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STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING



BERETNING
OM

LØGSTØR KOMMUNALE SKOLEVÆSEN
FRA 1. AUGUST 1967 TIL 31. JULI 1968

VED

STADSSKOLEINSPEKTØR

H. SÆDERUP



SKOLEKOMMISSION:

Valgt af byrådet:
Kasserer Aage Sigvardsen (formand), telf. 67 14 59.
Tekniker Einer Jensen, telf. 67 12 56.
Skatterådsmedlem Rasmus Laursen, telf. 67 11 95.

Valgt af forældrekredsen:
Bogtrykker Tage Bøge, telf. 67 10 72.
Advokat Erik Bengtsson, telf. 67 11 42.

Valgt af skoleforbundene:
For Kornum-Løgsted:

Vejassistent Axel Christensen, Aggersundvej, telf. 67 17 02.
For Aggersborg:

Gårdejer Knud Frandsen, Thorup, telf. Aggersund 22 10 39.
Fru Ida Berthelsen, Aggersund, telf. 2210 37.

SKOLEUDVALG:

Valgt af Løgstør byråd:
Lærer E. Rosenskjold (formand), telf. 67 14 47.
Tekniker Einer Jensen, telf. 67 12 56.
Fru Rigmor Kyhl, telf. 67 10 41.

Valgt af skoleforbundene:
Sognerådsformand, købmand Rich. Christensen, Raunstrup, 

telf. 67 13 42.
Sognerådsformand, sparekassedirektør Herløv Jacobsen, 

telf. Aggersund 22 1075.

STADSSKOLEINSPEKTØR: H. Sæderup, telf. 67 10 73.
Træffes i reglen hver skoledag kl. 8 — 9. Kontor i fløj C.

VICESKOLEINSPEKTØR: Ove Gade, telf. 67 13 06.

LÆRERRÅDETS FORMAND: Helge Dalsgaard, telf. 67 16 54.
Lærerværelset, telf. 67 12 57.

SKOLELÆGE: Fru Vera Schumacher Petersen, Løgstør, telf. 67 15 22.
Træffes normalt på skolen torsdag formiddag.

SKOLEPSYKOLOG: Konsulenten for specialundervisning
i Aalborg amt, Ankjær Pedersen, Aalborg, telf. 13 12 13.
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Træk af Løgstør Skoles historieo
Overlærer fru KAREN THILKER har i mange år været levende histo
risk interesseret, — en interesse, der ikke mindst gælder Løgstør by 
og egn.
Vi har bedt hende om at finde nogle ting frem til belysning af skole
væsenets historie.

Nu da man står foran at skulle tage en ny skole i brug, har man ment, at 
der måske kunne være en passende anledning til at kaste et blik tilbage på 
skolevæsenets historie her i Løgstør.

Der foreligger meget lidt om Løgstørs historie før 1700. Dette hænger 
sikkert i nogen grad sammen med, at byen i 1700-tallet blev hærget af tre 
store brande, der ikke alene bragte flere af byens indbyggere til tiggerstaven, 
men givetvis også må have ødelagt meget historisk kildemateriale. Derfor 
skjuler skolens oprindelse sig delvis i det dunkle indtil omkring 1750, da 
byens første legat på 1000 rigsdaler — en for den tid betragtelig sum — 
bliver oprettet af Diderik Iversen til Søedal til fordel for Løgstørs fattig- og 
skolevæsen. Man må dog ikke deraf -slutte, at der på dette tidspunkt har 
været nogen skolebygning i Løgstør. I 1740 havde skolemyndighederne for 
Aalborg amt således på et møde i Ajstrup kirke vedtaget, at Løgstørs ung
doms undervisning skulle besørges i den daværende skolestue i Mjallerup. 
Den var indrettet i den såkaldte „Sara-Niels“es gård, som dog nu forlængst er 
nedrevet, og man er ikke helt sikker på, hvor den har ligget. Man ved heller 
ikke, hvem der har undervist der. Måske har det været en omgangsdegn, en 
af de såkaldte „løbedegne“, der kun kom til forskellige tider, måske har det 
været degnen fra Løgsted kirke, som jo på dette tidspunkt også var Løgstørs 
kirke. Den mulighed, at der har været private skoler, hvor læreren blev ansat 
og betalt af en kreds af forældre, foreligger naturligvis også, men der findes 
ikke noget konkret bevis herfor. Fra tid til anden dukker der dog i de gamle 
kirke- og tingbøger navne op på skoleholdere, der er bosiddende i Løgstør. 
Således nævnes omkring år 1600 en Hans skoleholder, som ved bortrejse af
løses af Christen skoleholder. I 1698 begraves på kirkegården i Løgsted en 
søn af Christen Christensen, skolemester i Løgstør. 1738 anklager Løgstørs 
beboere skoleholder Lorentz Meilgaard for drik, uordentligt levned og udyg
tighed. 1746 rettes den samme anklage mod efterfølgeren Thuri Christensen, 
men denne gang blev klagen afvist, da en kreds af borgere med bl. andre 
byens matador, Peder Thorup (Per Kræmmer), går ind for ham. Det havde 
måske rent økonomisk været bedre for Thuri Christensen, om han var rejst, 
for i de kommende år mistede han alt, hvad han ejede, idet hans hus blev 
offer for luerne både i 1747 og i 1751.
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På dette tidspunkt er Christian Thaarup præst i Kornum-Løgsted. Han er 
barnefødt i Tollerup og opvokset her på egnen, og han har i 10 år været 
sognedegn i Løgsted, før han bliver præst sammesteds. Han må ganske givet 
have kendt både Meilgaard og den stakkels Thuri Christensen og i det hele 
taget været inde i byens forhold, som han finder i høj grad utilfredsstillende, 
hvad undervisningen angår. Dette får ham til i 1754 at fare i blækhuset og 
ad tjentslig vej via provst Kaalund i Farstrup at sende en skrivelse til stift
amtmand Hoick i Aalborg. Dette dokument er bevaret, og det lyder i uddrag 
således:

Gunstigste Patroner og Velyndere!
I dybeste underdanighed og ydmyghed maa jeg herved andrage for 

Dem, hvorledes det her udi Løgsted Sogn baaede udi Løgsted Bye og 
det øvrige af Sognet ere saa slette Anstalter til Skoelehold, saa at dette 
folkerige Sogns ungdom af mangel paa Skoeler bliver forsømt og ey 
lærer det, de burde. Udi Løgstørs Bye, som er saadanne Bye, der selv 
burde holde sig en Skoelemester for deris ungdom, ere indvaanerne i 
dette fald saa uenige, at de derom ey kand komme til rette, thi naar 
een vil give noget til en Skoelemesters Løn og underholdning, vil en 
anden ey, hvorfor jeg ey til Dato har kunnet formaae dem til at lade 
holde ordentlig Skoele for deris ungdom, som imidlertid derover 
meere og meere forsømmes.------

Her følger så en beklagelse over manglende interesse fra egnens store 
godsejer, herremanden „Welboorne hr. Lasson“ til Bjørnholm (Vitskøl), 
og ansøgningen slutter:

Dette maa jeg da andrage for Dem i det sikre haab, at jeg hertil med 
det allerførste nyder Deres gunstige assistance, thi saa længe der ingen 
Skoele er i Sognet, kan jeg ey heller tvinge forældrene til at lade deris 
børn søge Skoele, og ey heller kand jeg, naar her ey holdes nogen 
Skoele, staae til ansvar for sognets ungdom, naar denne af Øvrigheden 
befindes uoplyst og vankundig.------

Provsten videresender skrivelsen med sin anbefaling af, at der oprettes en 
skole i Løgstør, og selv om stiftamtmanden i sit svar - formentlig som en 
undskyldning for, at han ikke allerede har taget sig af skoleforholdene - 
påberåber sig aftalen fra Ajstrup, hvorefter børnene skulle gå til skole i 
Mjallerup, så er han ikke vrangvillig, men resolverer, at der skal bygges en 
skole i Løgstør. Man har jo lov til at tænke, at Didrik Iversens legat har 
gjort sit til at stemme ham velvillig. Hvorom alting er, så får Løgstør nu sin 
første skolebygning, og det må være sket i årene umiddelbart efter, selv om 
man ikke har det nøjagtige årstal, for i en præsteindberetning fra 1771 skri
ves om skoleforholdene i Løgstør bl. a.:
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Hvad Løgstør angår, da er den for sig selv forsynet med både 
skolehus og skoleholder. Skolehuset, som for nogle få år siden er 
købt, holdes vedlige „af byen og andre aparte gaver“. Skoleholderen, 
som for tiden er en læg person, 30 år gammel, har tjent her på 3. år. 
Hans løn består i 20 rigsdaler, som er given fra Søedal (legatet), 10 
rigsdaler, som byen årlig giver, og i en julerente, som ansees for 3 rigs
daler, hvorfor han er pligtig at agere bedemand i byen, foruden han 
efter forordningen nyder tegn (= penge) af skolebørnene, 10 fattige 
dog undtaget, som han for pengene fra legatet skal læse „for intet 
for“. Et læs ildebrand (tørv?) tør han nyde for hvert barn.

