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LØGSTØR KOMMUNALE
SKOLEVÆSEN

Beretning 1960-61

Statens diesamling
København



OM

LØGSTØR KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

FRA 1. AUGUST 1960 TIL 31. JULI 1961

VED

J. H. DALSGÅRD 

med flere

Løgstør Bogtrykkeri 

1961



SKOLEKOMMISSION:
Valgt af byådet:
Fru Gunhilda Jørgensen, formand, tlf. 399.
Kontrolbestyrer Julius Nielsen, tlf. 256.
Disponent G. Anthonsen, tlf. 335.

Valgt af forældrekredsen:
Farvehandler Johs. Berthelsen, tlf. 119.
Snedker Jonathan Petersen.

Valgt af skole forbundene:
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.

Valgt af skole forbundene:
Sogneraadsformand, propr. P. Frandsen, Kornum, 

tlf. Brøndum 19.
Sognerådsformand, købmand P. Røge, Aggersund, tlf. 2.

LÆRERRÅDETS F O R M A N D: Ove Gade, tlf. 306.

SKOLELÆGEN:
Kredslæge O. Hendil, Farsø, tlf. 39.
Træffes normalt på skolen hver onsdag formiddag.

SKOLEPSYKOLOGEN:
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.
Kontortid: 8—9, lørdag 8—8,45.



BERETNING
Jeg vil indlede beretningen for skoleåret 1960-61 med at rette en 

tak til lærerpersonalet for veludført arbejde i en i skolemæssig hen
seende vanskelig tid. Den nye skolelov byder på mange interessante, 
men også vanskelige opgaver. Sidste år kom undervisningsvejlednin
gen for folkeskolen (den blå betænkning), og den har været til værdi
fuld støtte for arbejdet. I år er der udkommet den grønne betænkning 
om specialundervisningen i folkeskolen og den brune betænkning, der 
indeholder bestemmelser om de normer og krav, der opstilles for 8.-9. 
klasserne og realafdelingen. Vi er således nu udrustet med en vis 
viden om, hvad der skal gøres. Lærerrådet har i samarbejde med 
skolekommissionen udarbejdet nye undervisningsplaner på grundlag 
af de mange nye betænkninger. Nu viser vanskelighederne sig især 
ved, at vi mangler de nye bøger og undervisningsmaterialer, der skal 
til. For flere fags vedkommende er bøgerne slet ikke udgivet endnu, 
selv om forlagene gør sig de største anstrengelser, og for det andet vil 
det heller ikke være forsvarlig økonomi lige på én gang at kassere 
alle de »gamle« bøger. Tilpasningen mellem de nye krav til skolen og 
de bøger og materialer, vi har, skaber store vanskeligheder.

* * ¥
I det forløbne år har der været gennemført en del nødvendige re

parationer og fornyelser. Med hensyn til den nødvendige moderni
sering eller nybygning af særlokalerne må det med beklagelse kon
stateres, at der ikke i det forløbne år er sket noget. Samarbejdet med 
seminariet i Ranum er blevet udvidet. Skolen er i dag øvelsesskole. 
Hvilke perspektiver det indeholder for skolens fremtid, er det svært 
at tage stilling til nu.

* v *
Skolen kan fremdeles glæde sig over, at samarbejdet med foræl

drene går godt, og det bør nævnes i årsberetningen, at klasserepræ
sentationen har fungeret godt i det første år.
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Mens disse linier skrives, er der kommet meddelelse om, at jeg fra 
1. december er udnævnt til skoleinspektør ved Hadsund kommunale 
skolevæsen. Jeg vil derfor slutte min sidste årsberetning om Løgstør 
skole med en tak til hele personalet for aldrig svigtende loyalitet og 
samarbejdsvilje, en tak til forældrene for deres interesse for skolen, 
en tak til eleverne for deres venlige indstilling over for skolen og en
delig en tak til hvert medlem af skolekommission og skoleudvalg.

