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SKOLEKOMMISSION fra 1. maj 1962:
Valgt af byrådet:
Kasserer Aage Sigvardsen (formand), telf. 459.
Redaktør S. E. Jensen, telf. 433.
Fru Gunhilda Jørgensen, telf. 399.
Valgt af forældrekredsen:
Farvehandler Johs. Berthelsen, telf. 119.
Bogtrykker Tage Bøge, telf. 72.
Valgt af skoleforbundene:
For Kornum-Løgsted:
Gårdejer Harald Nielsen, Toldvanggård, telf. 228 y.
For Aggersborg:
Forpagter Knud Frandsen, Thorup, telf. Aggersund 39.

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

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

telf. Aggersund 11.

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

VICESKOLEINSPEKTØR: J. Petersen, telf. 370.
(Fra 1. september 1962: O. Gade, telf. 306.)

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

SKOLELÆGE: Kredslæge O. Hendil, Farsø, telf. 39.
Træffes normalt på skolen hver onsdag formiddag.

SKOLEPSYKOLOG: Konsulent for særundervisningen i Aalborg amt
Knud Gellert, Aalborg, telf. 3 12 13.
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BERETNING

Ved Løgstør skolevæsen så man i skoleåret 1961-62 bl. a. den virkning 
af den ny skolelov, at de første I. real-klasser blev oprettet, men det var 
i det væsentlige blot en ny betegnelse for 3. mellem. Det betydnings
fulde var, at det for første gang blev muligt at gennemføre to 8. klasser. 
Det siger noget om forældrenes interesse for og tro på det nye. Denne 
tillid må forpligte os i skolen; vi må gøre vort bedste for at forvent
ningerne kan indfries.

De to 8. klasser vil i det kommende skoleår danne grundlag for skolens 
første 9. klasse — og en 10. klasse kommer ad åre. Derfor — men også 
på grund af for få lokaler i det hele taget og for mange forældede — træn
ger skolen til en meget mærkbar udvidelse.

Den 5. marts kom »lærerrationerings-cirkulæret«. Hidtil har der ved 
skolevæsenet været normeret i alt 36 stillinger. I henhold til cirkulæret 
nedsættes antallet til 33 fra begyndelsen af skoleåret 1962-63; men pr. 
1. aug. 1962 udgør antallet af ansatte ved skolen 30, hvilket betyder, 
at 3 stillinger i 1962-63 vil blive læst som overtimer af det samlede per
sonale. Der er ingen tvivl om, at det i flere henseender vil tjene skolens 
tarv, hvis lærerstaben udvides med en eller to.

Ellers har året været præget af udskiftning i styrelse og ledelse (kun 2 
medlemmer af den forrige kommission fortsætter i den nye), men det 
rolige og solide daglige arbejde i skolestuen er støt blevet fortsat.

H. Sæderup.
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SKOLEINSPEKTØR J. H. DALSGAARD

Den 1. december 1961 forlod skoleinspektør /. H. Dalsgaard Løgstør for 
at overtage embedet som inspektør ved Hadsund skolevæsen.

Hr. Dalsgaard havde fungeret her siden 1. juli 1958, og selv om hans 
forgænger, skoleinspektør N. E. Kolstrup, efterlod ham en velorganiseret 
skole, blev der nok for hr. Dalsgaard at tage fat på, da det jo netop var 

ved denne tid, at begyndelsen 
til at føre den ny skolelov ud i 
livet skulle gøres. Meget af det 
ny var uprøvet, men hr. Dals
gaard tog med godt mod fat 
på arbejdet, og selv om han 
kun var her i byen et kort åre
mål, fik han dog meget udrettet.

Et godt forhold og god kon
takt mellem hjem og skole lå 
ham stærkt på sinde, og de man
ge forældremøder og åbent-hus- 
aftener, der blev mødt med stor 
interesse fra forældrenes side, er 
vidnesbyrd om, at disse møder 
i høj grad bidrog til at fremme 
forståelsen mellem forældrene 
og skolen.

Der blev oprettet en 8. klasse,
der senere blev til to, og der blev planlagt en 9. klasse, der nu er blevet 
til virkelighed. Ligeledes havde erhvervsvejledningen hans store interesse, 
hvilket blandt andet gav sig udslag i, at 8. klasserne hvert år kommer ud 
i 14 dages erhvervspraktik.

Det må ligeledes nævnes, at det først og fremmest skyldes hr. Dalsgaard, 
at der blev oprettet skoleforbund med de to nabokommuner Kornum- 
Løgsted og Aggersborg.