Det skolehus, der omtales, og som altså er den første kommunale skole i 
Løgstør, lå i Vægtergades østside med have omtrent ned til torvet. Det var 
antagelig en lille lav bindingsværksbygning, som vil være de fleste lidt ældre 
borgere bekendt, da det kun er ganske få år, siden den blev revet ned. Den 
var efterhånden blevet så medtaget, at man var bange for, at den skulle falde 
sammen af sig selv.

Desværre har præsten glemt at nævne navnet på skoleholderen. 1786 næv
nes i Løgstør brandprotokol en skoleholder ved navn Smidt. Det kan jo 
udmærket godt være ham, der omtales som 30-årig i 1771, og det har ikke 
været muligt at finde navnet på nogen skoleholder mellem Thuri Christen
sen og Smidt. Hvornår Smidt er død, vides heller ikke, hans kone, Kjerstine 
Baadsgaard, døde 1792.

I præstens indberetning bruger han vendingen „foruden han (skoleholde
ren) efter forordningen nyder tegn o. s. v.“, så man må gå ud fra, at der 
allerede dengang har været en eller anden form for skoleordning, men den

at være en del af 
Løgstør bys første 

skolebygning i 
Vægtergade.

Dette lille hus menes
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første bevarede skoleordning for Løgstør er dateret d. 24. juli 1777. Den 
bliver vedtaget på et møde, der holdes i skolebygningen i Vægtergade, og 
til stede er provst Nørager fra Farstrup, herredsfogden over Aars og Slet her
reder, sognepræsten hr. Munch og en stor del af byens beboere, som ikke er 
„kjøbstadfolk, men betragtes som selvejere“.

Skoleordningen indeholder en række punkter, og dens indhold er i store 
træk som følger:

Punkt 1. Skolelæreren holder skole i det forhen oprettede skolehus, be
stående af 8 fag, „Bindingsværk, Fur Tømmer“, murede vægge, teglhængt og 
ellers vel vedligeholdt, forsynet med brønd og en indhegnet „Kaalhauge“, 
samt de til skolehold nødvendige inventarier af borde og bænke, tilligemed 
en dansk bibel. Ellers tillagt en enghauge beliggende på søndre side af skole
husets kålhauge, hvis brug og nytte er tillagt skoleholderen for at ringe med 
klokken, som er i skolens tårn, morgen, middag og aften samt til „Choer- 
hold“ i følge erklæring af 23. juli 1775.

(Benævnelsen „tårn“ skal man nok ikke tage så tungt på, mon ikke beteg
nelsen klokkestabel ville have passet bedre, men klokken er forøvrigt beva
ret. Den findes på Limfjordsmuseet. Det fortælles, at den var købt på en 
strandingsauktion ved Vesterhavet, og den bærer indskriften: Fregat Skeppet 
Prints Carl. Ifrån Calmar 1762. — Den havde en smuk dyb klang og har sik
kert kunnet høres overalt i datidens Løgstør. Pligten til “Choerhold“ betyder, 
at læreren på søn- og helligdage skulle holde en andagt for de medlemmer 
af menigheden, der var for gamle og svage til at gå op til Løgsted, hvis kirke 
også var Løgstørs sognekirke til 1893, da kirken i Løgstør blev indviet. Efter 
at skolen i Vægtergade var kasseret som skole, blev klokken i nogle år an
vendt som alarmklokke ved ildebrand, og den hang da ved det gamle 
sprøjtehus, der lå på Østerbrogade (nuv. nr. 9’ grund). Senere vendte den 
tilbage til skolens tjeneste, og den hang til 1915 på gavlen af den nuværende 
administrationsbygning i Fredensgade. Den fulgte skolebørnene til Øster
gade, hvor den blev placeret på gymnastikhusets østgavl. Desværre fik den 
en revne efter en lovlig livlig deltagelse i et nytårshalløj, vistnok i 1938. En 
reparation blev forsøgt, men den holdt ikke, og så måtte man kassere den).

Punkt 2. Det omhandler den skoleholderen tillagte løn, som bliver 10 
rigsdaler årlig, „ildebrand“ til skolehold, d. v. s. 25—30 læs tørv beregnet til 
8 rgd, 2 mark. Endvidere foder til én ko og 6 får om vinteren - dette sidste 
omregnet til 5 rgd, 1 mark, 6 skilling, da byens indvånere ikke så sig i stand 
til at levere det in natura. Der følger så en opregning af bidragyderne - pud
sigt nok nævnes en fru Speitzer til Aggersborggård, og der er også adresser 
på folk fra Vormstrup og Øster Ørbæk. Der har også til embedet været ind
tægt fra en såkaldt skoleblok, som man har kunnet „spytte i“ ved passende 
lejligheder — ved bryllupper blev ligeledes en „skolebøsse“ båret rundt. Skole- 
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mulkterne skulle bruges til vedligeholdelse af skolehuset - hvad der kom til 
at mangle, skulle byens indvånere udrede.

Punkt 3. Fri sommergræsning til før omtalte ko og 6 får.
Punkt 4. Lærerens indtægt var skattefri!
Punkt 5. Den også i 1771 omtalte julerente.
Punkt 6. Læreren ansættes for 2 år ad gangen, og som skoleforstander 

nævnes en Otte Wilsen, som man måske med nogen ret kan betragte som 
den først kendte skolekommissionsformand.

Efter lærer Smidt kom der en skoleholder Jens Møller, der døde i 1835. 
Han må have været ugift, for han boede i et kvistværelse ude i byen, og det 
fremgår af byens regnskab, at der har været betalt 3 rgd. i årlig leje. I 
Møllers tid blev den første andenlærer ansat i Løgstør. I kommunalprotokol
len d. 8. sept. 1817 står der: „Byens øvrighed og styrelse med en del af ind
byggerne var forsamlede på tinghuset ang. ansættelsen af en ny skolelærer. 
Til hjælp for udredelsen af dennes løn, ildebrand og logi vedtoges det, at de 
6 våd, der for tiden fisker i fjorden her, hvert forår en nat skal fiske til 
dette formål, og hele denne nats indtægt skal indgå i skolens kasse; det 
gælder også våd, som fremtidig bliver anmeldt. Dette skal for byen være en 
bestandig lov. Og når Gud velsigner fiskeriet, forvente vi, at disse for byen 
nødvendige udgifter deraf kunne udredes uden nogen ligning på byen i så 
henseende“. (Underskrevet af 29 mænd).