J. H. Dalsgård.

4



ELEVERNE
DØDSFALD

Den 14. marts 1961 fik skolen den sørgelige meddelelse, at Kaj 
Olesen Sørensen var druknet. Kaj gik i 1 a — han var en lille glad og 
tillidsfuld elev, der med sine små originale ytringer satte liv i skolens 
hverdag. Kaj var afholdt af såvel elever som lærere — og hans 
minde lever videre i klassen. Eva March, klasselærer.

BØRNEANTALLET
31. december 1960

Drenge Piger I alt

Fra kommunen ................. 259 240 499
andre kommuner ............. ............................103 115 218

I alt . . . 362 355 717

FORSØMMELSER
På grund af sygdom......................................................... 4783 dage
Med lovlig grund ............................................................. 553 —
Uden lovlig grund............................................................. 23 —

Forsømte skoledage i alt..................................................... 5359 dage

KL ASSEANTAL: 1957: 24 1958:25 1959:29 1960:30

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1961
IV ma 25, IV mb 28 og IV mc 25.

REALEKSAMEN 1961
Real a:
Andersen, Birthe
Andersen, Lis 
Buchholz, Jytte 
Christensen, Pia Hurup 
Holst, Maren Ingrid 
Jensen, Dora 
Jensen, Vera 
Johansen, Hanne

Krarup-Andersen, Per 
Kristoffersen, Frits 
Mikkelsen, Jørgen Steen 
Møller, Hans Christian 
Nielsen, Gerda 
Pedersen, Kirsten R. 
Pedersen, Rudolf 
Povlsen, Flemming Wæver 
Werner, Ulrik
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Real b:
Andersen, Jenny 
Christoffersen, Anton 
Eriksen, Hanne 
Hansen, Åse
Jensen, Linda
Kristoffersen, Anne Margrethe 
Larsen, Yrsa Skoubo 
Lind, Kirsten 
Marcussen, Petra 
Mortensen, Svend Erik 
Nielsen, Herdis 
Pedersen, Connie 
Pedersen, Niels Johan 
Sahl, Konrad 
Sørensen, Bent

Real c:
Børresen, Grethe 
Jacobsen, Claes 
Jensen, Allan 
Jensen, Kirsten 
Jensen. Ove Haugård 
Johansen, Ruth 
Kjeldgård, Bodil 
Kristensen, Ester 
Larsen, Hanne
Larsen, Jens Østergård 
Laustsen, Elinor
Lie, Ralf
Nielsen, Elly
Nielsen, Henning 
Nielsen, Jens Erik 
Nørgård-Frandsen, Hanne 
Pedersen, Arndt
Strøm Harry 
Tvergård, Grethe 
Zimmer, Tove 
Østergård, Preben

Christensen, Havard 
Gertsen, Edna 
Hvistendahl, Ilona 
Højgård, Peter Kristian 
Ibsen, Jane 
Kristensen, Jette 
Larsen, Inge L.

8. KLASSE
Mortensen, John 
Mortensen, Ove 
Nielsen, Birgit 
Olesen, Anny 
Pedersen, Elny 
Petersen, Kaj 
Østergård, Minna

I anledning af skolens 75 års jubilæum som eksamensskole uddeltes 
følgende legater:

Gerda Nielsen, R a, 50,00 kr. fra Løgstør byråd.
Anton Christoffersen, R b, 50,00 kr. fra Løgstør byråd.
Bodil Kjeldgård, R c, 50,00 kr. fra Løgstør byråd.
Minna Østergård, 8. kl., 50,00 kr. fra Løgstør byråd.
Frits Kristoffersen, R a, 50,00 kr. fra Løgstør og Omegns 

Sparekasse.
Anne Margrethe Kristoffersen, R b, boggave fra boghandler 

Kjeldsen.
Jens Østergård Larsen, R c, boggave fra boghandler Støckel.
Anny Olesen, 8. kl., 50,00 kr. fra Løgstør Bank.



LÆRERPERSONALET fra >/8 6o til 37? 6i

*) Overlærer. **) Aspirant.

