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MIDDELFART KOMMUNALE

SKOLEVÆSEN

1954-55



BERETNING
om

Middelfart kommunale skolevæsen
skoleåret 1954—55

ved

stadsskoleinspektør S. Grimstrup

CARL LARSENS BOGTRYKKERI - MIDDELFART

Statens pædagogiske Studiesamling
København



Middelfart kommunale skolevæsen består af 2 skoler, 
Vestre skole og Østre skole.

Vestre skole omfatter en 5-årig grundskole og en mellem
skole, der er delt i en 3-årig eksamensfri afdeling og en 
4-årig eksamensafdeling, hvortil der er knyttet en realklasse.

Østre skole omfatter en 5-årig grundskole og en mellem
skole, der er delt i em 3-årig eksamensfri afdeling og en 
4-årig eksamensafdeling, hvortil der er knyttet en realklasse.

Skolerne har fællesundervisning. - - Skoleåret begynder 
1. april og slutter 31. marts.

Undervisningspligten indtræder ved skoleårets begyndelse 
for de børn, der på dette tidspunkt er fyldt 7 år. Den ophører 
med udgangen af et skoleår for de børn, der på dette tids
punkt er fyldt 14 år.

Børn, der er ude over denne undervisningspligtige alder, 
men som har begyndt undervisningen i den eksamensfri 
mellemskoles 3. klasse eller i eksamensmellemskolens 4. klasse, 
kan kun med skolekommissionens samtykke udskrives af sko
len før denne undervisnings normale afslutning.

Et barn, der fylder 7 år i skoleårets 3 første måneder, skal 
optages i skolen ved skoleårets begyndelse, når dette for
langes af den for dets skolegang ansvarlige.



Skolens tilsyn og ledelse.

Skolekommissionen :
Prokurist H. Christensen, formand.
Fru Christine Jensen.
Politiassistent L. Vonge Nielsen.
Inspektør K. Brandt.
Forretningsfører J. Skræppenborg-Nielsen.

Skolenævn ved Vestre skole:
Telefonmontør E. Skovby Larsen, formand.
Fru Christine Jensen.
Inspektør K. Brandt.

Skolenævn ved Østre skole:
Forretningsfører J. Skræppenborg-Nielsen, formand.
Prokurist H. Christensen.
Fru M. Guldbæk.

Skoleudvalg:
Skorstensfejermester H. Jensen, formand.
Fru Christine Jensen.
Prokurist H. Christensen.

Skolevæsenets administration:
Stadsskoleinspektør S. Grimstrup, der tillige er 
sekretær for skolekommission og skoleudvalg.
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Skoleledere:
Stadsskoleinspektør S. Grimstrup, Vestre skole.

Kontortid: 11—12. Tlf. 93 (privat 929).
Skoleinspektør E. Blaabjerg, Østre skole.

Kontortid: 11—12. Tlf. 1067 (privat 1004).

Konsulent for særundervisningen:
E. A. Søndergaard Poulsen.

Træffes bedst:
Vestre skole: mandag kl. 11—12.
Østre skole: fredag kl. 11—12.

Lærerrådenes formænd:
Fællesrådet: Overlærer P. Bennike.
Lærerrådet ved Vestre skole: Overlærer A. Lund Hansen.
Lærerrådet ved Østre skole: Tjærer M. Ramskov Andersen.

Skolevæsenets hygiejniske foranstaltninger:
Skolelæge: Læge Sv. Tønnesen.
Skolesundbedsplejerske: Frk. Primdahl.
Skoletandlæge: Tandlæge Å. Veel Jeppe.

Ungdoms- og aftenskolenævn:
Viceskoleinspektør F. V. Tønnesen, formand (Byrådet).
Skoleinspektør E. Blaabjerg (Byrådet).
Viceskoleinspektør J. Gram (Fælleslærerrådet).
Tømrerm. E. Tønnesen (Arbejdsgiverforeningen).
Arbmd. Poul Andersen (Dansk Arbejdsmandsforb.)
Fabriksarb. Laur. Petersen (A. O. F.).
Signalarb. Carlo Jensen (D. S. U.).
Lærer P. Th. Poulsen (F. O. F.).
Købmand Kaj Lykke (Handelsstandsforeningen).
Fru Thora Laursen (Husmoderforeningen).
Fru A. Krogh (K. F. U. M. og K.).
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Undervisningspligtige og skolesøgende børn i Middelfart 
pr. 31. december 1954.