Ved ansættelsen af en andenlærer blev den gamle skole imidlertid for lille, 
og der var da også forud bevilget 400 rgd. til bygning af ny skole. Den 
gamle i Vægtergade findes i brandprotokollen for 1818 at være takseret til 
43 rgd. 4 mark 2 sk. pr. fag. Den ny skole var færdig i 1823 og bestod af et 
våningshus med forsiden til Skolegade, bestående af grundmur med „sten
tag“, indrettet til beboelse for læreren med dagligstue, sovekammer, køkken 
og med bræddegulv overalt. Det bestod af 8 fag, hvert vurderet til 100 rgd. 
= 800 rgd. 1836 tilføjes en ekstra fløj, som da vurderes til 210 rgd., mens 
forhuset sættes til 1000 rgd. Denne skole lå, hvor murermester Moesgård 
har sit hus, Skolegade nr. 12. Den blev i 1871 solgt til skipper Niels Jepsen 
for 1220 rgd. Der blev indrettet en manufaktur- og herreekviperingsforret
ning i forhuset, men som årene gik, blev forholdene for trange, og for godt 
en snes år siden blev den flyttet op på Østerbrogade. Få år efter brændte det 
gamle hus ned.

I 1829 andrager skolelærer Christensen om at få anvist en gymnastikplads, 
hvad man må formode, at han har fået, men dermed var det også sket med 
kommunalbestyrelsens interesse — 1872 henstiller skoledirektionen gennem 
provst Mørch, Barmer, at skolen får et lukket gymnastikhus, men kommu- 
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nalbestyrelsen svarer, at det anser den ikke for nødvendigt! Først i 1889, da 
der bliver bygget en privatskole, lykkes det, men derom senere.

Den 26. juni 1856 indsendte de to daværende lærere, Sommer og Inger- 
slev, et andragende til myndighederne om løn efter købstadregler, men får 
afslag med den motivering, at Løgstør ikke var købstad og skolen en fri
skole. Samme år var børneantallet 90, hvoraf 31 i første klasse. At en lærer
løn ikke ligefrem var fyrstelig, kan ses af en oversigt over Sommers løn, 
selv om man naturligvis må gå ud fra, at pengene på det tidspunkt havde en 
større købekraft end nu.

Pengeløn 150 rgd.
Legatrenten 20 rgd.
Kirkesangerløn 10 rgd.
Offer og accidence 180 rgd.
Jordlod og have 50 rgd.

410 rgd.
+ fri bolig og brændsel

Andenlærerens løn var 200 rgd. + bolig og brændsel.
Den 2. dec. 1862 vedtages en ny skoleordning med 19 stemmer imod 2, 

hvorefter der skulle være 5 klasser, og når børneantallet blev stort nok der-

Byens anden skolebygning, efter at Niels Jepsen (stående foran bygningen) havde 
erhvervet den til forretning.
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til, 6 klasser. I nogle år var der derefter drengeskole i Østerbrogade nr. 17, 
medens Skolegade havde pigeskole. Efter ældre kort stødte de to parceller 
sammen, så skolegårdene må have ligget i forlængelse af hinanden omtrent 
der, hvor den vestligste del af den ny parkeringsplads ved sparekassen lig
ger. Alligevel har skolens rammer stadig været for små, og i 1869 købes en 
bygning, der var opført 1857 af bødker M. Pisselhøj. Der havde i mellem
tiden været postsamlingssted og købmandshandel, medens der på første sal 
var en lille privatskole. Købesummen var 5.500 rgd. Denne bygning blev nu 
indrettet til skole samt bopæl for 3 lærere. Den nye skole må have virket stor 
og imponerende, når man tænker på de to små lave skoler, som den skulle 
afløse, og forøvrigt er den også i dag en pæn og velholdt bygning. Den 
fungerede som skole til 1915, hvor den blev afløst af nuværende fløj B på 
skolen i Østergade. Efter 1915 blev der indrettet først alderdomshjem og 
senere plejehjem for Røde Kors-patienter i den gamle skole. I øjeblikket står 
den tom og venter på sin videre skæbne.

På dette tidspunkt var der et engdrag, hvor nu Fredensgade ligger, hvis 
første huse bliver bygget omkring århundredskiftet. Her har den jord, der 
var tillagt førstelærerembedet, antagelig ligget. Et minde derom har vi i nav
net på den stribe af kolonihaver, der strækker sig fra Grønnegade og op 
imod bagsiden af Østerbrogades vestlige husrække. Den hedder den dag i 
dag Skoleengen. I 1885 bliver kommunalbestyrelsen forespurgt, om den vil 
overtage den eng og de markjorder, der var tillagt førstelærerembedet. Jor
den var vurderet til 4500 kr. Kommunalbestyrelsen ønskede dog ikke at over
tage den, men vedtog, at næste gang embedet skulle opslås, skulle det være 
uden forpligtelse for byen til at opføre avlsbygninger, og ligeledes skulle 
jorden afståes efter nærmere bestemt varsel og efter vurderingssummen.

Da kommunen i 1869 køber bygningen på torvet, var der som sagt en 
privatskole i et par rum på første sal. Lederen var en lærer ved navn Gran- 
jean. Han må have afstået den, for den 3. dec. 1874 behandler kommunal
styrelsen et forslag fra en lærer Philipsen om oprettelsen af en betalingsskole 
i forbindelse med Borger- og Almueskolen. Det vedtoges at overlade Philip
sen de nødvendige lokaler i bygningen og betale inventaret dertil mod, at 
dette betragtes som kommunens ejendom. Indtil 1886 ledes denne skole af 
én lærer, altså først Philipsen og senere N. P. Jensen. Man mangler dog sta
dig en skole med eksamensret, og nu slutter en kreds af ca. 40 borgere sig 
sammen for at få dette savn afhjulpet. Der bliver valgt en bestyrelse på 5 
medlemmer, som skal undersøge mulighederne for en opførelse af en sær
skilt bygning.

1. sept. 1886 ansættes to lærere, A. Pedersen Beck og A. H. Larsen. Sko
len starter med 29 elever i de tidligere omtalte lokaler i skolen på torvet, 
men i april 1889 rykker den ind i sine egne bygninger i Fischersgade (nuv.
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Den store ejendom på torvet, som bødker Niels Mourits Pisselhøj byggede. Billedet er 
fra I860’erne før kommunens overtagelse af bygningen til skole.

numre 7-9-11), og samme år får skolen eksamensret. Den gamle realskoles 
bygning ligger der den dag i dag, men er forlængst indrettet til privatbo
liger. Den bygning, der vender gavlen mod gaden, var Løgstørs første gym
nastiksal.

Disse bygninger viste sig dog ret hurtigt at være for små, og 1902 op
føres en ny realskole i østbyen. Den havde plads til 3 underklasser og 4 real
klasser. Den udgør nu fløj A i skolekomplekset i Østergade. 1. august 1907 
overtager kommunen denne skole, og dens leder, J. S. Lavendt, bliver real
skolens overlærer. Først ved det nye skoleårs begyndelse 1917 afskaffes skole
pengene, så al undervisning bliver vederlagsfri.

Da den ny skole blev taget i brug i 1915, var Løgstør i en årrække vel 
forsynet med skolebygninger, men det stigende børneantal i forbindelse med, 
at flere og flere elever ønskede at komme i realafdelingen og således „fyldte 
op“ i skolen i flere år, gjorde, at man i begyndelsen af 30’erne begyndte at 
komme i pladsnød. Lokalerne i den gamle realskole blev for små til den 
større klassekvotient, og krav om sløjd- og husgerningslokaler skulle også 
honoreres. Man blev klar over, at en udvidelse var uomgængelig, men en 
verdenskrig med deraf følgende vanskelige forhold gjorde, at man i næsten 
tyve år måtte nøjes med udvidelser „på papiret“. I 1954 blev fløj C opført 
sammen med en ny gymnastiksal, hvorved skolekomplekset fik det udseende, 
som det har i dag, hvor man står for at skulle forlade det og flytte ud i den 
ny skole, der er under opførelse på nogle af de tidligere markjorder syd for 
den gamle bygrænse.
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ELEVERNE

BØRNEANTALLET
1. september 1967

Drenge Piger I alt
Fra Løgstør kommune............................................ 226 230 456

— Aggersborg kommune.................................... 53 38 91
— Kornum-Løgsted kommune......................... 37 49 86
— andre kommuner............................................. — — —

I alt. . . 316 317 633

FORSØMMELSER I 1967-68
På grund af sygdom...................................................................... 5256 dage
Med lovlig grund........................................................................... 401 dage
Uden lovlig grund.............................  3 dage

Forsømte skoledage i alt - . . 5660 dage

KLASSEANTAL:
1957: 24, 1958: 25, 1959: 29, 1960: 30, 1961: 31, 1962: 31, 
1963: 31, 1964: 31, 1965: 32, 1966: 31, 1967: 31, 1968: 33.