Også hans samarbejde med de nærmeste lokale autoriteter, skolekom
mission og skoleudvalg, var det bedst mulige. Gennem forhandling med 
disse autoriteter opnåede han adskillige goder for skolen.
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Det må også nævnes, at han forstod, hvilken betydning det havde for 
skolens arbejde, at lærerpersonalet har gode ydre rammer om deres arbejde. 
Hans indsats i så henseende resulterede først og fremmest i hans arbejde 
for at få indrettet det dejlige ny lærerværelse med plads til alle lærere og 
lærerinder.

Endelig må det ikke glemmes, at fru Dalsgaard, der fungerede som 
lærerinde ved skolen, ved sit venlige væsen vandt sig kollegernes udelte 
sympati. Personalet vil mindes ægteparret Dalsgaard — ham som den 
venlige og forstående skoleleder, og begge som to gode kolleger.

Jobs. Petersen.

VICESKOLEINSPEKTØR JOHS. PETERSEN

Ganske kort ind i det nye skoleår •— den 31. aug. 1962 — havde vice
skoleinspektør Johs. Petersen sin sidste skoledag ved Løgstør Skole. Han 
blev ansat her i 1919 og har således virket ved skolen i 43 år.

Johs. Petersen er en ualmin
delig dygtig pædagog. Hans 
timer har været fyldt med liv 
og humør, og han var respek
teret og afholdt af eleverne på 
grund af sin menneskelighed og 
forståelse af deres problemer.

Han har undervist i mange 
fag — og har været i besid
delse af en betydelig viden in
den for dem alle. I en årrække 
var han skolens fysiklærer og 
opbyggede da fysiksamlingen 
til en mønstersamling. De sene
re år blev engelsk Petersens 
hovedfag, og såvel i dette fag 
som i fysik var han i en år
række beskikket censor ved real
eksamen.



I 1943 udnævntes Johs. Petersen til viceskoleinspektør ved skolen. 
Dette hverv udførte han til stadighed med stor pligtfølelse og akkuratesse, 
og det føltes som en selvfølge, at det blev ham, der blev konstitueret som 
skolens leder i de to perioder, da skolen som følge af afsked og bort
rejse stod uden skoleinspektør.

Blandt kollegerne var Petersen afholdt på grund af sin retlinethed og 
sit gode humør — han har ofte krydret frikvartererne med sit vid. Løg
stør Skole har ved Johs. Petersens afsked mistet en personlighed, som 
gennem mange år har været med til at præge skolens hverdag.

Men vi ved, at Petersen har glædet sig meget til at blive pensionist. 
Han vil nu kunne få tid til at dyrke sine mange interesser — ikke mindst 
tid til gennem ture i omegnen at nyde den natur, som er ham en stadig 
kilde til glæde. Vi ønsker ham og hans kone mange gode år sammen.

O. Gade og H. Sæderup.



ELEVERNE

BØRNEANTALLET
31. december 1961

Drenge Piger Ialt
Fra kommunen..................................................... 249 247 496
Andre kommuner................................................. 105 95 200

1 alt ... . 354 342 696

FORSØMMELSER I 1961
På grund af sygdom.............................................................. 5579 dage
Med lovlig grund .................................................................. 544 dage
Uden lovlig grund.................................................................. 23 dage
Forsømte skoledage i alt....................................................... 6146 dage

KLASSEANTAL: 1957:24 1958:25 1959:29 1960:30 1961:31

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1962
IV ma 22, IV mb 22 og IV mc 22 elever.

REALEKSAMEN 1962
I alt 57 elever, der alle bestod eksamen.

Real A: 
Antonsen, Inge 
Bro, Uffe 
Bøge, Ole M. 
Fisker, Elly B. 
Gadegaard, Per M. 
Hansen, Ilse Trøst 
Hansen, Pia Trøst 
Holm, Jytte Aa.

Jacobsen, Jyrta S. 
Jensen, Karin Juni 
Kyhl, Erik 
Mikkelsen, Lis 
Nielsen, John Nørtoft 
Nielsen, Niels-Ove R. 
Nielsen, Poul Erik S. 
Nicolajsen, Svend 
Sørensen, Arne



Real B:
Andersen, Anny M. 
Andersen, Inga B. 
Antonsen, Per J.
Bruun, Lissy
Dalsgaard, Anna Elisabeth 
Drejer, Inger S.
Espensen, Rigmor W. 
Hansen, Palle B.
Hartvigsen, Jytte*) 
Jacobsen, A. Birgit H. 
Jensen, Ege 
Jensen, Margit 
Jensen, Mogens 
Jespersen, Jesper H. 
Johansen, Mona 
Kristensen, Karen M. 
Lindstrom, Finn 
Lindstrøm, Lone 
Pedersen, Elisabeth 
Sigvardsen, Lene 
Søegaard, Karen
*) Sygeeksamen sept. 1962.