Hjemmeundervisning.....................
Børn i udenbys skoler.................
Uden undervisning på grund af 

vedvarende sygdom ...............
Børn i andre skoler.......................
Undervisningspligtige børn

i Middelfart..................................

dr.

250
263

0
21

0
12

546

O c

pi.

251
236

0
10

1
13

10
1

pi.

14
3

669
555

De undervisningspligtige børn i Middelfart udgjorde 
12,07 % af byens indbyggertal, der den 1. januar 1955 var 8877.

1. januar 1950: 7,14 %
1. - 1951: 7,65 %
1. — 1952: 7,94 %
1. — 1953: 10,35 %
1. — 1954: 11,07 %

Realeksamen 1955.
R. A.
Finn Thambo Andersen. 
Ketty Christensen.
Birgit Ejby Hansen. 
Tove Marie Hansen 
Finn Nørgård Jensen. 
Winnie Kirsten Jensen. 
Gerda Elin Jespersen. 
Axel Jørgensen.
Bent Hedelund Jørgensen.
Lis Laila Behrendt Jørgensen.

Jørgen Mogensen.
Vagn Møller.
Ulla Poulsen.
Karin Sørensen.

R. B.
Birgit Andersen.
Gurli Andersen.
Preben Werner Andersen.
Knud Kingo Christensen.
Rigmor Anna Christensen.
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John Dahlberg.
Jonna Lane Gormsen. o
Kjeld Vagn Hansen.
Jytte Mølgård Jensen.
Jytte Inge Jensen.
Jørgen Porse Jensen.
Tage Bønneland Jensen.

Kurt Erwin Karlsen.
Kirsten Mogensen.
John Asger Nielsen.
Elise Poulsen.
Else Hyldedahl Rasmussen.
Inger Marie Rasmussen.

Følgende resultater opnåedes:
13,77 — 14,63 — 14,06 — 14,11 — 13,84 — 14,47 - 14,10 —
13,52 — 13,17 — 14,35 - 13,08 - 13,85 — 14,00 — 14,22.
13,53 — 14,17 — 14,01 — 14,20 — 13,60 — 13,84 — 13,19 -
14,42 — 14,35 — 14,38 — 14,81 — 14,27 — 14,44 — 13,24 —
13,05 - 14,24 — 14,39 — 13,75.

Mellemskoleeksamen 195 5
blev bestået af 41 elever, af hvilke 30 elever overflyttedes i 
realklassen, medens følgende forlod skolen:

Birgit Helle Albrethsen.
Hanne Grethe Bille Andersen.
Karen Hansen.
Birthe Teilmann Jensen.
Ebbe Jensen.
Karen Øelund.

John Thun Klausen.
Alice Winther Larsen.
Vagn Emil Madsen.
Jørgen Sander Pedersen 
Mogens Pedersen.

Præmieuddeling i realklassen og 8. klasse.
Det af Sparekassen for Middelfart og omegn skænkede 

beløb af 125 kr., som præmie for dygtige elever, der forlader 
skolen, blev tildelt følgende:

Jørgen Porse, real B.
Winnie Jensen, real A.
Else Hyldedahl Rasmussen, real B.
Else Skovby Larsen, 8. klasse.
Arne Fogh Nielsen, 8. klasse.

Nordens flidspræmie tildeltes Ketty Christensen, real A.
Lærernes bogpræmie tildeltes Laila B. Jørgensen, real A.
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Ferier og fridage 1956.
Med skolekommissionens billigelse er de kommende ferier 

og fridage fastsat således:

Skolerne begynder 4. januar 1956.
Fastelavnsmandag 13. februar.
Dronningens fødselsdag 28. marts.
Påskeferie 28. marts—3. april (inci.).
Bededagsferie 27.—28. april (inci.).
Pinseferie 19.—22. maj (inci.).
Sommerferie 23. juni—12. aug. (inci.).
Mandag den 17. september.
Efterårsferie 15.—20. oktober (inci.).
Mandag den 19. november.
Juleferie 23. december—3. januar 57 (inci.).

Ringetiderne.
8 — 865 1315—1406
gos__ 950 14-15__ 1500

1010—1055 1 510_1555
1105—1155

Ringetiderne om lørdagene i sommerhalvåret.
8 — 840 1030—1110
850---  930 lp0_1205

940_ 1Q20 j206--- 13

Eleverne.
Sammenlignende oversigt.

