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SKOLEKOMMISSION:
Valgt af byrådet:
Fru Gunhilda Jørgensen, formand, tlf. 399.
Kontrolbestyrer Julius Nielsen, tlf. 256.
Disponent G. Antonsen, tlf. 335.
Valgt af forældrekredsen:
Farvehandler Johs. Berthelsen, tlf. 119.
Snedker Jonathan Petersen.
Valgt af skoleforbundene:
For Kornum-Løgsted:
Tobakshandler Rich. Christensen, Raunstrup, tlf. 342.
For Aggersborg:
Fru J. Svanborg, Aggersund, tlf. Aggersund 46.

SKOLEUDVALG:
Valgt af Løgstør byråd:
Redaktør Anker Larsen, formand, tlf. 110.
Sadelmager Asger Andersen, tlf. 154.
Fru Gunhilda Jørgensen, tlf. 399.
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Sognerådsfm., propr. P. Frandsen, Kornum, tlf. Brøndum 19.
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Kredslæge O. Hendil, Farsø, tlf. 39.
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SKOLE PSYKOLOGEN:
Konsulent for særundervisningen i Aalborg amt Knud Gellert, 
Aalborg, tlf. 3 12 13.

SKOLEINSPEKTØR: J. H. Dalsgård, tlf. 73.

VICESKOLEINSPEKTØR: J. Petersen, tlf. 370.

SKOLENS KONTOR: Stueetagen fløj C, tlf. 73.
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BERETNING
Skolen har som bekendt fået en ny skolelov i 1958, og i år er denne 

lov fulgt op af en undervisningsvejledning på 300 sider, der er blevet 
godt modtaget inden for skoleverdenen over hele landet på grund af sit 
vægtige og gennemarbejdede indhold. Denne undervisningsvejledning vil 
i høj grad medvirke til at ændre skolebilledet fremover. Udviklingen vil 
være afhængig af de lokale faktorer, hvilket vil sige lærerne, myndighe
derne og forældrene.

Det vil være nødvendigt for lærerne, at man fordomsfrit vurderer det 
nye og prøver at få det i forbindelse med det, som tiden og erfaringerne 
har vist, var godt i den tidligere gældende skolelov. Det har allerede 
krævet en stor arbejdsindsats af lærerne, og de kommende år vil kræve 
endnu mere. Jeg vil her bringe medarbejderne en tak for den interesse og 
den samarbejdsvilje, der er udvist i det forløbne skoleår.

Af myndighederne vil der også blive krævet omstilling og især forstå
else af, at alt det nye, som skoleloven forlanger, vil koste penge — også 
mange penge. Hvis man ser på, hvad der landet over ofres på skolebyg
geri og undervisningsmateriel, er det tydeligt for enhver, at skolen er inde 
i en periode med store udgifter for såvel stat som kommune.

For Løgstør skoles vedkommende vil det blive nødvendigt snarest at 
få indrettet et skolebibliotekslokale med håndbøger og læsesæt, og den 
ny undervisningsvejledning går ganske enkelt ud fra, at et sådant lokale 
forefindes. Det kan også nævnes, at en modernisering af naturhistorielo
kalet, skolekøkkenet samt fysiklokalet, hvor der skal være mulighed for 
at eleverne selv kan lave forsøg, er yderst påkrævet.

I det forløbne år har de kommunale myndigheder vist skolen stor for
ståelse og velvilje, og det har givet sig udtryk i tilslutning til de af lærer
rådet foreslåede ændringer med middagspausens længde som eneste und
tagelse og ved bevilling af pengemidler til forbedringer på skolen. Det 
vigtigste, der er sket, må så afgjort være indvielsen af det nye lærervæ
relse. Erfaringen har vist, at såvel placering som indretning er rigtig. Myn
dighederne skal have tak, fordi de kunne indse, at de forhold, der før 
blev budt lærerne på dette område, var ganske utidsvarende og nærmest 
utilstedelige. Af andre forbedringer, der er lavet, kan nævnes, at der er ind- 
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rettet toiletter i omklædningsrummene. Enhver, der har set eleverne løbe 
barfodede og let påklædte en vinterdag over til toiletterne i gården må er
kende, at det var nødvendigt at ændre dette forhold. Politi og brandvæ
sen har forlangt skoleporten gjort større, samt at der indrettes nødudgang 
fra den ny gymnastiksal, når den anvendes som festsal. Der er kommet 
ny, moderne belysning i skolegården, hvilket også var påkrævet. Skolen 
har fået bevilget skoleradio og båndoptager. Ønskede udsendelser opta
ges på bånd og kan afspilles, når det passer ind i timeplanen.