Navn Født Eksa
men

Ansat 
her

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

Viceskoleinspektør:
Johs. Petersen .......................................... 1895 1916 2914 1919

Lærere:
Andersen, Ingeborg.................................. 1936 1958 7s 1958
Bro, Vagn*................................................. 1915 1936 7s 1940
Chemnitz, J.** ........................................ 1933 1958 7s 1959
Christensen, J. Spånhede** ................... 1936 1959 7s 1959
Dalsgård, Birthe* .................................... 1918 1942 'Is 1958
Dalsgård, Helge ...................................... 1933 1955 7.2 1957
Dalum, Elna ............................................ 1915 1951 7s 1951
Frandsen, Gudrun.................................... 1906 1932 7s 1959
Gade, Kamma ........................................ 1929 1951 'Is 1955
Gade, Ove*............................................... 1924 1945 'la 1948
Grønager, Kirsten.................................... 1928 1953 'Is I960
Holm, Clara* .......................................... 1907 1929 7iü 1959
Hyldgård, Ernst* .................................... 1918 1945 712 1958
Jensen, Kamma........................................ 1925 1954 7s 1955
Lauridsen, Anna K.*................................ 1896 1919 74 1923
Mose, Herman E.* .................................. 1899 1920 2710 1920
Mørch, Eva** .......................................... 1937 1959 'Is 1959
Olesen, Christian L................................... 1924 1946 7n 1947
Olesen, Karen.......................................... 1935 1958 'Is 1958
Pedersen, Jensine*.................................... 1896 1919 7? 1921
Pedersen, Th. Højbjerg*.......................... ( 1915 1937 'Is 1947
Rosenskjold, Eigil.................................... 1933 1955 'Is 1955
Simonsen, Jacob S..................................... 1923 1952 'Is 1952
Søgård, Knud Graves*............................ 1916 1940 72 1958
Thilker, Karen* ...................................... 1906 1927 7s 1931
Vittrup, Svend Age*................................ 1901 1922 7i2 1925

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



Forandringer ved lærerpersonalet
1/8 1960: Fru Andersen fast ansat.
1/8 1960: Fru Kirsten Grønager fast ansat.
1/8 1960: Fru Karen Olesen fast ansat.
1/1 1961: Hr. Vagn Bro orlov for et år. Ansat ved Fyns sækkekom- 

pagni.
1/1 1961: Fru K. Gade orlov.
1/4 1961: Hr. O. Gade ansat som overlærer.

31/7 1961: Fru K. Gade bevilget afsked efter ansøgning.
31/7 1961: Hr. C. L. Olesen orlov for et år. Ansat ved hørecentra

len i Hjørring.
31/7 1961: Fru K. Olesen bevilget afsked. Ansat i Hjørring.

Fra det nye skoleårs begyndelse er følgende lærere ansatte ved 
skolen:

Overlærer C. Lauritzen, Dronninglund, overlærer Folke Lorentzen, 
Fjerritslev, aspirant Karl Nielsen, København, timelærerinde fru W. 
Nielsen, København, timelærerinde fru Birgit H. Pedersen, Løgstør.

Jubilæer
Overlærer H. E. Mose kunne den 20/10 1960 fejre 40 års jubilæum 

som lærer. Hr. Mose har virket ved skolevæsenet her gennem alle 
årene. Den 1/2 1952 blev han udnævnt til overlærer. Hr. Mose har 
altid udvist pligttroskab over for sit arbejde på skolen, og hans ven
lige og imødekommende væsen har gjort ham afholdt såvel af elever 
som kolleger.

Selve jubilæumsdagen faldt i efterårsferien, og hr. Mose var bort
rejst. Den første dag efter ferien samledes repræsentanter for skole
myndighederne og lærerne til en lille festlighed på lærerværelset. 
Børnene havde fri fra kl. 12.

Den 27/11 1960 havde overlærer frk. Kjærgård Lauridsen 40 års 
jubilæum i folkeskolens tjeneste. Siden den 1/4 1923 har hun været 
ansat ved Løgstør skole, hvor hun den 1/8 1947 blev udnævnt til 
overlærer.