Elevantallet
31/i2 53

Elevantallet
31/i2 54

Resultat
+ -r-

V. 0. Ialt
Real- og mellemskolen.......... 200 218 0 218 18 —

Eksamensfri mellemskole ... 154 82 113 195 41 —

Grundskolen............................. 740 369 442 811 71 —

1094 669 555 1224 130 —



Elevernes fordeling i klasserne.

3
CO 4.

 kl
.

5.
 kl

. 2
oc I. e

m
.

II.
 e

m
.

III
.e

m
.

IV
.e

m
.

X

Vestre skole:
Antal klasser............. 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2
Antal elever 31/12 54.. 69 78 86 76 60 40 26 16 54 50 41 41 32

Østre skole:
Antal klasser.............
Antal elever sl/i2 54..

3
81

4
100

3
97

3
88

3
76

2
57

2
38

1
18

Elevernes forsømmelser.

Sygdom Af lovlig grund Uden lovlig 
grund

Vestre skole:
Real- og mellemskole. 1195: 2,28 o;o 126: 0,24 o,o 0: 0 %
Eks.fri mellemskole . . 424: 2,15 oo 52: 0,09 o/o 1: 0,001 o/o
Grundskolen............... 3789: 4,2 o,o 321: 0,64 o/o 36: 0,004 o/o

Østre skole:
Eks.fri mellemsk......... 1065: 3,08 o/o 63: 2,25 o;o 60: 0,22 o/o
Grundskolen............... 4289: 4,23 o/o 248: 0,17 o/o 4: 0,003 o/o

F orældredage.
Den 17. os 18. november 1954 afholdtes forældredage ved o o

kommunens skoler, og mange forældre modtog indbydelsen til 
at overvære undervisningen og se deres børns skole i det dag
lige arbejde.

Optagelsesprøven 1955.
Prøven afholdtes på begge skoler 31. januar, 1. og 3. februar.

Tilmeldt

U
d

gå
et Ikke bestået Optaget
fra

5. kl.
fra

6. kl.
uden

bys
fra

5 kl.
fra

6. kl.
uden
bys

Vestre 
skole

Østre 
skole

Vestre skole .... 36 8 8 0 10 6 4 32 __
Østre skole........ 42 10 1 0 7 5 0 9 32
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Årsprøven i marts 1955.

Skriftlig årsprøve afholdtes den 22., 23. og 24. marts og 
mundtlig årsprøve den 25., 26. og 29. marts.

2. klasse.
Diktat.

Da Per gik / ude i haven / med sin far / og mor /, kom der/en 
bi /, / som / satte sig / på hans hånd /.

Han blev / meget bange /, / men han gav sig / ikke / til at slå / til 
den .

Lidt efter / var den / borte /. /
Per så /, / at den / satte sig / i en blå / blomst .
(Diktaten oplæses een gang før dikteringen. Derefter dikteres af

snitsvis to gange langsomt og tydeligt. Alle tegn dikteres).

3. klasse.
Diktat.

En dag /, / da vejret var godt /, / gik Ole / ned i engen / med sin 
hund /. / Den holdt / hele tiden næsen / tæt mod jorden , mens den 
løb / foran ham /. /

Pludselig I stod den stille / og begyndte / at gø /. /
Ole kunne / først ikke / finde ud af /, / hvorfor den var vred ; 

men da / fik han øje på to fugleunger i græsset I. Begge ungerne 
var meget bange /.

Så tog Ole / fat i hunden I og trak den bort / . /
(Diktaten oplæses een gang før dikteringen. Derefter dikteres af

snitsvis to gange langsomt og tydeligt. Alle tegn dikteres).

4. klasse.
Diktat.

I går legede Peter sammen med sine kammerater pa gaden uden 
for købmand Hansens forretning/./

Bedst som de legede /, / kom en stor hund forbi . En af dren
gene / kendte den / og kaldte på den , . / Den kom villigt hen til dem /,, 
og de klappede den / på ryggen /; / men pludselig / blev den store hund 
rasende / og sprang ind på børnene /. / De fleste af dem ; skyndte sig / 
at springe til side ; men Peter blev så forskrækket/,/at han helt 
glemte / at løbe , . , Alt gik imidlertid , helt anderledes ,, end man 
kunne vente /. / Hunden gjorde ham intet , ' og lidt efter / listede den 
stille bort /. /

(Diktaten læses op een gang før dikteringen. Derefter dikteres af- 
snitsvis to gange langsomt og distinkt i naturligt talesprog. Alle tegn 
dikteres. Diktaten læses op een gang efter dikteringen).
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Regning.
Nr. 1.