På grund af lærermangelen udsendte undervisningsministeriet i foråret 
1960 et cirkulære, der opfordrede skolerne til at skære kraftigt ned på 
antallet af børnenes undervisningstimer. Lærerrådet vedtog en nødplan, 
der blev godkendt af de kommunale myndigheder. Den havde til følge, 
at skolen kunne spare nogle embeder, men den havde desværre også den 
følge, at børnenes skemaer blev forringet. Der blev flere klasser, end der 
var lærere, så det kunne af den grund ikke undgås, at der blev mellem
timer for børnene.

Lærermangelen er fortsat en svøbe for skolerne landet over. Her ved 
skolen har der i skoleåret 1959—60 kun været et ledigt timelærerembede, 
der blev læst af seminarieelever, og for skoleåret 1960—61 så det ud til 
efter nedskæringen af elevernes timetal, at alle embeder kunne passes af 
kvalificerede lærere, men på grund af indkaldelse af en lærer til militær
tjeneste blev der et embede ledigt. Dette embede passes af seminarieele
ver, der gør tjeneste 5 måneder ad gangen. Mangelen på vikarhjælp er 
meget alvorlig. Der kan simpelthen ikke skaffes vikarer med læreruddan
nelse, og da ingen af lærerne har mellemtimer fri, kan der ingen hjælp 
hentes her. Ofte må der ved f. eks. en lærers sygdom gribes til den uhel
dige udvej at sende eleverne hjem.

Skolen har i det forløbne skoleår yderligere udbygget kontakten med 
hjemmene, hvilket giver sig udslag i større fremmøde ved vore forældre
møder og et stigende antal henvendelser på skolen, når et større eller 
mindre problem er opstået. Jeg tror, at jeg tør sige, at såvel skole som 
hjem altid har haft udbytte af den drøftelse, som en sådan henvendelse 
har haft til følge. Et samarbejde mellem skole og hjem er af afgørende 
betydning for arbejdet. Lærernes tilsagn om at ville fortsætte ad denne 
linie foreligger, og jeg vil slutte beretningen med at udtale håbet om, 
at skole og hjem yderligere vil udbygge samarbejdet i det kommende 
skoleår.

J. H. Dalsgård.
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ELEVERNE
BØRNEANTALLET

31. december 1959
Drenge Piger Ialt

Fra kommunen..................................................... 272 253 525
andre kommuner................................................... 90 100 190

Ialt.... 362 353 715

FORSØMMELSER
På grund af sygdom .............................................................. 5426 dage
Med lovlig grund .................................................................. 491
Uden lovlig grund.................................................................. 55
Forsømte skoledage ialt......................................................... 5972 dage

KLASSEANTAL: 1957: 24 1958: 25 1959: 29

MELLEMSKOLEEKSAMEN I960
IV. ma 21, IV. mb 22 og IV. mc 24.

REALEKSAMEN I960
Real a: Real F;
Karen M. Andreasen 
Kirsten M. Christensen 
Bente Jensen 
Inger S. Jensen 
Tinne Jensen 
Henning Justesen 
Svend T. Larsen 
Hellen Lassen 
Vagn Bro Nielsen 
Flemming Pedersen 
Grethe Pedersen 
Steen Pedersen 
Hardy Roed 
Elisabeth S. Sørensen 
Mogens Toft

Margit N. Andersen 
Emmy Christensen 
Ritta Th. Christensen 
Ruth Christensen 
Åge Christensen 
Kurt Fredsgaard 
Hjørdis Iversen 
Kitty Jacobsen 
Methea Johansen 
Inga Laursen 
Flemming Nielsen 
Jens Jørgen Nielsen 
Jørn Nielsen 
Karna Poulsen 
Per Skjelbo 
Børge Strøm 
Karen Else Søgaard 
Anna L. Wacher
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8. KLASSE
Laurits Busk
Vagn M. Christensen 
Anny Gundersen 
Per Haubro 
Per Hedegaard 
Ralf Jacobsen 
John Jensen 
Ove L. Jensen 
Svend E. Christensen 
Inga Lund

Egon Madsen 
Inge Birthe Møller 
Inger-Lise Møller 
Villi B. Nielsen 
Karsten Nielsen 
Annelise Pedersen 
Jonna Pedersen 
Mogens Rosenskjold 
Brita Thorstensen 
Rikke Vestergaard

Interiør fra det nye lærerværelse.
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LÆRERPERSONALET fra 78 59 til 377 60

*) Overlærer. **) Aspirant.