Real C: 
Andersen, Ove V. 
Berthelsen, Rita 
Byrialsen, Carsten 
Hedegaard, Birthe 
Jensen, Freddy S. 
Larsen, Tove 
Lauritzen, Merete E. 
Madsen, Lisbeth Heide 
Mortensen, Grethe N. 
Nielsen, Anne Birgit 
Nielsen, Birthe Worm 
Nielsen, Kirsten Frandsen 
Nielsen, Lisbeth Bang 
Olesen, Thorben B. 
Pedersen, Søren Højbjerg 
Skjødt, Inger Lise 
Skouboe, Laurits 
Sondergaard, Hanne R. 
Vestergaard, Hans C.

8. KLASSE
8. a:
Andersen, Lene Hockerup 
Christensen, Bent Ove 
Christensen, Mayne Lundby 
Hansen, Grethe
Jensen, Jytte Kirch 
Jeppesen, Niels Christian 
Knudsen, Bjarne Salling 
Larsen, Niels Ove 
Pedersen, Karen Marie F. 
Pedersen, Knud Lynge Kold 
Pedersen, Ulla Hjort 
Nielsen, Anna
Staal, Solveig Gøhlmann

8. b:
Bertelsen, Bertel Moller 
Christensen, Margrete 
Grøn, Rita
Hansen, Erling Kjær 
Hansen, Jette Elisabeth 
Hansen, Kurt Bjørnlund 
Holst, Svend Kristian 
Jacobsen, Bjarne Odgaard 
Jensen, Dagny Marenthe O. 
Jørgensen, Jens Kristian 
Nielsen, Lise
Nielsen, Niels Ole Jørgensen 
Møller, Anne Grete
Olesen, Jens-Lind 
Nørhave, Jan
Sørensen, Henning 
Sørensen, Jørgen 
Sørensen, Leo Juul 
Werner, Erik Riise
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Følgende elever har fået tildelt flidspræmier:
Svend Nikolajsen, Ra, 50 kr. 
Jytte Hartvigsen, Rb, 50 kr. 
Karen M. Pedersen, 8a, boggave. 
Lise Nielsen, 8b, boggave.
Hans Vestergaard, Rc, 50 kr. 
Karen M. Klinkvort, IVb, 25 kr. 
Elisabeth Egelund, IVc, 25 kr. 
Merete Lauritzen, Rc, boggave. 
Elisabeth Dalsgaard, Rb, 25 kr. 
Lene Sigvardsen, Rb, 25 kr. 
Thorben B. Olesen, Rc, 25 kr. 
Rita Berthelsen, Rc, 25 kr.
Birthe Worm Nielsen, Rc, 25 kr. 
Karin Juul Jensen, Ra, 25 kr. 
Per Gadegaard, Ra, 25 kr.
Hanne Sondergaard, Rc, 25 kr. 
John Nørtoft Nielsen, Ra, 25 kr.

I 
1

I 
I

1 
1
)
1 
1

Banken for Løgstør og Omegn.
Løgstør Bys og Omegns Sparek.

Boghandler C. Støckel 

Andelsbanken, Løgstør afd. 

Manufakturhandler H. Neve. 

Boghandler J. Kjeldsen. 
Slagtermester W. Werner. 

Diskontobanken, Løgstør afd.

Manufakturhandler Sv. Faber.

Landbosparekassen i Løgstør. 

Brygger K. Birk.
Løgstør Savværk.
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LÆRERPERSONALET pr. 31. juli 1962

Ol. = overlærer. — Asp. = aspirant. — TI. = timelærerinde.

Navn Født Eksa
men Ansat her

Skoleinspektør:
H. Sæderup...................................... 1919 1940 7< 1962

Viceskoleinspektør: 
Johs. Petersen.................................... 1895 1916 27« 1919

Lærere:
Andersen, Ingeborg.......................... 1936 1958 7. 1958
Bro, Vagn, ol. (p. t. orlov)............. 1915 1936 7» 1940
Chemnitz, Jens, asp........................... 1933 1958 7a 1959
Christensen, J. Spaanhedc............... 1936 1959 7a 1959
Christensen, Aase Spaanhede........... 1939 1962 7, 1962
Dalsgaard, Helge.............................. 1933 1955 712 1957
Dalum, Elna .................................... 1915 1951 7a 1951
Frandsen, Gudrun............................ 1906 1932 7» 1959
Gade, Ove, ol.................................... 1924 1945 7» 1948
Grønager, Kirsten.............................. 1928 1953 7« 1960
Holm, Clara, ol................................. 1907 1929 7.0 1959
Hyldgaard, Ernst, ol.......................... 1918 1945 712 1958
Jensen, Kamma.................................. 1925 1954 7» 1955
Lauridsen, Anna K., ol. ................... 1896 1919 '1, 1923
Lauritzen, Chr. L., ol......................... 1917 1942 7» 1961
Lorentzen, Folke, ol.......................... 1914 1936 7« 1961
Mose, Herman E., ol......................... 1899 1920 27io 1920
Mørch, Eva....................................... 1937 1959 7» 1959
Nielsen, Karl, asp............................... 1937 1 960 7; 1961
Nielsen, Wicki B., ti.......................... 1939 1961 7v 1961
Olesen, Christian L., (p. t. orlov) ■ . . 1924 1946 711 1947
Pedersen, Birgit Højbjerg, ti............. 1938 1961 7v 1961
Rosenskjold, Eigil ............................ 1933 1955 7« 1955
Simonsen, Jacob S............................. 1923 1952 7a 1952
Sæderup, Elisabeth............................ 1918 1941 7t 1962
Søgaard, Knud Graves, ol................. 1916 1940 7a 1958
Thilker, Karen, ol............................. 1906 1927 7a 1931
Vittrup, Svend Aage, ol.................. 1901 1922 712 1925