Frk. Kjærgård Lauridsen er og har altid været en yderst pligtop
fyldende lærerinde, og Løgstør skole skylder hende en hjertelig tak 
for de mange års gode og samvittighedsfulde arbejde, hun har ydet.
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At dagen ikke blev markeret på skolen, skyldes frk. Kjærgård Lau
ridsens udtrykkelige ønske.

Frk. Kirstine Gundersen havde den 1/4 1961 været ansat som ren
gøringsassistent ved skolen i 25 år. Frk. Gundersen hører til en af 
skolens særdeles gode medarbejdere, der altid har været tjenstvillig 
og påpasselig med sit arbejde. Da hun er venlig og imødekommende 
af væsen, er hun velset på skolen.

Lærerpersonalets videreuddannelse
Sommerferien 1961:

Kirsten Grønager engelskkursus ved Glasgow universitet, 15/7-23/7. 
Kamma Jensen kursus i maskinskrivning, København, 24/7-5/8.

Andre kursus:
Følgende lærere har deltaget i et toårigt kursus på Ranum semina

rium. Anerkendt af Danmarks lærerhøjskole som et årskursus.
Vagn Bro (engelsk). Elna Dalum (engelsk). Kamma Gade (engelsk). 

Ove Gade (tysk). Jacob Simonsen (engelsk).

Andre oplysninger
Å. Vittrup censor i mundtlig dansk, Sønderjylland.
C. L. Olesen var leder af en lejrskole for tunghøre børn sommer

ferien 1960.



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 sommer

ferien 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 op

tages 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 ud

skrives, 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 interesse 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 (cirku
lære af 29/12 58): Inden 1. oktober skal hjemmene underrettes om, at klassen 
kan fortsætte udelt, inden 1. november skal hjemmene til % 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 "/o af hjemmene 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 % af stemmerne, at klassen skal være udelt, vil det ske. Er der et 
flertal, men ikke de 75 °/<i af stemmerne for udelt klasse, afgør skolekommissionen 
efter indhentet erklæring fra lærerrådet spørgsmålet.
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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 be
kendt med mulighederne for oprettelse af 8. klasse. Der skal udstedes afgangsbevis.

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 undervisnin
gen 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 sted efter 2. real, men det almindeligste vil 

blive efter afsluttet realeksamen.

TANDLÆGEORDNING
Fra 1/4 1959 har kommunen indført en tandlægeordning gældende 

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

ERHVERVSVEJLEDNING
Ålborg amts erhvervsvejleder aflægger afgangsklasserne et besøg.

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

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

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 ødelagte eller bortkomne bøger.



STANDPUNKTSKARAKTERER
I hovedskolen er den gamle karakterskala ophævet. I stedet for er 

der indført følgende betegnelser (forslag fra undervisningsvejlednin
gen):
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 

under 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. 

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

KLASSE REPRÆSENTANTER
OG ELEVRAD

Lærerrådet vedtog sidste år 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. 
Denne elevorganisation har fungeret til skolens tilfredshed, og man 
agter at videreføre ordningen.

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

KLASSEREPRÆSENTANTSYSTEMET VED 
LØGSTØR SKOLE

1. Eleverne i 8., Ill m, 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.

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 indgangs
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døre, porten, trappegange, 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 klasscrepræsentanter, 
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. I.
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 ned
sat kontaktudvalg, der består af lærerrådsformanden, 2 lærere, 2 lærerinder og 
skoleinspektøren. Mindst en af gårdinspektørerne skal være medlem af kontakt
udvalget. På dette fællesmøde forelægger en af formændene for klasserepræsen
tanterne og en af lærerne fra kontaktudvalget 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 medlemmr 

af kontaktudvalget på egne eller skolens vegne angående skolens forhold.

SKOLEBIO
En stor del af skolens elever har overværet fremvisning af 4 film 

fra Dansk Skolescenes filmsafdeling. Hr. John Spånhede forestår 
dette arbejde.