Navn Født Eksa
men

Ansat 
her

Skoleinspektør:
J. H. Dalsgård.................................. .. 1915 1937 77 1958

Viceskoleinspektør:
Johs. Petersen ............................................. 1895 1916 29/4 1919

Lærere:
Bro, Vagn*............................ ................. 1915 1936 'Is 1940
Chemnitz, J.**.................................... .. 1933 1958 'Is 1959
Christensen, Jon Spånhede**................... 1936 1959 'Is 1959
Dalsgård, Birthe*...................................... 1918 1942 7s 1958
Dalsgård, Helge................................ .. 1933 1955 712 1957
Dalum, Elna Marie.................................... 1915 1951 'Is 1951
Gade, Kamma............................................. 1929 1951 7s 1955
Gade, Ove................................................... 1924 1945 'Is 1948
Frandsen, Gudrun...................................... 1906 1932 78 1959
Holm, Clara*............................................. 1907 1929 7,o 1959
Hyldgård, Ernst* ...................................... 1918 1 945 7,2 1958
Jensen, Kamma........................................... 1925 1954 'Is 1955
Kristensen, K. Hylleberg**....................... 1934 1958 'Is 1958
Lauridsen, Anna K.*.................................. 1896 1919 74 1923

1899 1920 20/,0 1920
Mørch, Eva**............................................. 1937 1959 78 1959
Olesen, Christian L. .................................. 1924 1946 7,, 1947
Olesen, Karen**........................................ 1935 1958 7s 1958
Pedersen, Jensine*...................................... 1896 1919 77 1921
Pedersen, Thomas Højbjerg*................... 1915 1937 7s 1947
Rosenskjold, Eigil...................................... 1933 1955 7s 1955
Simonsen, Jacob S..................................... 1923 1952 78 1952
Søgård, Knud G.* .................................... 1916 1940 72 1958
Thilker, Karen* ......................................... 1906 1927 7s 1931
Vittrup, Svend Aage*................................ 1901 1922 7,2 1925

Timelærere:
Andersen, Ingeborg S................................. 1936 1958 7s 1958
Ledigt embede ...........................................

Pedel:
Jacobsen, Poul............................................. 1916 74 1943

7



Forandringer ved lærerpersonalet
Is 1959: Hr. J. Chemnitz ansat som aspirant.

'Is 1959: Fru G. Frandsen fast ansat.
'/s 1959: Fru E. Mørch ansat som aspirant.
'/8 1959: Hr. J. Spånhede ansat som aspirant.
/9 1959: Hr. E. Hyldgård ansat som overlærer.

710 1959: Fru C. Holm ansat som overlærer.
'/i2 1959: Hr. H. Dalsgård fast ansat.
/i 1960: Fru B. Dalsgård ansat som overlærer.

3 /7 1960: Fru K. Hylleberg Kristensen bevilget afsked efter ansøgning.

Fra det nye skoleårs begyndelse vil fru I. Andersen og fru K. Grøn-| 
ager, Ranum, være fast ansatte.

Ligeledes vil hr. J. Chemnitz fra skoleårets begyndelse aftjene sin værne
pligt, og hans embede vil blive betjent af seminarieelever, der gør vikar
tjeneste 5 måneder ad gangen.

Jubilæum
Lærerinde frk. J. Pedersen kunne den 1. september 1959 fejre 40 års 

jubilæum som lærerinde. Efter at have virket i Sejlflod og Hobro fik frk. 
Pedersen ansættelse i Løgstør d. 1. juli 1921, hvor hun blev udnævnt til 
overlærer d. 1. august 1947.

Frk. Pedersen har gennem de mange år ved skolen her udført et ene
stående dygtigt og samvittighedsfuldt arbejde. De mange elever, hun har 
undervist, har i høj grad følt sig knyttet til hende, og hun har givet dem 
gode arbejdsvaner og stor faglig kunnen.

Skolen bringer frk. Pedersen sin varmeste tak for veludført gerning.

Lærerpersonalets videreuddannelse
Sommei feriekursus 1960

Vagn Bro 
Kamma Gade 
Ove Gade
Th. Højbjerg 
Kamma Jensen 
C. L. Olesen

tyskkursus i Rothenburg og Lübeck, Tyskland, 28/e— 
tyskkursus i Salzburg, Østrig, 28/0—20/7.

fysikkursus i Gøttingen, Tyskland, 28/8—1 J. 
svenskkursus, Danmarks lærerhøjskole, 28/8—12 
historiekursus, Vesterdal højskole, 3/8—8/8.
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Andre kursus:
Kirsten Grønager amerikansk litteratur, American Seminar, Salzburg, 

,4/2-’2/3 I960, 
tyskkursus, Mayrhofen, Østrig, 24/8—14/9 1959.

Kamma Jensen gymnastikkursus i Stockholm, '/2— /2 I960.

Danmarks lærerhøjskole har afholdt kursus i erhvervsorientering i Års 
fra ,5/j — l8/3 60. Heri deltog H. Dalsgård, J. H. Dalsgård, C. L. Olesen, 
E. Rosenskjold og K. Søgård.