KLASSER OG ELEVTAL
pr. 1. september 1968:

3.ra 3.rb 2.r l.ra l.rb realafd. 10. 9.a 9.b 8.a 8.b 8. —10. kl.
16 18 28 18 17 97 17 17 14 20 17 85

7.a' 7.a2 7.b' 7.b2 6.a' 6.a2 6.b' 6.b2 6.—7. kl.
17 18 23 23 14 17 20 15 147

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 .d
24 24 23 23 17 17 25 25 23 22 21 22 21 21 20

657 elever i 33 klasser, klassekvotient 19,91.

1 — 5. kl.
328
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FAG- OG TIMEFORDELING
som den har været gennemført i 1967-68.

Fag
Ö

oi E

c

Dansk og skrivn. 
Regning og mat. 
Kristend.-underv. 
Historie.............. 
Geografi ...........  
Biologi.............. 
Legemsøvelser . . 
Sang (musik) . . . 
Formning .........  
Håndgerning . . . 
Naturlære...........  
Sløjd ..................  
Husgerning .... 
Engelsk.............. 
Tysk..................  
Fransk ................  
Latin..................  
Orientering .... 
Valgfri fag.........

10
5
1

12
5
1

2
1

2/ /o
«i

11
6
2
1
1

°/2

10
6
2
1
2
2
2
2
1

°/2

10
6
2
2
2
1
3
2
1

72

7
5
2
2
1
2
2
1

12
2 
lo 

/2
5

5
5
1
2
2
1

(2

2
3/o 
0/

5
5
1
2
2
1

I2

1
71

2 
3/ /o 0/_

5
7
1
2
2
1
3
1
1

72
2

21

2
2
2
2

2
2
2
2
1
1

5
5
1
3
2
2
2

5
6
1
3
2
2
2

6
10

7
6
1

6
5
1

6
6

6
6

1
1

2
1

3 2

1

3 3 2 2
o

3

4

3
4

3
4

4
4

4
7
9

4
4

5
4
4

6
4

18 23 27 28
30 31 33

34 32 32 33 30 34 35 33 35 33

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

I fagene dansk (i 1. og 2. klasse) og regning (i 1. klasse) gives der en 
ugentlig ekstratime, således at faget har to ugentlige deletimer, hvor kun 
halvdelen af klassens elever er til stede.

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, husgerning for piger, engelsk, matematik 
og fysik. I 9. klasserne valgtes fagene: maskinskrivning, træsløjd for drenge, 
engelsk, træsløjd for piger, matematik med regnestok, tysk, fysik og form
ning.
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REALEKSAMEN 1968 (I alt 27 elever)
3. ra: Andersen, Else Sand 

Eliasen, Niels Peter 
Hansen, Søren Peter 
Jensen, Britta Broen 
Jensen Ulla Lvkke 
Kristensen, Jens 
Larsen, Gurli Alice Ørskov 
Lindhard, Jens 
Nielsen, Jørgen Kr. Carøe 
Poulsen, Inge Dorethe Væver 
Poulsen, Jørgen Mosgaard 
Theodosiussen, Peter Chr.

UDGÅET AF 9.
a: Christoffersen, Annette Søgaard 

Jensen, Bodil
Jensen, Elna Helene Kristine 
Jensen, Peer Gade
Jensen, Solvejg
Jørgensen, Hanne Karla Holst 
Jørgensen, Tove Mortensen 
Knudsen, Lene 
Lauridsen, Jan Vallentin 
Madsen, Jørgen Rytter 
Nielsen, Berit Elise 
Nielsen, Bjarne Emil 
Pedersen, Lene 
Sørensen, Torben 
Villefrance, Dorthe 
Welling, Harald Haldrup 
Mortensen, Ole Preben 
Valsted, Mogens

3. rb: Andersen, Hans 
Christensen, Conny 
Christensen, Jette 
Christensen, Margit 
Dam, Lilly 
Iversen, Mogens 
Jørgensen, Else 
Laustsen, Else Bjerregaard 
Madsen, Elinor Vibeke 
Nielsen, Jørgen Aggerholm 
Sahl, Jette
Stouby, Hanne Lisbeth 
Tams, Grethe Emilie 
Tams Hans Christian 
Welling, Hans Vilhelm Sorvad

KLASSE (I alt 38 elever)
9. b: Bertelsen, Per Møller 

Christensen, Kurt 
Christensen, Margit 
Jacobsen, Kirsten 
Jensen, Børge Bjørnlund 
Jensen, Jørgen 
Jensen, Otto Nørager Bay 
Jensen, Solveig Damsgaard 
Knudsen, Poul Rynkeby 
Madsen, Peder Evald 
Michelsen, Henrik Bekker 
Nielsen, Bente 
Nielsen, Birthe Lehmann 
Nielsen, Elin 
Nielsen, Frank Ove 
Nielsen, Kirsten Emilie 
Pedersen, Gunda 
Petersen, Leif 
Thyrrestrup, Anita Marie 
Valsted, Ole

Følgende elever har ved årsafslutningen fået tildelt præmier: 
3. real A:
Niels Peter Eliasen, 75 kr. 
Jens Kristensen, boggave 
Jørgen Mosgaard Poulsen, 50 kr.

3. real B:
Jette Christensen, 50 kr. 
Margit Christensen, boggave 
Else B. Laustsen, 50 kr.

9. klasse:
Annette S. Christoffersen, 75 kr.
Jan V. Lauridsen, 75 kr. 
Kurt Christensen, boggave 
Peder Evald Madsen, 75 kr.

Løgstør Bys og Omegns Sparekasse 
Løgstør Handelsstandsforening 
(anonym giver)

Landbosparekassen 
Foreningen Norden 
Aggersborg Sparekasse

Banken for Løgstør og Omegn 
Diskontobanken
Boghandler V. Rolighed
Andelsbanken

13



LÆRERPERSONALET pr. 31. juli 1968
Navn Født Eksa

men Anciennitet Ansat her

Stadsskoleinspektør:

Herbert Sæderup.........
Viceskoleinspektør:

1919 1940 V« 1962 Vi 1962

Ove Gade....................
Overlærere:

1924 1945 V« 1962 Vs 1948

Karen Thilker.............. 1906 1927 '/b 1957 Vs 1931
Clara Holm.................. 1907 1929 Vi 1958 V,. 1959
Chr. L. Lauritzen .... 1917 1942 Vi 1958 Vs 1961
Ernst Hyldgaard......... 1918 1945 Vs 1959 Vn 1958
Elna Dalum.................. 1915 1951 Vs 1965 Vs 1951
Jacob Schiønning .... 1923 1952 Vs 1966 Vs 1952
Gudrun Frandsen.........