MUSIK OG UNGDOM
Der har i samarbejde med Ranum Seminarium været afholdt 3 

koncerter for eleverne.
Hr. O. Gade er her skolens repræsentant.
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ANDRE MEDDELELSER
SKOLEPSYKOLOGISKE 
UNDERSØGELSER

Konsulenten for særundervisning ved Løgstør kommunale skole
væsen, Knud Gellert, har givet følgende redegørelse for skoleåret 
1960/61:

Efter indstilling af skolen eller efter ønske fra hjemmet er der i 
det forløbne skoleår foretaget nye undersøgelser af 21 skolebørn, der 
har haft vanskeligheder af forskellig art, fortrinsvis vanskeligheder 
ved at følge den almindelige undervisning. Endvidere er der fore
taget kontrolprøver af et stort antal af de elever, der i det foregående 
skoleår har deltaget i skolens specialundervisning, med henblik på 
ophør af den særlige hjælp eller ændring af denne undervisnings om
fang og indhold.

Der har i det forløbne skoleår været indrettet specialundervisning 
i dansk og/eller regning i nødvendigt omfang som supplerende en
keltmands- eller holdundervisning for skolens læseretarderede og 
svagtbegavede børn. Endvidere har 1 svagthørende elev fået tung
høreundervisning, dels på skolen, dels ved deltagelse i et 14-dages 
lejrkursus for tunghøre skolebørn.

SKOLELÆGEN
Efter skolelæge O. Hendils beretning for skoleåret 1960/61 må bør

nenes helbredstilstand i almindelighed anses for at være god.

SKOLEOPSPARING
Børnene har i det forløbne år købt mærker for 4150 kr.
For at fremme opsparingslysten forærede Løgstør By og Omegns 

Sparekasse ligesom sidste år hver af de ny elever i 1. klasserne en 
sparekassebog med et beløb på 5 kr. på deres første skoledag.

Karen Thilker.

SKIBSADOPTION
Den 21/3 modtog skolen den glædelige meddelelse fra Dansk 

skibsadoption, at det store tankskib m/s »Olga Nielsen« havde valgt 
Løgstør skole som adoptivskole. Skibet tilhører dampskibsselskabet

14



Progress. Kontakten mellem skib og skole formidles af styrmand E. 
Lund Petersen, og fra skolens side er arbejdet overdraget Ira. Ele
verne har modtaget breve fra besætningen, og skolen får hver uge 
positionsmeddelelse, således at eleverne kan følge med i, hvor skibet 
sejler.

Eleverne har afsendt flere pakker til skibet med ugeblade, smågaver 
og breve.

SKOLENS LOKALER
har uden for skoletid været benyttet af de sædvanlige foreninger.

SVØMMEUNDERVISNING
I sommerferien var der arrangeret frivillig undervisning under le

delse af frk. Kirsten Jensen og hr. J. Spånhede. Undervisningen gene
redes meget af dårligt vejr. 15 elever tog svømmemærke.

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

og 18 år.
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Skolens formål er at fæstne og uddybe de almindelige skolekund
skaber og give de unge forståelse af og dygtiggøre dem til erhvervs- 
og samfundslivet, endvidere er det skolens formål at bidrage til at 
give deres ungdomsliv, også i fritiden, forøget mening og indhold.

Løgstør Ungdomsskole havde i skoleåret 1960-61 i alt 63 elever 
(29 piger og 34 drenge).

Undervisningen omfatter følgende fag: Husgerning, håndgerning og 
barnepleje for pigerne. Sløjd, motorlære og gymnastik for drengene. 
Endvidere var der blandede hold i engelsk og tysk.

Skolens leder: lærer Jacob S. Simonsen, Løgstør.
Det kommunale ungdomsnævn består af følgende medlemmer:

J. C. Nielsen (valgt af byrådet).
G. Antonsen (valgt af byrådet).
J. S. Simonsen (valgt af lærerrådet).
V. Andersen (valgt af D.U.I.).
G. Bove-Nielsen (valgt af F.D.F.).
K. Enemark (valgt af F.O.F.).
A. Lauritsen (valgt af A.O.F.).
Fru Thorsen (valgt af husmoderforeningen).