Andre oplysninger
Følgende lærere har været beskikkede censorer ved realeksamen somme

ren 1959:
Å. Vittrup i skriftlig dansk.
C. L. Olesen i historie ved københavnske skoler.
J. H. Dalsgård i geografi ved skoler i Århus og Silkeborg.
C. L. Olesen var leder af en lejerskole for tunghøre børn 

fra ,e/8-30/8 1959.

Fra skolefesten. »Hovedsagen er, at man er kvik«.
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OPLYSNINGER TIL HJEMMENE

UDDRAG AF DEN NY SKOLELOV

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 bog

lig linie. Delingen foretages af lærerrådet på grundlag af elevernes evner, standpunkt og 
interesse og efter skolens skøn under hensyntagen til forældrenes ønsker. Det bør under
streges, 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 forsætte 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 forældre til 
et møde, hvor skolelederen skal redegøre for delt eller udelt klasse. Hvis 75 °/0 af hjem
mene ved dette møde 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 °/0 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. 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 mulig
hederne for oprettelse af 8. klasse. Der skal udstedes afgangsbevis.
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Efter en skriftlig forældrehenvendelse vedtog skolemyndighederne efter indstilling fra 
lærerrådet at oprette en 8. klasse med følgende undervisningsplan:
Dansk 6 timer
Regning 4 —
Orienteringsfag 6 —
Engelsk 3 —
Gymnastik 2 —
Skolekøkken 3 —
Sløjd 2 —

Valgfri fag:
Handelslinie:

Maskinskrivning 1 time
Korrespondance 1 —
Bogholderi 1 —

eller håndværkerlinie:
Praktisk fysik 1 time
Geometrisk tegning 1 —
Praktisk regning 1 —

I orienteringsfag har der været undervist i samfundslære, familiekunskab, erhvervsorien
tering m. m.

Der har været afholdt foredrag for eleverne af hr. trikotagehandler Nørgaard-Frandsen 
om handelsfag, af hr. redaktør Anker Larsen om fagforeninger, af hr. bogtrykker Bøge 
om håndværk og af hr. kriminalassistent Harritsø Jørgensen, Nibe, om ungdomskriminalitet.

Eleverne har aflagt besøg på Løgstør Bogtrykkeri.
Eleverne var udsendt i erhvervspraktik
Følgende modtog venligst vore elever: 

Manufakturhandler Svend Faber 
Trikotagehandler A. Nørgaard-Frandsen 
Manufakturhandler K. E. Christensen 
Boghandler Støckel 
Skotøjshandler B. Poulsen 
Damefrisør N. Jacobsen 
Manufakturhandler Aistrup 
Dalsø gas v. Å. Johansen
Løgstør sygehus (barnepleje)

v. overlæge Søgård
Herreekviperingshandler A. P. Henriksen

i 14 dage.

Løgstør Brugsforening v. V. Thomsen
Løgstør Maskinfabrik v. H. Møller
Løgstør Møbelfabrik v. L. Olesen 
Radioforhandler L. Nielsen
Installatør A. Hansen
Installatør R. Sørensen
Fabrikant Th. Larsen
Mekaniker Chr. Jensen
Brdr. Nielsens autoværksted
Løgstør Motorcompagni v. A. Christensen 
»Volvo« v. A. Thorhauge A/S

Jeg bringer ovennævnte skolens tak for den imødekommenhed, man udviste os, og for 
den gode behandling, vore elever fik de pågældende steder.

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 tilfredsstillende 
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 stede efter 2. real, men det almindeligste vil blive 

efter afsluttet realeksamen.
★ * ★

Det må hilses med glæde, at Vesthimmerland nu har fået sit eget gymnasium. Skolen 
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her håber på et positivt samarbejde. Placeringen af gymnasiet i Års muliggør, at elever fra 
skolen vil være i stand til at bo hjemme i gymnasietiden.

1 sommer sendte skolen de forste elever til Års gymnasium. Desuden blev der optaget 
elever på Ålborg katedralskole og Ålborghus statsgymnasium.

Undervisning (nye fag):
1. — 5. klasse: fagkreds som nu -j- færdselslære.
6. klasse (almen, boglig eller udelt): fagkreds som nu 4“ engelsk, svensk og norsk i 

forbindelse med dansk 4“ skolebiblioteksarbejde.
7. klasse (almen, boglig eller udelt): fagkreds som i 6. klasse 4" valgfri fag 4“ familie

kundskab 4“ grundlæggende erhvervsorientering -f- tysk og/eller matematik. For under
visningen i matematik og tysk gælder de regler, at det skal tilbydes de elever, hvis for
ældre ønsker det, og som efter skolens skøn kan have udbytte deraf (uanset om eleven går 
i almen, boglig eller udelt klasse). Eleven skal have undervisning i tysk og matematik for 
at kunne blive optaget i realafdelingen. Det må bemærkes, at en elev kan deltage i kun et 
af de nævnte fag. De elever, der ikke deltager i tysk og/eller matematik skal have anden 
undervisning i de pågældende timer.