Lærere:

1906 1932 Vs 1967 Vs 1959

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 Vi 1958 Vis 1957
Ingeborg Andersen . . . 1936 1958 Vs 1958 Vs 1958
Jens Chemnitz.............. 1933 1958 Vs 1959 Vs 1959
Jon Spaanhede............. 1936 1956 Vs 1959 Vs 1959
Eva Mørch.................. 1937 1959 Vs 1959 Vs 1959
Birgit Højbjerg Pedersen 1938 1961 Vi 1961 Vi 1961
Wicki B. Nielsen......... 1939 1961 Vi 1961 Vi 1961
Aase Spaanhede........... 1939 1962 Vi 1962 V, 1962
Leif Højbjerg Pedersen. 1939 1961 Vn 1962 Vn 1962
Ove Grøn.................... 1941 1963 Vs 1963 Vs 1963
Jutta Overgaard Nielsen 1939 1963 Vs 1963 Vs 1963
Per Wallentin Hansen . 1940 1963 Vs 1963 Vn 1964
Esben Ovesen.............. 1939 1962 Vn 1963 Vn 1963
Bodil Busk Nielsen. . . 1941 1964 Vs 1964 Vs 1964
Egon Thusgaard......... 1939 1964 Vs 1964 Vi 1966
Nina Qvist.................. 1943 1965 Vs 1965 Vs 1965
Birthe Nielsen.............. 1943 1966 aspirant Vs 1966
Birte Ovesen................ 1943 1966 — Vs 1966
Bent Jensen.................. 1942 1966 — Vs 1966
Svend H. Nielsen .... 1937 1966 — Vs 1966
Per T. Worup.............. 1943 1966 timelærer Vs 1966



Skolebetjent:
Poul Jacobsen (f. 1916), ansat ved skolen fra den 1. april 1943.

Sekretær på skolens kontor:
Kontorassistent på kommunekontoret, fru O. Søegaard fra 24. april 
1963 (250 timer om året).

Sundhedsplejerske hos skolelægen:
Fru Gudrun Riisgaard, Malle, fra 1. august 1965.

Forandringer ved lærerpersonalet:
1/8 1967: Nina Qvist fast ansat.
1/8 1967: Per T. Worup ansat som timelærer.

Fra det nye skoleårs begyndelse, den 1. august 1968, er Frits Færløv 
Nielsen (Ranum sem.), Svend Aage Nielsen (Herning sem.) og Jørgen 
Peter Wammen (Gedved sem.) ansat som timelærere.

Endvidere er Anne Mette Hyldgaard (Ranum sem.) og Karen Klæstrup 
Jensen (Fleming sem.) antaget som årsvikarer i anledning af, at Birte og 
Esben Ovesen for skoleåret 1968-69 er blevet optaget på årskursus i hen
holdsvis gymnastik (»Danmarks højskole for legemsøvelser«) og engelsk, 
fransk og psykologi (»Danmarks lærerhøjskole«, Emdrupborg).

Følgende har haft længere vikariat ved skolen: lærerstuderende Gerda 
Heltborg Jensen og Alice Thusgaard samt lærer Peter Corneliussen.

Lærernes deltagelse i kursus
ÅRSKURSUS arrangeret af Danmarks Lærerhøjskoles Aalborg-afdeling: 

DANSK, Ranum: Nina Qvist, Birthe Nielsen, Wicki Nielsen, Elna 
Dalum, Per Wallen tin.

METODIKKURSUS, ligeledes arrangeret af Danmarks Lærerhøjskoles Aalborg- 
afdeling.
TYSK, Ranum: Per Worup, Eva Mørch, Ove Gade.
MATEMATIK, Aars: Chr. Lauritzen, Svend H. Nielsen, Leif Høj
bjerg, Helge Dalsgaard, Eigil Rosenskjold.
MATEMATIK, Ranum: Chr. Lauritzen, Eigil Rosenskjold, Leif Høj
bjerg, Egon Thusgaard.
MATEMATIK, Aars: Svend H. Nielsen.
FORMNING, Aalborg: Esben Ovesen.
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SKOLEBIBLIOTEKSKURSUS i København: Ernst Hyldgaard.
SOMMERFERIEKURSUS:

MATEMATIK, Aalborg: Leif Højbjerg.
DANSK FOR 1. KLASSE, Aalborg: Åse Spaanhede, Birthe Nielsen.
PSYKOLOGI, Aalborg: Jon Spaanhede.
TYSK, Innsbruck: Per Worup.
GRUPPEPSYKOLOGI, København: Jørgen Wammen.
SANG, Rødding: Jørgen Wammen.
PSYKOLOGI og FAMILIEPOLITIK, Osted v/ Roskilde: Kirsten 
Grønager.

WEEKENDKURSUS:
GYMNASTIK, Aalborg: Jutta Overgaard, Birte Ovesen, Birgit Høj
bjerg, Svend H. Nielsen, Ove Grøn.

Praktikundervisningen
Skolen virker som øvelsesskole for lærerstuderende fra Ranum Statsse

minarium.
I. Timepraktikken: I første halvår har seminariets ILa (33 elever) haft 2 

ugentlige timer og i andet halvår har La (31 elever) ligeledes haft 2 ugent
lige timer. Endelig har afgangsklasserne III.sa (31 elever) og IV.a (31 ele
ver) haft hver to ugentlige praktiktimer hele året. Det vil sige, at skolen 
året igennem har meddelt praktikundervisning til 3 seminarieklasser med 
i alt 6 timer ugentligt. I det forløbne år har timerne været placeret man
dag, onsdag og fredag fra kl. 8 til 10.

II. Blokpraktikken: Afgangsklasserne IV.a (31 elever) og III.sa (31 elever) 
har været til blokpraktik henholdsvis i tiden 21/8-2/9 1967 og fra 8. til 
20. januar 1968.

Ved blokpraktik forstår man, at de lærerstuderende i en kort periode 
(i reglen 14 dage) har praktik som deres eneste fag, hvilket da udgør 
25-28 ugentlige praktiktimer for hver lærerstuderende.

* * *
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ANDRE MEDDELELSER

SPECIALUNDERVISNING
Foruden skolepsykologisk rådgivning, der i henhold til aftale varetages 
af amtets konsulent for specialundervisning, er der givet taleundervisning 
ved skolen i det forløbne år. — Taleundervisningen, der gives af tale- 
hørepædagog E. Faber Christensen, Vindblæs, er foranstaltet på grundlag 
af særlig aftale.

Ankjxr Pedersen.

Oversigt over det skolepsykologiske arbejde
Drenge Piger I alt

Førstegangsundersøgelser.............................. 22 10 32
Efterprøver.................................................... 16 5 21

38 15 53

Danskhold...................................................... 26 16 42
Regnehold....................................................... 10 1 11

36 17 53

Tale-høreundervisningen
Drenge Piger I alt

Høreundervisning m. v. (hele året)........... 1 1 2
— - (kortere perioder) 1 2 3

Taleundervisning m. v. (hele året)............ 2 0 2
— - (kortere perioder) 2 1 3

6 4 10

SKOLELÆGENS BERETNING
Ved den årlige lægeundersøgelse af eleverne i Løgstør Skole i skoleåret 
1967-68 er undersøgt 628 elever (311 drenge og 317 piger), heraf er 
henvist 119 elever til nærmere undersøgelse og evt. behandling hos egen 
læge.

27 elever er henvist for nedsat syn, 9 elever på grund af holdnings
fejl og 18 elever er henvist med fodvorter. Der er foretaget toneaudi- 
ometri på alle eleverne og fundet nedsat hørelse hos 14 elever. Der er 
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stadig et ret stort antal børn, der ikke er færdigvaccineret mod difteri, 
stivkrampe og polio, og ialt 30 elever er tilrådet at få dette bragt i orden.

Der er som tidligere efter aftale med amtets tuberculosestation foreta
get tuberculinprøve på elever il., 2., 4. og 7. klasse samt eleverne i af
gangsklasserne. Calmettevaccination er udført på 83 elever, heri medreg
net 26 revaccinationer.

Før hver lægeundersøgelse er der givet sundhedsundervisning af sko
lesundhedsplejerske Gudrun Riisgaard. De lokale tandlæger har foræret os 
et demonstrationstandsæt, så alle elever har fået undervisning i korrekt 
tandpleje og tandbørstning.

Der er tillige i år sket det glædelige, at nu også de elever, der kommer 
fra Kornum-Løgsted kommune i lighed med eleverne fra Løgstør kom
mune kan få tilskud til tandpleje. Ialt går 80 pct. af eleverne fra Løgstør 
Skole til regelmæssig halvårlig tandbehandling.

V. Schumacher Petersen.

TANDLÆGEORDNING
Siden den 1. april 1959 har Løgstør kommune ydet tilskud til tandbe
handling for kommunens skoleelever.