Pedel:
Jacobsen, Poul.................................. 1916 7i 1943



LÆRERPERSONALET I MAJ 1962
Bageste række fra venstre: F. Lorentzen, C. Lauritzen, Aa. Vittrup,J. Spaanhede, E. Hyldgaard, H. Mose og O. Gade.

I midten: Johs. Petersen, E. Rosenskjold, (vikar C. Börsen), E. Mørch, G. Frandsen, E. Dalum,
K. Grønager, I. Atidersen, K. Thilker, H. Dalsgaard og K. Nielsen. — Forreste række:J. Chemnitz, W. Nielsen, K. Jensen, H. Sædenip, 

B. Højbjerg Pedersen, C. Holm, (vikar E. Kristensen'), K. Søgaard ogj. Simonsen. — Ikke til stede: A. K. Lauridsen.



Forandringer ved lærerpersonalet
1/8 1961: Eva Mørch fast ansat.
1/8 1961: Jon Spaanhede Christensen fast ansat.

31/8 1961: Jensine Pedersen bevilget afsked med pension.
30/1 1 1961: J. H. Dalsgaard til Hadsund, ansat som skoleinspektør.
30/11 1961: Birthe Dalsgaard bevilget afsked efter ansøgning. Ansat 

i Hadsund.
1/4 1962: Herbert Sæderup, Svendborg, ansat som skoleinspektør.

30/4 1962: Th. Højbjerg Pedersen til Dybvad som skoleinspektør.
1/7 1962: Aase Spaanhede Christensen, Løgstør, ansat som aspirant.
1/7 1962: Elisabeth Sæderup, Svendborg, fast ansat.

31/7 1962: Chr. L. Olesen bevilget afsked efter ansøgning. Ansat som 
distriktspædagog og med tilknytning til høreklinikken i 
Hjørring.

Følgende seminarieelever har i 5 mdr. virket som vikarer ved skolen: 
Inga Andersen, Aalborg, Niels Ostergaard, Aalborg, Claus Børsen, Aarhus 
og Maria Svarre, Kolding.

Afsked
Overlærer frk. Jensine Pedersen tog den 31. august 1961 sin afsked fra 

skolen efter 42 års lærergerning — heraf 40 år i Løgstør.
Frk. Pedersen var en yderst pligtopfyldende lærerinde, der gjorde en 

meget stor indsats i de fag, som hun underviste i. I mange år var hun 
en ualmindelig dygtig gymnastiklærerinde, der opnåede de fineste resul
tater. Børnene respekterede i høj grad frk. Pedersen, men de holdt tillige 
meget af hende.

Skolen og myndighederne skylder frk. Pedersen en stor tak for de 
mange års samvittighedsfulde arbejde.

Lærerpersonalets videreuddannelse
Clara Holm skolekøkkenkursus arrangeret af Danmarks Lærerhøjskole i 

København fra 15. januar til 14. april og i Aarhus fra 25. juni til 8. juli.
Kirsten Grønager engelskkursus i Helsingør arrangeret af American Edu

cational Foundation den 13. —17. april.
Chr. L. Lauritzen geografikursus, studietur til Tyskland og Holland ar

rangeret af Danmarks Lærerhøjskole den 18.—29. april.
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Andre oplysninger
Fru Gunhilda Jørgensen kunne 1. oktober 1961 fejre 25 års jubilæum som 

rengøringsassistent ved Løgstør skole.
Fru Jørgensen har altid gjort et godt og påskønnelsesværdigt arbejde 

på skolen, hvis hele forhold ligger hende stærkt på sinde. Hun er tillids
mand for det samlede rengøringspersonale, og hun har gjort skolen ad
skillige tjenester med sin assistance ved forældreaftener og andre festligheder 
på skolen.