8. og 9. klasse: aim. fagkreds 4~ erhvervsorientering, liniedeling i f. eks. kontor- og 
håndværkerlinie eller anden linie, der tager sigte på elevernes fremtidige virke.

* * *
I skoleåret 1960—61 har skolen fire 7. klasser, der fordeler sig med 2 almene og 2 bog

lige. I den boglige har alle elever tysk og matematik. I den almene har alle elever matema
tik, og de elever, som ønsker det, og som skolen mener kan have udbytte af det, modtager 
undervisning i tysk. De øvrige valgfri fag er udvidet husgerning og håndgerning, samari- 
tergerning, skolekøkken for drenge, maskinskrivning og fysiksløjd.

TANDLÆGEORDNING
Fra V4 1959 har kommunen indført en tandlægeordning gældende for 

kommunens børn. Halvdelen af tandlægeregningen refunderes, dog højst 
30 kr. årligt pr. barn. Beløbet udbetales på kommunekontoret ved fore
visning af kvittering.

ERHVERVSVEJLEDNING
Ålborg amts erhvervsvejleder aflægger afgangsklasserne et besøg.

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. Tilla
delse må indhentes forud skriftligt eller pr. telefon.

Børn kan ikke fritages på grund af erhvervsmæssigt arbejde.
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S KOLEBØGERNE
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 el
ler understrege i bøgerne. Skolen har ret til at forlange erstatning for 
ødelagte eller bortkomne bøger.

OPLYSNINGER OM DET KOMMENDE SKOLEÅR
(7s I960 - 31/7 1961)

STAND PUNKTS KARAKTE RER
I hovedskolen er den gamle karakterskala ophævet. I stedet for er der 

indført følgende betegnelser (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, meji heller ikke mere.
6. Ikke tilfredsstillende — for det standpunkt, der ikke kan antages.

Eleverne vil få nye karakterbøger eller meddelelsesbøger, hvor der bå
de gives meddelelse om standpunkt og arbejdsindsats (flid).

KLASSEREPRÆSENTANTER OG ELEVRÅD
Lærerrådet har vedtaget forsøgsvis at indføre klasserepræsentantsystem 

ved skolen. Klasserepræsentanterne skal på den ene side medvirke til at 
opretholde en god orden og tone på skolen, og på den anden side vare
tage elevernes interesse ved at fremsætte ønsker o. 1. over for lærerne.

Til orientering for forældrene bringes her de bestemmelser, der gælder 
for ordningen:

KLAS S ERE PRÆ S E NTANTSYSTE M ET VED 
LØGSTØR SKOLE

1. Eleverne i 8., III. ni, IV. m og realklasserne vælger en dreng og en pige, der skal 
medvirke til, at alt på skolen går på bedste måde.

2. Valget finder sted i august måned hvert år og foregår på den måde, at der sendes 
meddelelse ud til klasselærerne om, at man på en bestemt dag afholder valg. Klasselæreren 
er valgleder og giver først en vejledning, der er fælles for alle klasser.
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Eleverne vælger selv de klasserepræsentanter, de ønsker. De elever, der får næststørst 
stemmetal, er suppleanter.

Valget gælder for et år.
3. De valgte klasserepræsentanter vælger en dreng og en pige, der går i realklassen, til 

formænd for repræsentantskabet.
4. Klasserepræsentanterne bærer armbind og er i funktion 2 uger ad gangen i forbindelse 

med daglige opgaver, der består i at føre tilsyn med skolens indgangsdøre, porten, trappe
gange, toiletter, cykelkælder og i det hele taget de steder, hvor eleverne færdes.

På hver post er der to klasserepræsentanter — to drenge eller to piger — og de skal 
skride ind over for elever, der opholder sig uretmæssigt på et af ovennævnte steder, eller 
som gør forsøg på at volde skader på skolens bygninger eller materiel.

Posterne fordeles af gårdinspektørerne, der er ledere for de klasserepræsentanter, der er i 
funktion.

5. Desuden har alle klasserepræsentanter — uanset om de er i funktion med de daglige 
opgaver — følgende at varetage:

a. at være ordenshjælpere ved større arrangementer
b. deltage i forberedelse af skolefester o. 1.
c. søge at skabe god orden og opførsel i egen klasse
d. komme med forslag og ønsker til forbedring af skolens orden.