Med virkning fra den 1. juli 1966 ydes disse tilskud efter følgende 
regler:
1 Der ydes til forældre til kommunens skolesøgende børn (børn inden for den 

skolepligtige alder og børn, der fortsætter skolegangen i 8., 9. og 10. 
klasse eller realafdeling) 50 pct. refusion af forældrenes egne udgifter 
til tandbehandling af den i punkt 3 nævnte beskaffenhed. Beløb indtil 
60 kr. af forældrenes samlede udgifter pr. barn inden for et kalenderår dæk- 
kes dog fuldt ud. Såfremt forældreudgiften har udgjort mellem 60 og 
120 kr., refunderes 60 kr. Er forældreudgiften større end 120 kr., re
funderes 50 pct. af de i punkt 3 nævnte behandlinger.

2 Refusionsbeløbet udbetales til forældrene mod præsentation ved kom
munekassen af kvitteret, specificeret regning for den udførte behandling. 
Refusion kan finde sted flere gange inden for samme år, men den del 
af udgiftsbeløbet, der refunderes fuldt ud, kan dog ikke overstige de 
under punkt 1 nævnte 60 kr. inden for et kalenderår.

Retten til refusion af udgiften til de i et kalenderår udførte tandbe
handlinger fortabes, såfremt refusion ikke er begæret inden 1. februar 
det følgende år.
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3 Refusion ydes kun i forhold til udgiften ved udførelse af følgende 
tandbehandlinger:
a Undersøgelse.
b Tandrensning.
c Tandfyldning med anvendelse af siliko-phosphatcement, silikatce

ment eller amalgam som fyldningsmateriale.
d Rodbehandling og rodfyldning.
e Tandudtrækning.
f Tandudtrækning under lokalbedøvelse.

SKOLEOPSPARING
Der er i det forløbne skoleår købt sparemærker for ialt 13.300 kr., 

hvilket er en stigning på 3.000 kr. i forhold til det foregående år.
Som det vil være forældrene bekendt, gik Løgstør Bys og Omegns 

Sparekasse sidste år over til kun at sælge 25 øres sparemærker; men skulle 
der være elever, som stadig har sparehæfter med 5 øres mærker liggende, 
gør sparekassen opmærksom på, at disse hæfter ikke må fyldes op med 
25 øres mærker, de skal blot indleveres i sparekassen, som indsætter be
løbet på den »rigtige« sparekassebog.

Karen Thilker.

SVØMMEUNDERVISNING
Ligesom de 7 foregående sommerferier var der frivillig svømmeunder

visning, som i år var lagt til de fire første uger af ferien. Skønt somme
ren var lang, havde kun én uge, nemlig den forste uge i juli, rigtigt svøm- 
mevejr med temperatur omkring 18°.

Man havde altså kort og godt valgt tidspunktet til svømmeundervis
ningen helt forkert, idet vejret var udmærket både før og efter de fire 
uger, svømmeundervisningen varede.

Der mødte helt op til 214 elever til svømning (nøjagtig samme antal 
som sidste år); men da vandet ofte var for koldt og for uroligt og vand
standen for høj til nybegyndere, var resultatet langt under, hvad der blev 
opnået sidste år.

1965
Antal deltagere.............. 125
Vandets gennemsnitstem

peratur kl. 8,00 .... 14,587

1966 1967 1968
171 214 214

16,525° 17,875° 15,429
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Ved at sammenligne de sidste to års resultater kan man se, at en svøm
mehal vil have stor betydning for forholdene omkring svømmeunder
visningen.

Piger
1967

Drenge I alt Piger
1968

Drenge I alt
Bronze........................... 27 19 46 7 2 9
Sølv................................ 7 14 21 9 2 11
Guld................................ 3 14 17 1 3 4
200 m frisvømmerprøve 54 57 111 49 40 89

Som nævnt mødte samme antal elever i de to år; men vandets tempera
tur var ca. 2,5° lavere i år end sidste år.

Leder af undervisningen var også i år Jens Chemnitz.

IDRÆT
I 1967-68 har i alt 167 af skolens elever bestået idrætsmærkeprøver:

Bronze Sølv Guld Sølv med 
emalje

Guld med 
emalje

Guld
fakkel I alt

Piger • ■■ . 50 18 14 9 3 1 95
Drenge . . 28 21 11 7 4 1 72

I alt. • 78 39 25 16 7 2 167

IDRÆTSSTÆVNER
Hovedskolestævnet blev afholdt onsdag den 13. september 1967. I for

hold til de to foregående år var vejret en del bedre. Værten for stævnet 
var Bakkeskolen. Da det kneb med pladsen, blev fodboldkampene afvik
let i Vindblæs.

Realskolestævnet blev afholdt i Ranum tirsdag den 26. september 1967.
I de to idrætsstævner blev der konkurreret i følgende discipliner: 60 m 

løb, 80 m løb, længdespring, højdespring, boldkast, stafetløb, (pind—til
pind for hovedskolen og banen rundt for realskolen), langbold, rund
bold, M-bold, håndbold og fodbold.

GYMNASTIK STÆVN ER
Gymnastikstævner for drenge i Aalborg amt.
Bronzemærkestævnet, der blev afviklet i Ranum den 22. marts 1968, 



havde 26 deltagere, hvoraf 6 af holdene var fra Løgstør. De fik følgen
de placeringer: 5., 16., 20., tre hold på 21. og 24. plads.

Sølv- og guldmærkestævnet blev afholdt på Stolpedalsskolen, Aalborg. 
Der klarede Løgstør sig godt, placerede sig i midten i sølv og blev nr. 3 
i guld.

SKIBSADOPTION
Kontakten med skolens adoptionsskib M/t »Stolt Progress« (det ombyg

gede M/s »Olga Nielsen«) har i 1967-68 været formidlet af elevrådet ved 
»skibsudvalget«.

LEJRSKOLE OG SKOLEREJSER

Klasse Bestemmelsessted Tidsrum Leder

Lejrskole:
9.a og 9.b Sydslesvig 17/9—22/9 Leif Højbjerg, Bodil Busk 

Nielsen og Aase Spaanhede
1. real Sydslesvig 17/5—22/5 Ove Grøn, Svend H. Nielsen 

lærerst. B. Kristensen, Ranum
Skolerejser: 

7.a2, 7.b2 og 
7.b' Bornholm 25/6 — 30/6

Per Worup, Elna Dalum 
og Bent Jensen

6.a' Sønderjyl
land

1/8— 7/8 Bent Jensen, Ove Grøn og 
Aase Spaanhede

Elevrådet for 1967-68

A råd 1.^: Karsten Svendsen 6.b2: Knud Baltzen
7.b‘: Poul Sondergaard 5.a: Bente Andersen
7.a2: Bent Andersen 5.b: Pernille Møller
7.b2: Poul Kristensen 5.c: Ole Jensen
6.a‘: Krista Johnsen 4.a: Lea Andersen
6.b': Eskild Kristensen 4.b: Kaare Maul
6.a2: Peter Hansen 4.c: Charlotte Tang
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B råd 3. ra: Jens Kristensen — Ulla Lykke Jensen
3. rb: Else Laustsen — Hans Tams
2. ra: Kirsten Johnsen — Per Johnsen
2. rb: Elin Bundgaard ■— Gunnar Pedersen
1. r: Jette Zimmer — Lars Lindhard
9. a: Dorthe Villefrance — Jan Lauridsen
9. b: Solvejg D. Jensen — Kurt Kristensen
8. a: Britta Sørensen — Finn Kristensen
8. b: Anne-Maj Hartvigsen — Uffe Rønne Larsen

A rådet: Karsten Svendsen og Poul Sondergaard
B rådet: Kirsten Johnsen, Per Jonsen, Jens Kristensen, Hans Tang og Ulla 

Lykke Jensen.

ELEVRÅDSARBEJDE
Da elevrådet holdt sit første møde efter ferien, blev der efter sædvane 
nedsat kultur- og festudvalg. På samme møde blev A-rådet, som består 
af en repræsentant fra hver af 4., 5., 6. og 7. klasserne, oprettet. Elev
rådet havde tidligere besluttet at oprette et æbleudvalg, og udvalget blev 
nedsat.