Praktikundervisningen
Skolen hari lighed med tidligere år haft seminarieelever fra Ranum Stats

seminarium til praktikundervisning. Undervisningen har omfattet 5 ugent
lige timer fra september til maj for 30 elever fra en 4. seminarieklasse.

Desuden har der fra 15. til 28. januar været praktikundervisning for 
15 elever fra en 2. seminarieklasse. Disse elever havde i de 14 dage alle 
timer optaget med praktikundervisning.
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OPLYSNINGER TIL HJEMMENE

UDDRAG AF SKOLELOVEN

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

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

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

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

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

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

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

Forældrene har indflydelse på, om en klasse skal være delt eller udelt (cirkulære af 29/12 
58): Inden 1. oktober skal hjemmene underrettes om, at klassen kan fortsætte udelt, inden 
1. november skal hjemmene til r/4 af en klasses elever skriftligt fremsætte ønske om, at 
deling undlades, inden 15. november skal skolen da indkalde den pågældende klasses for
ældre til et møde, hvor skolelederen skal redegøre for delt eller udelt klasse. Hvis 75 °/0 af 
hjemmene ved dette 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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Realafdelingen:
Treårig efter det 7. skoleår. Betingelse for optagelse: Eleven skal have så stor kundskab 

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

Gymnasium:
Overgang til gymnasium kan finde sted efter 2. real, men det almindeligste vil blive 

efter afsluttet realeksamen.

TA ND LÆ G E O RD NIN G
Fra 1. april 1959 har kommunen indført en tandlægeordning gældende 

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

ERHVERVSVEJLEDNING
Aalborg amts erhvervsvejleder aflægger afgangsklasserne et besøg.

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

se for undervisning. Skolen vil gerne vise sig imødekommende over for 
forældrenes anmodning, men af hensyn til barnets undervisning op 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 øde
lagte eller bortkomne bøger.

STANDPUNKTS KARAKTERER
1 hovedskolen er den gamle karakterskale ophævet. 1 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.
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4. Jævnt tilfredsstillende — betegner det standpunkt, der ligger lige un
der middel.

5. Mindre tilfredsstillende — betegner .det standpunkt, der lige kan gå 
an, men heller ikke mere.

6. Ikke tilfredsstillende — for det standpunkt, der ikke kan antages.
Eleverne får karakterbøger eller meddelelsesbøger, hvor der både gives 

meddelelse om standpunkt og arbejdsindsats (flid).

KLASSEREPRÆSENTANTER OG ELEVRÅD
Lærerrådet har indført klasserepræsentantsystem ved skolen. Klasserepræ

sentanterne skal på den ene side medvirke til at opretholde en god orden 
og tone på skolen, og på den anden side varetage 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:

K LASSERE PRÆ SEN TA NT SYSTEMET VED 
LOGSTOR SKOLE

1. Eleverne i 8., 1. real, IV m og realklasserne vælger en dreng og en pige, der skal med
virke 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 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.
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6. Nogle gange om året modes 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 kontaktudval
get 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.

KLASSEREPRÆSENTANTER,

der blev valgt for 1961-62, var følgende:

Ra: Pia Trøst Hansen — Uffe Bro
Rb: Anny Andersen — Mogens Jensen
Rc: Birthe Worm Nielsen — Torben Olesen
IVa: Else Pedersen — John Bove-Nielsen
IV b: Karen Marie Klinkvort — Eigil Bundgaard
IVc: Elin K. Larsen — Freddy Gislesen
Ira: Annelise Pedersen — Jens Ejnar Nielsen
Irb: Mie Micheelsen — Jens Sloth
8a: Lene Andersen — Knud Lynge
8b: Jonna Jørgeneen — Peter Holm

Klasserepræsentanterne valgte Birthe Worm Nielsen, Rc, og Mogens Jensen, Rb, til for- 
mænd.

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

Dansk Skolescenes filmsafdeling: »Odongo«, »Mig og obersten«, »Laila« 
og »Sejren over Atlanten«. Hr. J. Spaanhede forestår dette arbejde.
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ANDRE MEDDELELSER
SKOLEPSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER

Konsulenten for særundervisning har givet følgende redegørelse for skole
året 1961-62:

Efter indstilling af skolen eller efter ønske fra hjemmet har jeg i det 
forløbne skoleår foretaget undersøgelse af 3 I elever, der har været hæm
met af forskellige vanskeligheder, fortrinsvis haft besvær med at følge den 
almindelige undervisning med tilfredsstillende udbytte. Desuden har jeg 
foretaget kontrolprøver af størstedelen 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 omfang og 
indhold.