628 + 572 + 57 + 4283 +39+7.

Nr. 2.
85072 28798.

Nr. 3.
680 X 57.

Nr. 4.
24168 : 53.

Nr. 5.
820,75 x 284,29 + 673,35.

Nr. 6.
4265 hl 95 1 : 65.

Nr. 7
6J/s + 93/8 + 10» 8.

Nr. 8.
Mor køber mælk og Iløde for 86 øre hver dag. Hvor mange kr. 

og øre køber mor for i 1 uge?

Nr. 9.
37 kg æbler koster 30 kr. 34 øre.
a) Hvor meget koster 1 kg?
b) Hvor meget koster 26 kg?

5. klasse.
Diktat.

Foråret var kommet,./Den sidste sne/på den stejle skrænt bag 
vort hus / forsvandt /, det sidste brændsel, blev lagt i kakkelovnen /, 
og græsset begyndte atter at blive grønt og blødt, . / Folk fik travlt 
i haver og på marker , og allerede / sidst i marts var skovbunden 
fuld/af skinnende hvide blomster, .

Hvor vi dog nød denne skønne tid . Hver søndag vandrede vi 
med far og mor ud i solskinnet /. / En søndag gik vi/ omtrent seksten 
kilometer uden at hvile ; men da blev vi også / dygtig trætte /. , Da 
vi endelig fandt en lille kro i ved landevejen /, / nød vi rigtignok mid
dagsmaden /. Vi hvilede et par timer / i den hyggelige krostue / og 
vendte så atter hjem/./Den skarpe luft, havde bidt slemt i huden 
/, og jeg var lidt øm , i kinderne /.

(Diktaten læses op een gang før dikteringen. Derefter dikteres af- 
snitsvis to gange langsomt og distinkt i naturligt talesprog. Alle tegn 
dikteres. Diktaten læses op een gang efter dikteringen).
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5. klasse.
Genfortælling.

En gårdejer i Nordnorge havde en hund, der hed Tom. Den var 
blevet gammel og svag, og gårdejeren havde derfor bestemt, at den 
skulle skydes. Hans to drenge, der holdt meget af Tom, var imidlertid 
kede af det.

En eftermiddag var de to drenge alene hjemme. Pludselig hørte 
de en ulv tude ude på gårdspladsen. Den ældste af drengene greb 
faderens bøsse og gik hen til vinduet for at skyde efter ulven; men 
inden han fik vinduet lukket op, hørte han en rasende gøen. Det var 
gamle Tom, der angreb ulven. Drengene stod ved vinduet og så på 
ulven og Tom, der i vild kamp tumlede rundt på gårdspladsen. Til 
sidst lykkedes det Tom at give ulven så kraftigt et bid, at den faldt 
død om. De to drenge styrtede straks ud i gården og fik fat på den 
sårede Tom.

Da faderen kom hjem og hørte, hvad der var sket, bestemte han, 
at Tom skulle have lov til at leve, og drengene blev glade.

(Genfortællingen læses op to gange;.

Regning.
Nr. 1.

8532 + 794 + 60425 + 47 + 2796 + 9 ~ 401.

Nr. 2.
348,5 67,67.

Nr. 3.
6705 x 894.

Nr. 4.
71.2 + 303/j + 16»8 + 191/4.

Nr. 5.
Hansen lejer en bil og skal betale 27 øre pr. km. Regningen ly

der på 264,60 kr.
Hvor mange km har han kørt?

Nr. 6.
Erik sælger slik i et teater. En aften solgte han 28 stk. choko

lade til 75 øre pr. stk., 16 stk. chokolade til 1 kr. 25 øre pr. stk., 25 
poser bolcher til 1 kr. 10 øre posen og 18 appelsiner til 45 øre stykket.

a) Hvor meget solgte han for ialt?
Han fd< selv 1/20 af salgsprisen.

b) Hvor meget fik han selv?
Nr. 7.

En håndgerningslærerinde køber stof til 36 gymnastikdragter. Til 
hver dragt bruges 1 m 80 cm stof, der koster 3,85 kr. pr. m.