Udvalget skal forestå salg af æbler i frikvarteret.
Elevrådet har besluttet at ændre tidspunktet for elevrådsvalget; dette 

blev fastsat til marts, idet man syntes, man havde besværligheder med at 
komme igang med elevrådsarbejdet lige efter sommerferien. Man har lige
ledes besluttet at vælge elevrådsformanden ved direkte valg, som også skal 
foregå i marts.

Elevrådet har ved en principbeslutning vedtaget at adoptere et Kenya- 
barn. En sådan adoption koster 750 kr. årligt, og så snart elevrådet kunne 
afse 750 kr. til dette, skulle barnet adopteres, hvilket er sket. Adoptionen 
omfatter barnets undervisning i 10 år.

Da Løgstør Skoles elever mente, at der var behov for et sportsudvalg 
på skolen, nedsatte elevrådet et sådant. Sportsudvalget arrangerede et stort 
fodboldstævne i Løgstør-Hallen den 11. marts 1968. Stævnet var tillret- 
telagt således, at både pigerne og drengene kunne deltage. Arrangemen
tet blev en stor succes, og man påtænker at lave lignende stævner de 
kommende år.

Kirsten Johnsen I Ulla Jensen.
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ERHVERVSPRAKTIK
I lighed med tidligere år finder Løgstør Skole anledning til at rette 

en tak til de erhvervsværter, der fra 13/11—25/1 1 1967 og fra 4/3—16/3 
1968 havde elever fra henholdsvis 9. og 8. klasserne i erhvervspraktik.

Det drejer sig i alt om 75 elever fordelt på følgende virksomheder:
Fabrikant Ege Andersen
Mekaniker Ejv. Larsen, Aggersund 
Installatør Rich. Sørensen 
Aggersund Brugsforening 
Trikotagehdl. A. Nørgaard-Frandsen 
Salon »Kanne«
»Befas« — »Nordia-Dan«
Tandlæge Kyhl
Gårdejer Albrecht Jacobsen, V. Stræth 
Købmand Poul E. Hansen
Chr. Olesen, Aggersund
Farvehandler Johs. Berthelsen 
Herreekviperingshandler T. V. Ryda] 
Cykelhandler Alfred Langgaard 
Løgstør Avis
Gårdejer Ejnar Haldrup, Overlade 
Løgstør Sygehus
Manufakturhandler Knud Neve 
Købmand Lilly Krogh 
Løgstør kom. børnehave 
Damefrisørinde I. Olesen
Snedkerm. And. Pedersen, Aggersund 
Købmand Jensen, Aggersund 
Tømrermester Ejv. Amtoft Nielsen 
Snedkermester Benni Mørch
»S omo«
Malermester Sv. Aa. Pedersen

Isenkræmmer H. Bach
Gdr. B. Thomsen, Thorup Søndergård 
Aggersund Kalkværk
Revisor Hugo Pedersen 
Smedemester Jørgen Nielsen 
Manufakturhandler G. Antonsen 
Mekaniker Arne Outsen 
Tandlæge Poul Jørgensen 
Snedkermester Herman Olesen 
Auto-Centralen, Fjerritslev 
Mek. Karl Erik Nielsen, Raunstrup 
Planteskoleejer I. Christensen, Salling 
Boghandler V. Rolighed 
Tolstrup Brugsforening 
»Volvo«, Løgstør 
Røde Kors Hjemmet 
Stadsingeniørkontoret 
Fotograf I. Olesen
Købmand H. Møller, Raunstrup 
Tømrermester E. Pedersen, Aggersund 
»Eva«, Fjerritslev
Bagermester A. Johannessen 
Manufakturhandler I. G. Aistrup 
Bagermester Wagner Nielsen 
Købmand Axel Jacobsen 
Herreekviperingshandler Svenstrup

Erhvervspraktikken blev arrangeret af de fire klasselærere: Helge Dals- 
gaard, Bodil Busk Nielsen, Leif Højbjerg Pedersen og Svend Harry Nielsen.

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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LØGSTØR UNGDOMSSKOLE
Løgstør Ungdomsskole er en skole for unge mennesker, der er hjem

mehørende i Aggersborg, Kornum/Løgsted og Løgstør kommuner. Alle, 
der er mellem 14 og 18 år i de tre kommuner, har adgang.

Der undervises i følgende fag: kjolesyning og barnepleje for piger, hus
gerning, keramik, maskinskrivning og træsløjd for blandede hold samt 
gymnastik for drenge.

Undervisningen er gratis, og beløbet, der må benyttes til undervisnings
materialerne, er ved skoleårets begyndelse forhøjet fra 30 kr. til 50 kr.

Eleverne fra Aggersborg fik kørselsgodtgørelse fra hjemstedskommunen 
1,50 kr. pr. aften.

Skolens elevstatistik ser således ud:
Piger Drenge Tilsammen

14 år................................ 25 28 53
15 år................................ 19 17 36
16 år................................ 12 10 22
17 år................................ 5 8 13
18 år. 0 2 2

61 65 126

Fordeling efter beskæftigelse:
Piger Drenge Tilsammen

Bude................................................................ 0 2 2
På værksted og fabrik uden lærekontrakt .. 2 1 3
Ved landbrug.................................................. 0 1 1
Husligt arbejde (barnepige)......................... 7 0 7
I butik, på kontor uden lærekontrakt - ■ • ■ 0 2 2
Kontor- og handelslærlinge......................... 3 0 3
Lærlinge i håndværk og industri................ 0 11 11

Skoleelever:
7. klasse........................................................... 6 9 15
8. — ........................................................... 7 13 20
9. — ........................................................... 10 12 22
1. real ............................................................. 11 6 17
2. — ............................................................. 7 8 15
3. — ............................................................. 8 0 8

61 65 126
Fordeling efter kommunerne: 

Aggersborg.............. 7
Kornum/Løgsted... 21
Løgstør.................. 98
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Det kommunale ungdomsnævn bestod i 1967 — 68 af følgende med
lemmer :

Ejnar Jensen 
Rigmor Kyhl 
Villy Andersen 
Aage Larsen 
Anna Kristensen 
G. Bove-Nielsen 
Anker Larsen 
Ole Nielsen

(valgt af byrådet)
(valgt af byrådet)
(valgt af D. U. I.)
(valgt af arbejdsgiverforeningen)
(valgt af husmoderforeningen)
(valgt af F. D. F.)
(valgt af det rådgivende aftenskoleudvalg)
(valgt af det rådgivende aftenskoleudvalg)

Børge Mortensen (valgt af D.A.F.) 
Jens Chemnitz (valgt af lærerrådet).

Jens Chemnitz, leder af ungdomsskolen.

FRITAGELSE FOR UNDERVISNING
Det henstilles, at forældrene viser tilbageholdenhed med hensyn til bør

nenes fritagelse for undervisning. Skolen vil gerne vise sig imødekommen
de over for forældrenes anmodning, men af hensyn til barnets undervis
ning 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.

SKOLEGANG OG SYGDOM
Hvis et barns sygdom (hjemme eller på sygehus) antages at ville tage 

længere tid, bør hjemmet snarest sætte sig i forbindelse med skolen, så 
der kan tages stilling til, om sygeundervisning bør etableres.

Hvis der i et hjem er mæslinger, kighoste, skoldkopper, influenza, røde 
hunde, fåresyge, rosen eller halsbetændelse, må de af hjemmets skolesø
gende børn, der ikke er angrebet af sygdommen, gå i skole.

Hvis der er skarlagensfeber, difteritis, meningitis eller polio i et hjem, 
må de børn, der ikke er angrebet af sygdommen, ikke søge skole, før de 
medbringer lægeattest for, at de antages ikke at kunne smitte. De børn, 
der selv har haft en af disse sygdomme, må ikke møde i skolen igen, før 
de medbringer lægeattest derom.