6. Nogle gange om året mødes klasserepræsentanterne og et af lærerrådet nedsat kon
taktudvalg, der består af lærerrådsformanden, 2 lærere, 2 lærerinder og skoleinspektøren. 
Mindst en af gårdinspektørerne skal være medlem af kontaktudvalget. På dette fællesmøde 
forelægger en af formændene for klasserepræsentanterne og en af lærerne fra kontaktud
valget eventuelle spørgsmål til drøftelse.

Alt vedrørende arbejdet kan drøftes.

ELEVRÅD
1. Klasserepræsentanterne fra IV. m og realklasserne udgør skolens elevråd.
2. Elevrådet kan forhandle direkte med skoleinspektøren eller med medlemmer af kon

taktudvalget på egne eller skolens vegne angående skolens forhold.

SKOLEBIO
For at give eleverne lejlighed til at se gode filmj har skolen indmeldt 

sig i landsorganisationen Dansk Skolescenes filmsafdeling. Der vil i vinte
rens løb blive vist 4 film i biografen.

MUSIK OG UNGDOM
I samarbejde med Ranum seminarium er der oprettet an afdeling af 

Musik og Ungdom, hvor skolens ældste klasser kan blive medlemmer. Der 
afholdes 3 koncerter i vintersæsonen.
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ANDRE MEDDELELSER
SKOLEPSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER

Konsulenten for særundervisning ved Løgstør kommunale skolevæsen, 
Knud Gellert har givet følgende redegørelse for skoleåret 1959/60:

Efter indstilling af skolen eller efter ønske fra hjemmet er der i skole
året 1959/60 foretaget nye undersøgelser af 14 elever, der ikke har kun
net følge den almindelige undervisning på tilfredsstillende måde, eller som 
har haft vanskeligheder af en sådan art, at man har ønsket skolepsykolo
gisk undersøgelse og vejledning.

Endvidere har jeg foretaget omfattende standpunktsprøver i dansk og 
regning i 3 af skolens klasser for at kunne være skolens lærere behjælpe
lig med tilrettelæggelsen af undervisningen i disse klasser. Desuden har jeg 
i stort omfang foretaget kontrolprøve af de elever, som i det forløbne 
skoleår har deltaget i skolens særundervisning. Endelig har jeg på opfor
dring af forældre foretaget skolemodenhedsprøve af 3 børn, der ikke var 
undervisningspligtige, men som kunne begynde skolegang fra begyndel
sen af skoleåret 1960/61.

SÆRUNDERVISNINGEN
På grundlag af de foretagne undersøgelser er der til skolen stillet for

slag om, at 26 elever fik særlig undervisning på læse- og/eller regne- 
hold. Endvidere er der draget omsorg for, at et svagthørende skolebarn 
er blevet optaget på 14 dages lejrkursus for tunghøre skolebørn, og at 
et talelidende barn er blevet henvist til taleundervisning. Endelig er der 
stillet forslag om, at der blev rettet henvendelse til forsorgscentret for 
Nordjylland om etablering af eksternatskoleundervisning i Løgstør for 
2 elever, hvis skolevanskeligheder var af særlig svær art.

SKOLELÆGEN
Skolelæge O. Hendils beretning for skoleåret 1959 — 60.
47 drenge og 48 piger var over normalvægtområdet.
0 drenge og 8 piger var under normalvægtområdet.
Det kan se ud, som om der er en stigende tendens til overvægt; men 

det samlede børnetal er for lille til en sikker bedømmelse heraf.
Lægehenvisning af behandlingskrævende lidelser foretoges af 31 drenge 

og 31 piger, det er en lille smule under gennemsnittet for samtlige un
dersøgte skoler (gennemsnitlig plejer det at dreje sig om ca. 10 % af bør
nene).
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Tændernes tilstand er jævnt dårlig, og det er stadig de yngre børn, 
som har de dårligste tænder (se beretningen 1957—58); det må derfor 
hilses med glæde, at der er blevet mulighed for, at børnene i Løgstør på
ny kan komme til tandlæge i deres skoletid.

Egentlig fodsvamp (nye tilfælde) er ikke konstateret i skoleåret; ligesom 
tallet for fodvorter, 2 drenge og 2 piger, er påfaldende lavt.

Helbredstilstanden hos børnene i almindelighed må anses for at være 
god.

SKOLEOPSPARING
Der er i det forløbne skoleår købt sparemærker for 3950 kr., hvilket 

er ca. 1000 kr. mindre end forrige år. Denne tilbagegang falder på de 
større klasser, idet det viser sig, at de mindre elever er langt flinkere til 
at købe mærker end de store. For at sætte de ny førsteklasser i gang med 
opsparingen forærede Løgstør Bys og Omegns Sparekasse hver elev en 
sparekassebog med 5 kr. på deres første skoledag.