DAGBOG
Fra den 23. juni til den 2. juli rejste jeg og 10 af mine kammerater fra Rb til 

Wien.
Under opholdet var vi indkvarteret i private hjem. Jeg tror, alle mine kamme

rater vil give mig ret, når jeg skriver, at Wien er noget helt vidunderligt, og 
wienerne måske Europas venligste og mest gæstfri folkefærd.

Hver dag var der udflugter til byens seværdigheder bl. a. Kunsthistorisk Museum, 
Stephanskirken og Belvedere slot. Vi var endog inde at se den sal på Schönbrunn 
slot, hvor forhandlingerne mellem de to statschefer Khrushchev og Kennedy fandt 
sted under topmødet i Wien i juni.

Der blev også tid til en forfriskende dukkert i floden Donau, og det var nød
vendigt for at holde varmen ud. Vi havde ca. 45° i solen og 30°-35° i skyggen.

Til sidst vil jeg nævne Grinzing, en rigtig wienerlandsby. Prøv at forestille jer 
en hyggelig gård med skyggefulde træer og masser af små træborde, omkring dem 
sidder glade mennesker med deres kaffekop eller ølkrus, og det er intet særsyn at 
se en gæv østriger sætte et stykke chokoladekage til livs sammen med et krus øl.

At vor rejse blev særdeles vellykket, skyldes vore ledere, seminarielektor Åge 
Grønager og frue, som vi takker for den begivenhedsrige tur, som vi aldrig vil 
glemme. Herdis Nielsen (R b) 

12/8 skolen begynder.
5/9 3ma, 3 mb, 3 mc og 8. klasse afrejst til et firedages ophold i København. 

Turen blev ledet af frk. Dalum, frk. Kamma Jensen, fru Mørch, hr. Gade 
og hr. Spånhede.

14/9 Sportsstævne for Vesthimmerlands realskoler i Ålestrup.
15/9 Idrætsstævne i Ranum, arrangeret af lærerforeningen.
19/9 30 seminarieelever fra Ranum seminariums 2. klasse påbegyndt et 14 dages 

ophold her.
23/9 R a, R b og R c med hr. Olesen i Ålborg for at se filmen Mein Kampf.
28/9 Filmen om Mo i Rana vist på skolen af seminarieelev Bent Larsen.
29/9 Musik og ungdoms første koncert i Ranum. Ålborg byorkester med trom

petisten Knud Hovaldt som solist.
29/10 for første gang valg af skolens klasserepræsentanter.

4/11 premiere på skolebio.
24 11 Præmieuddeling på skolen i forbindelse med en landskonkurrence for skole

ungdommen afholdt af FRIHEDSKAMPENS VETERANER. Højtidelig
heden foregik i sanglokalet og overværedes af realklasserne, en del af lærer
personalet, falckredder Christoffersen fra Frihedskampens veteraner samt 
repræsentanter fra byens pengeinstitutter, der havde udsat en 1. præmie på 
50,00 kr. og 16 andre præmier å 25,00 kr. Derudover var der bogpræmier. 
Uddelingen blev foretaget af hr. Christoffersen. Lærerinde fru K. Grønager 
deltog i det store arbejde med at udtage de bedste stile for hele Vesthim- 
merland.

25/11 Musik og ungdoms jazzkoncert med Erik Moseholm.
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26/11 og 27/11 Årets skolefest.
Program:
Sangkor fra 4. klasse under hr. Vittrups ledelse.
»Pippi Langstrømpe«. Instruktion: fru Ingeborg Andersen, hr. Eigil Rosen
skjold, hr. Helge Dalsgård. Sangene indøvet af hr. O. Gade.
Kulisser malet af hr. L. Olesen.
Sceneopstilling: hr. Knud Søgård, hr. Th. Højbjerg Pedersen.
Andre af skolens lærere, rengøringspersonalet og pedel Jacobsen medvirkede 
velvilligst til at afvikle det store arrangement på bedste måde.
Lørdag kl. 14 var der forestilling for byens gamle, hvorefter socialudvalget 
var vært ved en kop kaffe.
For skolens elever med forældre var der tre forestillinger med påfølgende 
dans lørdag aften, søndag eftermiddag og aften.
Forældrene havde lejlighed til at drikke kaffe i fløj C.