Fritagelse for gymnastikundervisning og brusebad kan kun finde sted, når 
skriftlig begæring fra hjemmet medbringes. Ud over en uge kan fritagelse 
kun meddeles efter lægeattest, som udstedes på blanketter, der udleveres 
på skolen.
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Regnskab 1. april 1967 til 31. marts 1968
Lærer- og vikarlønninger........................... 1.212.960,38

4- statens tilskud....................................... 1.030.699,04

Andre ydelser til lærere................................ 500,00
4- statens tilskud....................................... 425,00

Undervisning af syge børn....................................................  
Udgift til vagt og tilsyn m. v................................................  
Løn m. V. til skolebetjent og opsynsmænd.........................  
Udgift til skolelæge og tandlæge......................................... 
Vedligeholdelse af bygninger og leje af lokaler................  
Inventar......................................................................................  
Elektricitet og varme................................................................ 
Rengøring og rengøringsmidler.............................................  
Skatter, afgifter og forsikringer.............................................  
Kontorholdsudgifter...............................................................
Forrentning.................................................... 34.587,00
Afskrivninger.................................................. 22.510,00

4- statens tilskud
57.097,00
4.530,94

52.566,06
4- indtægt ved tjenesteboliger m. v. . . . 7.130,90

Undervisningsmidler................................................................
Samlinger....................................................................................
Skolebibliotek...........................................................................
Stipendier..................................................................................
Tilskud til undervisning af børn i andre skoler  
Befordringsgodtgørelse til gymnasieelever. 17.604,00

4- skolefondens tilskud........................... 8.802,00

Andre udgifter...........................................................................

Flerfra går:
Tilskud fra forbundskommuner m. v.........
Andre indtægter.............................................

182.261,34

75,00
215,46 

12.238,41 
35.960,68 
21.125,98 
52.235,42 
18.585,98 
74.133,04 
86.713,13

6.228,28
10.011,37

45.435,16
66.401,96

8.053,53
3.838,76
2.230,00

16.122,50

8.802,00
22.078,69

672.746,69

175.882,30

172.066,30
3.816,00

496.864,39

Herudover har kommunen afholdt udgifter på i alt 54.526,10 kr. til 
undervisning i ungdoms- og aftenskoler samt handelsskoler og tekniske 
skoler; endvidere 20.547,00 kr. til Aalborg amts skolefond til dækning 
af diverse fællesudgifter under skolerådet. Kommunens samlede udgifter 
udgør herefter kr. 571.937,49.
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DAGBOG

1967
14/8 Skolen begynder efter sommerferien.
14/8 - 18/8 12 af skolens lærere deltager om eftermiddagen i forskellige pædagogiske 

kurser i Ålborg.
29/8 „Pædagogisk dag“ på Ranum Seminarium. Ingen undervisning på Løgstør Skole. 
17/9 - 22/9 9. kl. på lejrskole i Sydslesvig: Ledere: Aase Spaanhede, Bodil Busk Nielsen 

og Leif Højbjerg.
18/9 Skolefridag.
30/9 Dansk Skolescene opfører „Av - for katten“ i Løgstør-Hallen for næsten 600 

elever fra skoler i Vesthimmerland (1.-5. klasserne).
IO/IO Forældredag for 1. klasserne.
IO/IO Maskinchef Lindgren fra „Dansk Skibsadoption“ holder foredrag for eleverne i 

8.-9. kl. og 1.-3. real: Fra muskelkraft og vindkraft til maskinkraft.
12/10 Løgstør skolekor medvirker ved en sangoptagelse til radioen i Ranum Semina

riums festsal: „Med fuld musik gennem efteråret“.
16/10—21/10 Efterårsferie.
24/10 Forældremøde for 5. klasserne angående delte eller udelte 6. kl.
28/10 Elevrådet afholder årets første fest for 8.-10. skoleår. Underholdning og dans.
30/10 Elevrådet begynder salg af æbler i frikvartererne.
2/11 Terminsprøverne begynder i 2.-3. real og 9- klasse.
6/11 og 7/11 Erhvervsvejledning i 7. og 9. klasserne.

13/11 9- klasserne i erhvervspraktik i 14 dage.
15/11 Skolefridag.
16/11 Ca. 250 elever fra de ældste klasser i vesthimmerlandske skoler overværer Dansk 

Skolescenes opførelse af „Andorra“ i Løgstør-Hallen.
17/11 Karakterbøgerne hjemsendes.
18/11 Fest på skolen for eleverne i 4.-7. klasse arrangeret af elevrådet.
21/11 og 22/11 Erhvervsvejledning i 3. real.
23/II Alle skolens lærere træffes på skolen ved en „åbent hus“-aften.

8/12 og 9/12 Årets skolefest for alle skolens elever og pårørende. Fra underholdnin
gen nævnes „En ærgrelse på vandring“ af Soya og „Rødhætte“ af Kaj Rosen
berg, dygtigt fremført af små og store elever under instruktion af Birthe Nielsen, 
Aase Spaanhede og Jon Spaanhede. Desuden medvirkede skolens kor ved Ove 
Gade og Per Wallentin, og elevrådet forestod en filmforevisning.

22/12 Juleafslutning i skole og kirke.
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1968
6/1 Skolen begynder efter juleferien.

30/1 Indskrivning af 90 nye elever - det hidtil største antal - til de kommende 1. 
klasser.

8/2 Elever fra 9. og 3. real til „erhvervsoplysning ved fagfolk“ i Ålborghallen. 
Ledere: Chr. Lauritzen og L. Højbjerg.

10/2 Norsk lærerbesøg gennem foreningen „Norden“. Lærerinde fru Bjørg Borch- 
Jenssen har timer med 6.-7. klasserne og 8.-9. samt 1. og 2. real.

12/2 og 13/2 Forældremøder i 7a og 7b-klasserne.
17/2 Karakterbøger hjemsendes.
18/2 Fest på skolen med tøndeslagning, sækkeløb og andre konkurrencer. (1.-4. kl.).
24/2 — 25/2 Fastelavnsfester for eleverne i 5.-7. kl. og for de største elever. Quiz mel

lem elever fra Ranum og Løgstør.
11/3 Kongens fødselsdag. Elevrådet arrangerer en turnering i indendørs fodbold i 

Løgstør-Hallen.
19/3 Dansk Skolescene opfører „Lille Trine Trille og Tigrene“ på skolen for elever 

i 1.-4. klasserne.
21. og 22/3 Standpunktprøver i 5. klasserne.
26/3 Det første spadestik tages til den nye skole.
27/3 Skolen har besøg af sløjdinspektør Keld Pedersen.

1/4 Poul Jacobsen har 25 års jubilæum som pedel ved Løgstør Skole. Ved en fest på 
skolens lærerværelse blev Poul Jacobsen takket for ordentligt og veludført ar
bejde og for sit gode humør i adskillige taler, bl. a. af skoleinspektøren, lærer
rådsformanden samt lærerne E. Rosenskjold, K. Thilker og O. Gade.

2/4- 5/4 Terminsprøver inden årskaraktererne gives i de øverste klasser.
10/4 —16/4 Påskeferie.
2/5 Skriftlig eksamen begynder.

17/5-23/5 1. real på lejrskole i Sydslesvig. Ledere: O. Grøn, Svend Nielsen og lærer
studerende Birthe Kristensen, Ranum.

22/5 Sidste skoledag for eleverne i 9- kl. og 3. real. Fodboldkamp på stadion mellem 
afgangsklassernes elever og lærerne. Eleverne vandt straffesparkkonkurrencen, 
efter at selve kampen var endt 4—4.

24/5- 25/5 Foreningen „Norden“s kunstudstilling „Malerkunstens store navne“ 
i gymnastiksalen.

116 - 5 /6 Pinseferie.
12/6 og 13/6 Skriftlige årsprøver i de mindre klasser.
19/6 Forældredag i 1.-3. kl.
19/6 Afslutningsfest på „Du Nord“.
22/6 Bogombytning og sommerferie til 12. august.
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