejer Albrecht Jacobsen, V. Stræth 
Malermester P. Kirch, Salling 
Mekaniker Kr. Jensen
Løgstør Motor Compagni 
Skibsbygger Folmer Eriksen 
Løgstør Avis
Malermester E. Christoffersen 
Skotøjshandler Børge Poulsen 
Købmand Harald Andersen 
Aalborg Børnehjem 
A. Thorhauge A/S, »Volvo«

Proprietær Stæhr, Poutrup 
Fru advokat E. Bengtsson 
Manufakturhandler K. Neve 
Købmand Chr. Olesen, Aggersund 
Købmand Axel Jacobsen 
Isenkræmmer Lorentz Larsen 
Fru optiker P. W. Lyhne 
Guldsmed K. Fensmark Sørensen 
Købmand Chr. Jensen, Aggersund 
Købmand Poul E. Hansen 
Autolakerer Bent Hum Christensen 
Mekaniker Eivind Larsen, Aggersund 
Snedkerin. Andreas Pedersen, — 
Gårdejer Jørgen Welling, Vormstrup 
Smedemester Jørgen Nielsen

Erhvervspraktikken blev arrangeret af de tre klasselærere, K. Søgaard, 
E. Rosenskjold og Jens Chemnitz.

LØGSTØR UNGDOMSSKOLE
Løgstør Ungdomsskole er en skole for unge mennesker mellem 14 og 

18 år.
Skolen havde i skoleåret 1963 — 64 i alt 66 elever (40 drenge og 26 

piger).
Undervisningen omfattede følgende fag: Husgerning og håndgerning 

for piger; sløjd, motorlære m. m. og gymnastik for drenge.
Ungdomsskolens leder: Lærer Jacob S. Simonsen.
Det kommunale ungdomsnævn består af følgende medlemmer: 

Kontrolbestyrer J. C. Nielsen (valgt af byrådet) 
Kasserer Aage Sigvardsen (valgt af byrådet) 
Lærer Jacob S. Simonsen (valgt af lærerrådet) 
Fru Kirstine Skjødt (valgt af D.U. I.) 
Fru Ingrid Hyldgaard (valgt af K.F.U.K. og M.) 
Fru Thorsen (valgt af husmoderforeningen) 
Redaktør A. Larsen (valgt af A. O. F.) 
Toldforvalter K. Enemark (valgt af F. O.F.)

Jacob S. Simonsen.

SKOLENS LOKALER
har uden for skoletid i stor udstrækning været benyttet af ungdomsskole 
og aftenskoler samt af forskellige foreninger, hvilket naturligvis i en væ
sentlig grad øger udgifterne til vedligeholdelse af bygninger og inventar 
og til lys og varme.
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Regnskab 1. april 1963 — 31. marts 1964

Lærer- og vikarlønninger 805.524,14
— statens tilskud......................................... 684.815,71

Udgift til vagt og tilsyn m. v.............................................. 
Løn m. v. til skolebetjent og opsynsmænd.......................... 
Udgift til skolelæge og tandlæge........................................  
Vedligeholdelse af bygninger.................................................  
Inventar...................................................................................  
Elektricitet og varme..............................................................  
Rengøring og rengøringsmidler........................................... 
Skatter, afgifter og forsikringer............................................. 
Kontorholdsudgifter................................................................

120.708,43
10.188,95
23.055,14
10.442,64
27.623,15
14.386,97
43.381,26
58.152,39

4.405,35
5.427,00

Forrentning..................................................... 43.665,35
Afskrivninger................................................... 22.307,00

65.972,35
4- statens tilskud......................................... 4.894,80

61.077,55
4- indtægt ved tjenesteboliger m. v..........  5.398,56

55.678,99
Undervisningsmidler................................................................. 71.145,62
Tilskud til undervisning af børn i andre skoler................... 6.954,41
Bidrag til skolefonden og Aalborg amts skoleråd................ 21.367,54
Restitution af tidligere års kasseudlæg................................. 9.178,00
Andre udgifter............................................................................ 14.028,89

Herfra går:
Statstilskud til 8.-—9. kl. og realafd. .
Tilskud fra forbundskommuner m. v.
Andre indtægter..................................

496.124,73

13.705,00
104.332,54

4.735,27
122.772,81
373.351,92

Herudover har kommunen afholdt udgifter på i alt 17.396,62 kr. til 
undervisning i ungdoms- og aftenskoler samt handelsskoler og tekniske 
skoler, således at kommunens samlede udgifter til undervisning udgør 
kr. 390.748,54.
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DAGBOG

12/8 Skolen begynder efter sommerferien.
20/8 Vesthimmerlands lærere på kursus i Ranum. Løgstør Skole er lukket.
3/9 og 5/9 2 af seminariets 4. klasser begynder på årets praktikuddannelse i Løgstør.