IDRÆTSMÆRKE
Broncemærke: 9 drenge, 24 piger. Sølvmærke: 10 drenge, 25 piger. 

Guldmærke: 30 drenge, 20 piger. Sølv med emaille: 32 drenge, 1 pige. 
Guld med emaille: 3 drenge, 0 piger.

SKOLENS LOKALER
har uden for skoletid været benyttet af: Handelsskolen, husmoderfor

eningen, A. O. F., F. O. F., ungdomsskolen, Løgstør sangkor og byens 
idræts- og gymnastikforeninger.

Skoleudvalget har i september 1959 vedtaget et reglement for lokale
benyttelse på skolen. Heraf fremgår det, at enhver forening e. 1., der øn
sker at benytte skolens lokaler, forud i god tid må sende ansøgning til 
skoleinspektøren med angivelse af fag og timetal, undervisningsdage og 
evt. ønsker om benyttelse af særlokaler. Foreningernes formænd har pligt 
til at sørge for, at lederne får et eksemplar af reglementet, og at dets be
stemmelser nøje overholdes.
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Borgmester Granhaug og frue, ledere og elever.

DAGBOG

Norgesturen
Løgstørs norske venskabsby Mo i Rana havde med borgmestet Vagn Bro som mellem

mand inviteret elever fra realklasserne til et besøg. Mandag middag den 17. august startede 
holdet med frk. Kamma Jensen og undertegnede som ledere, og vi var i Mo onsdag sent 
på eftermiddagen. Vi blev modtaget af borgmester Granhaug.

De fleste af pigerne blev privat indkvarteret, medens drengene og lederne blev indlogeret 
på byens fineste hotel. I den uge, vi boede i Mo, var der tilrettelagt et enestående program 
med talrige oplevelser og indtryk. Det vil her føre for vidt at nævne alle enkeltheder. Dog 
skal det fremhæves, at vi var 2 dage til fjelds, hvor vi overværede noget, som mange nord- 
mænd ikke har set, nemlig samernes rendrab, vi så byens nye jernværk, kraftstationer inde 
i fjeldet, og vi var på en tur til polarkredsen. Vi var genstand for en venlighed og gæstfri
hed, som aldrig vil blive glemt af deltagerne. Vi sender en hjertelig tak til de nordmænd, 
der stod for arrangementet, først og fremmest tak til hr. Granhaug, men også en varm tak 
til lærer Øverland, byingeniør Hovig, rektor Grønnli og dommer Mørkved. Ligeledes tak
ker vi de mange private hjem, der modtog vore piger, som var de døtre af huset.

Foreningen Norden her i byen havde givet et tilskud til turen, hvilket vi også takker 
for. Det blev brugt til at forsøde den lange hjemrejse.

Det er mit håb, at skolen inden længe kan modtage at hold elever fra Mo her i byen.
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Uddrag af skolens dagbog (fra Vs 59 til 31/7 60)
n/8 skolen begynder efter sommerferien. Elever fra Aggersund og Kornum-Løgsted giver 

møde for første gang efter skoleoverenskomsten med de to kommuner.
17/8 ~ 29/s ra og rb på besøg i Mo i Rana
27/8 til 30/8 III ma, III mb og III mc på tur til København under ledelse af hr. og fru Høj

bjerg, hr. Gade, hr. Vittrup og fru Hylleberg.
2/9 til 8/9 7. klasse lejerskoleophold på Læsø under ledelse af fru Andersen og 

hr. Rosenskjold.
4/0 praktikeleverne fra seminariet i Ranum begynder.

14/9 idrætsstævne for Vesthimmerlands realskoler her i byen.
15/9 norgesaften for rejsedeltagerne til Mo. Forældrene deltog.
28/9 fridag

5/io gymnastikinspektør fru Winkler på inspektion.
28/io °g 29/io eleverne fra 4. klasse og opefter inviteret til at bese en meget interessant ud

stilling fra Israelmissionen.
28/10 forældrene fra Aggersund til aftenmøde for at se skolen.
21/n og 22/n årets skolefest.