22/12 juleafslutning. 1., 2. og 3. klasserne havde afslutning i gymnastiksalen med 
julespil, juleknas o. a. De øvrige klasser havde først en time med deres 
klasselærer, hvorpå der var afslutning i kirken. Pastor Bennetzen talte smukt 
til børnene om den nært forestående højtid.

6/T I960 skolen begynder efter juleferien.
19/1 forældremøde for 7b 1 og 7b2 om elevernes fortsatte skolegang efter 

afslutningen af 7. skoleår.
23/1 Musik og ungdoms koncert. Ålborg byorkester.
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27/1 farvefilmen Danmarks oldtid vist for eleverne ved 2 forestillinger i Løg
stør Bio.

30/1 Ålborg byorkester gav koncert på skolen for de større elever.
1/2 den irske lærer B.A.-kandidat Thomas Patrick Mac Gloin, der var udsendt 

af statskonsulent for folkeskolen, ankom. I hele februar måned underviste 
han i engelsk på skolen.

1/2 forældremøde for 7 al og 7 a2. Der blev givet oplysninger om undervis
ningen i 8. klasse.

8/2 forældremøde for 1 a.
14/2 Caltex-film om Danmark vist for 3., 4. og 5. klasserne.
15/2 Indskrivning af nye elever.
16/2 skolebio.

1/3 forældremøde for 1 b.
8/3 åbent hus fra 19-21. Til denne aften var alle forældre, der ikke havde været 

inviteret til et særligt klassemøde, velkomne.
22/3 skolen modtog meddelelse om, at det af Dansk skibsadoption havde fået 

tildelt skibet m/s Olga Nielsen.
13-25/3 8. klasse udsendt i erhvervspraktik.
3/4 hr. redaktør Anker Larsen holdt foredrag for 8. klasse om fagbevægelsen.

12/4 forældremøde for 5 a, 5 b og 5 c. Problemer i forbindelse med den kom
mende deling i a- og b-linie blev drøftet med lærerne.

13/4 Nordens dag. Skolen havde fri fra kl. 11.
14/4 R a, Rb og Rc til skolesceneforestilling i Ålborg. Der opførtes Hellig- 

tre-kongersaften med Ebbe Rohde som gæst.
14/4 skolebio.
18/4 3 ma, 3 mb, 3 mc skolesceneforestilling i Ålborg.
21/4 4 ma, 4 mb, 4 mc skolesceneforestilling i Ålborg.
24/4 8. klasse havde sammen med hr. Helge Dalsgård og fru Frandsen arran

geret et festligt kaffebord for erhvervsværterne. Erhvervsvejleder Bojesen 
og arbejdskonsulent Viggo Møller, begge Ålborg, deltog. Hr. Bojesen viste 
film.

9/5 Kriminaloverbetjent Harritsø Jørgensen, Nibe, holdt foredrag for 8. klasse. 
10/5 købmand Nørgård Frandsen holdt foredrag for 8. klasse om handelsfagene. 
11/5 6a2 sammen med fru K. Grønager tog Kristi himmelfartsdag på biltur til 

Aggertangen og Vestervig. En kreds af forældre havde stillet bil til rådighed. 
En særdeles glimrende form for klassetur.

30/5 8. klasse på tur til Livø med deres klasselærer hr. Helge Dalsgård.
21/6 Eksamens- og afslutningsfest på Hotel du Nord.

Efter at skoleinspektøren havde uddelt eksamens- og afgangsbeviser til ele
verne, overakte hr. borgmester Vagn Bro de andet steds i beretningen om
talte legater til de elever, der var udtaget af lærerne.
Dernæst var der fælles kafebord for elever, forældre og lærere. Aftenen 
sluttede med dans og underholdning.
Hr. J. Simonsen havde arrangeret festen.

22/6 Skovtur til Mariager.
24/6 Bogombytning og oprykning. Sommerferien ventede.
23/6-2/7 Rb rejste med fru K. Grønager som leder til Wien.
3/7-10/7 7b2 på tur til Bornholm med hr. Spånhede som leder.