1 skoleåret 1961/62 er der givet specialundervisning i dansk som sup
plerende holdundervisning til 21 elever, der har været fordelt på 5 hold 
med 2—3 timer ugentlig til hvert hold. Endvidere har skolen givet støtte
undervisning i regning i i alt 6 timer ugentlig til elever med meget store 
regnevanskeligheder. Endelig har en svagthørende elev fået tunghøre
undervisning. Knud Gellert.

SKOLELÆGENS BERETNING
1 skoleåret 1961-62 er der ved Løgstør skole undersøgt i alt 700 elever, 

heraf 354 drenge og 346 piger.
Der er henvist 55 af disse til undersøgelse hos egen læge, (et lidt min

dre antal end tidligere, idet antallet af lægehenvisninger nogenlunde regel
mæssigt plejer at ligge ved 10 % af de undersøgte).

Tuberkulinprøverne, som efter aftale med tuberkulosestationen udføres 
af skolelægen, er foretaget som sædvanligt; i tilslutning til prøverne i 1. 
klasserne er der af skolelægen givet calmettevaccine til 25 børn, hvis for
ældre havde ønsket, at dette blev gjort på skolen. Der er 81 elever som 
er »overvægtige«, således at forstå, at deres aktuelle vægt sammenholdt 
med deres legemshøjde ligger i intervallet fra 12 % til mere end 41 % 
over den gennemsnitsvægt, der gælder for den pågældende højde.

Der er i skoleåret ved samtlige undersøgelser gennemført en oriente
rende toneaudiometri som led i undersøgelsen af børnenes hørelse; herved 
blev nyerkendt 18 tilfælde af høretab; det har dog vist sig, at kun en 
mindre del af dem har været behandlingskrævende.
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Den almindelige sundhedstilstand blandt børnene må vedblivende siges 
at have været god. Som sædvanlig er den mest udbredte defekt, der kon
stateres, de dårlige tænder, hvortil dog kan føjes den bemærkning, at sam
menligningsvis synes Løgstørs skolebørns tænder i noget bedre stand end 
gennemsnittet af børn fra landskolerne, hvilket naturligvis hænger sammen 
med den mulighed, skolebørn fra Løgstør har haft og har for at få tand
behandling. Ole Hendil.

SKOLEOPSPARING
I skoleåret 1961-62 er der af eleverne købt sparemærker for ialt 5 100 kr., 

hvilket er for 800 kr. mere end i det foregående år.
For at fremme opsparingslysten forærede Løgstør Bys og Omegns Spare

kasse atter i år de nye elever i 1. klasserne på den første skoledag en spare
kassebog med et beløb på 5 kr. Bladet »Sparegrisen« uddeles til samtlige 
elever 3 gange om året. K. Thilker.

SKIBSADOPTION
Den 21/3 1961 modtog skolen den glædelig meddelelse fra Dansk skibs

adoption, at det store tankskib m/s »Olga Nielsen« havde valgt Løgstør 
skole som adoptivskole. Skibet tilhører dampskibsselskabet Progress. Kon
takten mellem skib og skole formidles af styrmand E. Lund Petersen, og 
fra skolens side er arbejdet overdraget 2 ra. Eleverne 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
Ligesom sidste år var der arrangeret frivillig svømmeundervisning i 

sommerferien. 22 elever meldte sig til ved starten, og ved undervisningens 
afslutning 5 uger senere havde 94 deltaget i undervisningen. Der er ingen 
tvivl om, at der er et behov for denne undervisning.

3 piger og 1 dreng klarede »Den danske skoles svømmerprøve«, som 
stiller følgende krav: a) Brystsvømning eller crawl 150 m, b) rygsvøm
ning eller rygcrawl 50 m, c) flydning, d) dykning efter genstand, dybde 
2 m, e) vandtrædning 1 minut og f) bjergning af forestillet bevidstløs 
svømmer 15 m. — Leder af undervisningen var lærer J. Chemnitz.
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IDRÆT
I 1 961-62 har i alt 166 af skolens elever bestået prøverne til idrætsmærket:

Bronze Sølv Guld Sølv m. 
emalje

Guld m. 
emalje

Piger 13 10 4 7 4

Drenge 55 28 20 22 3

I alt 68 38 24 29 7

ERHVERVSPRAKTIK
I tiden 19/3 — 31/3 (incl.) havde Løgstør skole for tredie gang 8. kl.’s 

elever ude i erhvervspraktik. Det var første gang, der var to 8. kl., så 
der skulle i alt findes 44 praktikpladser. Langt de fleste elever havde et 
godt udbytte af de 14 dage i det praktiske liv; dette fremgik klart af 
deres rapport fra praktikperioden.