Program:
Sangkor fra 4. klasse under ledelse af hr. Vittrup.
»Argumentum Durum« iscenesat af fru Andersen og hr. Rosenskjold. Underholdning i 
pausen af et sangkor fra III m under ledelse af hr. Gade.
»Hovedsagen er, at man er kvik« af Astrid Lindgren iscenesat af Helge Dalsgård og 
J. H. Dalsgård.
Dans.
Kulisser malet af hr. Olesen. Opstilling af scene med mere foretaget af hr. Højbjerg 
og hr. Søgård. Hr. Spånhede og hr. Chemnitz forestod andre sider af det store arran
gement.
Rengøringspersonalet og pedel Jacobsen ydede værdifuld støtte.
Forældrene var i år inviterede til at deltage sammen med deres børn i stedet for at 
samle forældrene til en bestemt forestilling. Medens eleverne dansede, havde forældrene 
lejlighed til at drikke kaffe.
Om lørdagen var der kl. 14 forestilling for byens gamle, hvorefter socialudvalget var 
vært ved en kop kaffe.
Om aftenen var der forestilling for 6a 1, 6a 2, 7, 8, II ma, II mb og II mc.
Om søndagen var der forestilling for skolens yngste elever om eftermiddagen og 
skolens ældste elever om aftenen.

23/n månedslov, der blev brugt til at hvile ud i efter de to dages fest.
27/n strandjagtskonsulent V. M. Fynboe holdt foredrag og viste film for de større elever. 
9/12 hr. Einar Thomsen viste farvefilm om Chile.

22/i2 juleafslutning. Efter en time på skolen var der fælles juleafslutning for 1. og 2. klas
serne i sanglokalet med nissespil, juleknas o. a. De øvrige klasser havde juleafslutning 
i kirken. Den blev som sædvanligt ledet af hr. pastor Bennetzen på en højtidelig og 
smuk måde.

6/i skolen begyndt igen efter juleferien.
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14/i sparekassekonsulcnt Christensen, Brønderslev, viste film og fortalte om skoleopsparing. 
Eleverne fra 1. til 7. klasse deltog.

211J forældremøde for 1. klasserne.
8/2 hr. trikotagehandler Nørgaard-Frandsen holdt foredrag for eleverne i 8. klasse om 

handelsfagene.
n/2 kaptajn Magnusson, Island, fortalte de større elever om fiskeri omkring Island.
12/2 forældrene fra Kornum-Løgsted inviteret til aftenmøde for at se skolen.
15/2 8. klasse aflagde besøg hos bogtrykker T. Bøge, der foreviste sit trykkeri og fortalte 

om håndværket og dets udvikling gennem årene.
24/2 skolen arrangerede åbent hus for forældrene fra 19 til 21. Mange forældre benyttede 

lejligheden til at drøfte deres børns skolegang med lærerne.
2712 redaktør Anker Larsen fortalte 8. klasse om fagforeningernes virksomhed.
5/3 kriminalassistent Harritsø Jørgensen, Nibe, holdt foredrag for 8. klasse om ungdoms

kriminalitet.
7/3 til 19/3 8. klasse ude i erhvervspraktik.

14/3 skakturnering for elever fra V. Hornum og Løgstør under ledelse af elbestyrer Olesen. 
V. Hornum vandt turneringen.

21/3 møde for 5. klasses forældre.
24/3 realklasserne under hr. Olesens ledelse overværede et byrådsmøde.
25/3 realklasserne overværede opførelsen af Ullabella på Ålborg teater. Frk. Dalum og hr. 

Vittrup ledsagede eleverne.
28/4 skolens nye lærerværelse indviet ved en festlighed kl. 17.

Til stede var kommunale myndigheder, håndværkerne, der havde udført det smukke 
arbejde, samt lærer- og rengøringspersonalet. Skoleudvalgets formand hr. redaktør 
Anker Larsen foretog den officielle indvielse, og derudover talte lærerrådets formand 
hr. Gade og skoleinspektøren. Der blev serveret vin og kransekage.
Håndværksmestrene og leverandørerne havde sendt gaver eller blomster til indvielsen. 
Skolen modtog bl. a. en blomsterkumme i kobber, et maleri, et vægrelief og fra 
lærerne et elektrisk ur.

»Argumentum Durum«.
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2/5 til 6/5 skriftlig eksamen for IV m og realklasserne.
9/5 Års sogneråd her for at se det ny lærerværelse.
9/5 8. klasse på cykletur til Bulbjerg med hr. Rosenskjold.

16/5 mundtlig eksamen for realklasserne begyndt.
27/5 mundtlig eksamen for IV m begyndt.
31/5 °g */« skriftlig årsprøve.
lfi/6 udstilling af skriftlige arbejder samt arbejder fra tegning, sløjd og håndgerning.
17/6 og 20/6 mundtlig årsprøve.
20/6 afslutning for realklasserne, IV m, 7. og 8. klasserne. Efter at eleverne havde fået ud

leveret udskrivnings- og eksamensbeviser, var der en lille festlighed med dans. For 
forældrene var der arrangeret kaffebord sammen med lærerne.
Hr. J. Simonsen forestod dette arrangement.

23/8 bogombytning og oprykning.
24/ß sommerferien begynder.

J. H. Dalsgård.
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