18/9 Skolefridag.
2/10 Kaptajn M. Løber fra »Dansk skibsadoption« holder foredrag for eleverne i 8., 9., 

1. r, 2. r og 3. r: »Under Dannebrog på verdenshavene i fortid og nutid«.
7/11 Teatertur til Aalborg for elever fra 2. og 3. real: »Skærmydsler« og »De uadskille

lige«. Ledere: Elna Dalum og Kamma Jensen.
14/11 Forældredag for 1. klasserne. Der var lejlighed til at følge undervisningen om for

middagen og til om aftenen at tale med lærerne.
14/11 Erhvervsvejledning ved fagfolk i Aalborghallen. Eleverne fra de 3 afgangsklasser var 

indbudt til at deltage. Ledere : fru Grønager, Knud Søgaard og Jacob Simonsen.

18/11 Skolefridag.
20/11 og 21/11: Årets skolefest.

Efter indledende musik af »Ørevar- 
merne« var der nogle sketches, og 
man opførte P. Fristrups sangfarce 
»Lille Nitouche«, instrueret af læ
rerne Jutta Overgaard, Leif Høj
bjerg, Jens Baggesenog Elna Dalum 
(ved klaveret). Efter underholdnin
gen var der som sædvanlig dans, og 
i sangsalen viste John Bove-Nielsen 
sin skolefilm.

21/12 Juleafslutning i kirken før ferien. 
6/1 64 Skolen begynder efter juleferien. 
6—11/1 15 elever fra 1. seminarieklasse 

overværer undervisningen på sko
len.

20/1 —1/2 7 elever fra 2. seminarieklasse 
på blokpraktik.

27/1 Alle forældre indbudt til »åbent 
hus «-af ten.

Marie Michelsen (3.rb) og Jens Einer Nielsen (3.ra) 
i »Lille Nitouche«.

21



31/1 Elever fra 8.-9. kl. og 1.-3. real overværer »Den røde Pimpernel« i Hanherredhallen 
i Fjerritslev.

20/2 61 nye elever indskrives i skolens første klasse.
22/2 En svensk gæstelærer Tor Sjöberg, Malmø, fortæller de største elever om Skåne og 

læser op af skånsk litteratur. Arr. af foreningen »Norden«, som skolen er blevet med
lem af.

25/2 og 26/2 7. b og 7. a klassernes forældre indbudt til møde på skolen angående børnenes 
fortsatte skolegang.

9/3—21/3 9. klasse på erhvervspraktik.
16/3 Skolens lærere overværer om eftermiddagen et karaktergivningskursus i den nye 

karakterskala.
19/3 »Den sidste chance« spilles i skolebio.
3/4 »Kaptajn Buffalo« i skolebio.
8/4 Forældremøde for 5. klassernes forældre angående 6. skoleår.

6/4—18/4 8. klasse ude i erhvervspraktik.
21/4 26 piger bestod prøven til gymnastikmærket (bronze). Pigerne var fra 7. kl. samt 

1. og 2. real. Leder: Kamma Jensen.
27/4 Skriftlig eksamen begynder.
6/5 Nordjysk skoleorkester, Aalborg, spiller operettemusik i gymnastiksalen for eleverne 

fra 7. klasse og opefter.
8/6 og 11/6 Skriftlige prøver i skolens mindre klasser.
18/6 og 19/6 Mundtlig årsprøve. Udstilling i den ny gymnastiksal af skriftlige arbejder 

og årsarbejder i formning, sløjd og håndgerning.
18/6 Eksamens-og afslutningsfest på »du Nord«. Taler af farvehdl. Johs. Berthelsen som 

repræsentant for skolekommissionen, af lærerinde fru Grønager og af skoleinspek
tøren, som derefter overrakte afgangs- og eksamensbeviser. Som sædvanlig kunne der 
uddeles mange legater fra byens forretningsfolk og fra pengeinstitutterne. Elevrådets 
formand, Jens Einer Nielsen, 3.ra, takkede på afgangsklassernes vegne.

20/6 Skoleudflugt til Mosskov.
23/6 Bogombytning og oprykning. Der gives sommerferie indtil 12/8.
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Linoleumssnittet på forsiden er udført af Bruno Månsson, 3. real a.
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