Til følgende virksomheder, der har haft én eller flere elever i erhvervs
praktik, retter skolen sin bedste tak for den store imødekommenhed:

Løgstør Motorkompagni
Købmand Harald Andersen 
Købmand H. P. Nielsen 
Snedkermester H. Olesen 
Fabrikant N. Knudsen 
Mekaniker E. Larsen, Aggersund 
Tømrermester J. Dalsgård, Aggersund 
Brugsforeningen, Aggersund 
Installatør Richardt Sørensen 
Glarmester P. Ahlburg 
Bagermester Vang Jensen 
Gdr. K. Søndergård, Løgsted 
Tricotagehdl. A. Nørgård Frandsen 
Løgstør Sygehus
Løgstør Brugsforening 
Mikkelsens Hotel 
Manufakturhandler S. Faber 
Politikontoret 
Dommerkontoret 
Skotøjsmagasinet v/ L. Jensen

Købmand G. Andersen 
Manufakturhandler J. G. Aistrup 
Advokat E. Bengtsson 
Manufakturhdl. H. Neve
Købmand A. Jacobsen
Anna Sko
Dalsø Gas (kontoret)
Smedemester J. Knudsen 
Autolakerer H. Kristiansen
Købmand Lilly Krogh
Tandlæge Th. Kyhl
Mejeribestyrer AfFersholt Nielsen, 

Brøndum
Installatør B. Nuppenau
Revisor Hugo Petersen
Guldsmed Fensmark Sørensen
A/S Thorhauge
Damefrisør Kirsten Glavind 
Landmand P. Holst, 0. Ørbæk

E. Roseiiskjold og K. Søgaard.
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LEJRSKOLE OG SKOLEREJSER
1 real a og 1 real b har været på tur til Bornholm i tiden 18.—27. maj 

under ledelse af Wicki og Karl Nielsen.
8 . a og 8. b var på lejrskole på Læsø fra den 12. —17. juni under 

ledelse af K. Søgaard, E. Rosenskjold og B. Højbjerg Pedersen.
Real a og real b har været på rejse til Harzen og Rhinen den 24.— 

30. juni under ledelse af Eva Mørch, Elna Dalum, Helge Dalsgaard og 
Ove Gade.

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

18 år.
Skolens formål er at fæstne og uddybe de almindelige skolekundskaber 

og give de unge forståelse af og dygtiggøre dem til erhvervs- og sam
fundslivet, endvidere er det skolens formål at bidrage til at give deres 
ungdomsliv, også i fritiden, forøget mening og indhold.

Løgstør Ungdomsskole havde i skoleåret 1961 — 62 i alt 84 elever (48 
drenge og 36 piger).

Undervisningen omfatter følgende fag: Husgerning, håndgerning, bar- 
nepleje (hygiejne) og gymnastik for piger; sløjd, motorlære m. m. og 
gymnastik for drenge.

Endvidere var der blandede hold i engelsk og tysk.
Unggomsskolens leder: Lærer Jacob S. Simonsen.
Det kommunale ungdomsnævn består af følgende medlemmer:

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

Jacob S. Simonsen.
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Regnskab april 1961 — marts 1962

Lærer- og vikarlønninger.......................... 758.537,07
- H statens tilskud ......................... 638.953,60 1 19.583,47

Løn m. v. til skolebetjent og opsynsmænd........................ 20.323,02
Udg. til skolelæge og tandlæge......................................... 7.307,68
Vedligeholdelse af bygninger............................................. 46.774,96
Inventar................................................................................. 9.886,88
Elektricitet og varme.......................................................... 36.725,33
Rengøring og rengøringsmidler......................................... 43.985,68
Skatter, afgifter og forsikringer........................................... 4.076,80
Kontorholdsudgifter............................................................ 3.943,70
Forrentning................................................. 47.125,85
Afskrivninger............................................... 23.545,74

70.671.59
-i- statens tilskud .................................. 5.124,61

65.546,98
-4- indt. v. tjenesteboliger m. v...........  4.025,12 61.521,86

Undervisningsmidler............................................................ 48.492,02
Tilsk. til undervisning af børn i andre skoler................... 2.745,00
Bidrag til skolefonden.......................................................... 6.748,00
Restitution af tidligere års kasseudlæg................................ 9.178,00
Andre udgifter...................................................................... 10.448,49

431.740,89
Herfra går:
Statstilskud til 8. kl. og realafd................ 12.372,00
Tilskud fra forbundskommuner m. v. • • • 94.142,48
Andre indtægter........................................ 5.329,90 111.844,38

319.896,51

Herudover har kommunen afholdt udgifter på i alt 16.766,33 kr. til 
undervisning i ungdoms- og aftenskoler.
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DAGBOG
14/8 Skolen begynder efter sommerferien.
25/8 til 28/8: 8 a, 8 b, 1. reala og 1. real b på tur til København under ledelse af lærerne

J. Simonsen og E. Rosenskjold med fruer.
4/9 Fra seminariet i Ranum begynder 4. klasse på årets praktikuddannelse.
6/9 Skolens lærere på eftermiddagsudflugt.

13/9 Vesthimmerlands realskoler har sportsstævne i Farsø.
20/9 Idrætsstaevne i Løgstør arr. af Løgstør og omegns lærerkreds.
31/10 Skolescenens bio begynder sæsonen med filmen »Mig og obersten«.
15/11 Musik og Ungdom har deres første koncert på Ranum sem.
25/11 og 26/11: Årets skolefest.

Fra programmet skal nævnes: »Folk og rovere i Kardemommeby«. Instruktion: 
Wicki og Karl Nielsen. Musikledsagelse: Merete Lauritsen. Kulisser malet af Jon 
Spaanhede, der tillige var regissør. Scenen var i år opsat af Knud Søgaard og Folke 
Lorentzen. I pausen sang et sangkor fra 6 b 2. Efter underholdningen i den nye 
gymnastiksal var der som sædvanlig dans i den gamle sal, og som noget nyt vistes 
i sangsalen film af John Bove: »En dag i Zoo«, »En skoledag i Løgstør«, »Konge
besøg« og »Skoleudflugterne 1960-61«.

27/11 Månedslov.
28/11 Filmen »Odongo« i skolebio.

1/12 Skoleinspektørparret hr. og fru Dalsgaard forlader Løgstør. Viceinspektor Johs. 
Petersen konstitueres som skoleinspektør.

22/12 Juleafslutning på skolen og i kirken. For første gang var eleverne i kirke i 2 hold, 
så man undgik den sædvanlige trængsel. Juletalen holdtes af pastor E. Bennetzen.

8/1-1962 Skolen begynder efter juleferien.
15/1 15 elever fra Ranum seminarium begynder 14 dages praktik ved skolen.
29/1 Filmen »Laila« vises om eftermiddagen i skolebio.
29/1 Jazzaften i Musik og Ungdom. Erik Moseholm og Bent Axen spiller.

8/2 Forældremøde for 7. a klasserne. Der gives oplysninger om undervisningen i 8. og 
9. klasse.

16/2 19 drenge og 22 piger indskrives i de kommende 1. klasser.
28/2 Skolebio: »Sejren over Atlanten«.
19/3 Musik og Ungdom har koncert med Wandy Tworek og SO RU orkestret. En 

meget vellykket aften med munter og god musik.
19/3 8. klasserne udsendes i 14 dages erhvervspraktik.
23/3 Skolekoncert i den nye gymnastiksal for de større elever.
26/3 »Åbent hus«-aften. Der var god søgning af forældre, der drøftede skoleproblemer 

med deres børns lærere.
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3/4 Skoleinspektør H. Sæderup og frue bydes velkommen ved en festlighed i gymna
stiksalen. Der var taler af skolekommissionens formand fru Gunhilda Jørgensen, 
borgmester Vagn Bro, lærerrådets formand Ove Gade og skoleinspektør H. Sæderup.

26/4 Valg af forældrerepræsentanter til skolekommissionen.
30/4 Forældremøde for 5 a og 5 c klasserne. Orientering om delingen i 6. klasse.

1/5 Forældremøde for 5 b om delingen i 6. klasse.
7/5 Skriftlig eksamen for 4. mellem og realklasserne begynder.

18. — 27. maj 1. real a på klassetur til Bornholm med Karl Nielsen og frue som ledere.
8/6 Blandt vinderne i en af »Europakampagnen« udskrevet stile- og tegnekonkurrence, 

»Den europæiske skoledag« var Ellen Margrethe Bennetzen 7b 1.
12. — 17. juni 8 a og 8 b på lejrskole på Læsø under ledelse af E. Rosenskjold, B. Højbjerg 

Pedersen og K. Søgaard.
20/6 Eksamens- og afslutningsfest på Hotel du Nord. Efter taler af skolekommissionens 

formand, kasserer Aage Sigvardsen, overlærer Chr. Lauritzen og skoleinspektøren, 
uddeltes afgangsbeviser til 8. klasserne og eksamensbeviser til realklasserne. End
videre blev der overrakt legater til en del flittige og flinke elever. Efter den mere 
højtidelige del var der dans og underholdning for eleverne (arrangeret af J. Simonsen) 
og kaffebord for forældre og lærere.

21/6 Skoleudflugt til Mosskov.
23/6 Bogombytning og oprykning. Sommerferien begynder.
23/6 Elever fra 2 realklasser på 8-dages tur til bl. a. Harzen og Rhinen. Ledere var frk. 

E. Dalum, fru Mørch, Helge Dalsgaard og Ove Gade.



Linoleum: ■.snittet på forsiden er udført af Anette Holm Kristiansen, 1 real b.
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