Hvor stor bliver udgiften til dragterne?
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Nr. 8.
Karl havde 6 kaniner, som han solgte for 3 kr. 45 øre pr. stk. 

For pengene købte han så mange dværghøns, som han kunne få.
Når en dværghøne kostede 3 kr. 75 øre, hvor mange dværghøns 

fik Karl så?
Hvor mange penge får han tilbage?

I f. m.
Diktat.

En tidlig morgenstund var der travlhed / i en lille by ved Vester
havet . /

Fiskerne skulle på havet , og de ventede en god fangst ,/da 
vejret var smukt / og vandet roligt ./I en lang række / sejlede de 
store både af sted , og snart havde de fjernet sig / så meget/,/at 
de kun lignede små prikker . /

I løbet af formiddagen forandrede vejret sig /. / Det begyndte at 
blæse/,/mørke skyer viste sig på himlen/,/og snart kom vældige 
bølger rullende/ind mod stranden/./Herfra fulgte man / med spæn
ding fiskerflådens hjemtur/på del oprørle hav . /

Nu gik redningsbåden ud /./ Den sejlede frem og tilbage langs 
den farlige inderste sandrevle og holdt sig parat / til at redde mand
skabet /, / hvis en fiskerbåd skulle støde på grund / og blive slået i 
stykker / af bølgerne .

Heldigvis blev der ikke brug for redningsbåden . Det lykkedes, 
alle de modige fiskere/al nå stranden i god behold •

Genfortælling. •
En lille syvårig dreng skulle for sommeren have plads som hyr

dedreng på en gård, der lå langt fra hans hjem. Inden han tog hjem
mefra, målte han love sin mor, at han ville være en god og lydig 
dreng, som ville gøre alt, hvad de fremmede folk satte ham til.

Den første dag i den nye plads var svær at komme igennem for 
den lille dreng, der ustandselig måtte genne med de gæs og får, han 
skulle vogte. De ville nemlig hellere søge ind i kornet end blive på 
græsmarken, hvor de skulle være. Træt og udmattet af de mange 
løbeture kom den lille hyrdedreng så sent ind til aftensbordet, at alle 
de andre var færdige, før han fik begyndt. Hans madmor satte et 
vældigt fad grød for ham, og han begyndte at spise. Han hængte i, 
som om han ikke havde set mad i 14 dage, og sveden sprang ham 
ud af panden, mens madmoderen forundret så på hans ihærdige an
greb på grøden. Pludselig lagde han skeen og gav sig til at græde 
ynkeligt. Madmoderen spurgte, hvad der var i vejen, og den græ
dende dreng forklarede, at han havde lovet sin mor at gøre alt, hvad 
han blev sat til, men at han umuligt kunne tømme grødfadet.

Hans madmoder trøstede ham da smilende med, at hans mor havde 
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ment, alt det arbejde, han blev sat til, skulle han gøre færdigt, men 
maden måtte han gerne levne.

Regning.
Nr. 1.

375,5 + 62,076 + 725 + 0,08 + 4 + 5,683 =
Nr. 2.

560034 -h 329875 =

Nr. 3.
5806 X 508 =

Nr. 4.
15491 g : 56 =

Nr. 5.
5363/4 + 2191 -2 589% =

Nr. 6.
På et værksted er ansat 12 svende. De arbejder 48 timer om ugen 

og får i timeløn 4,87 kr.
Hvor meget skal chefen i alt udbetale i ugeløn til de 12 svende?

Nr. 7.
En rulle klæde solgtes for 25,50 kr. pr. m, og der blev betalt i 

alt 892,50 kr. for hele rullen.
Hvor mange m var der i rullen?

Nr. 8.
Vor dagligstue er 5,50 m lang og 4,25 m bred. Gulvtæppets areal 

er 15,75 m2. Hvor mange m2 gulv er ikke dækket af tæppet?

II f. m.
Diktat.

Dyrenes slikkepladser.
Mange af Afrikas store dyr / lever af planteføde /, , men tit ei

der/i de planter ,,, som de æder/, kun lidt salt/, og da de ikke / 
kan undvære salt /,/ må de skalfe det / på anden måde /. / De søger 
da hen til steder ', hvor jorden er / så rig på salt/,/at de kan få 
nok deraf / ved at slikke den/./Sådanne slikkepladser / findes gerne 
i nærheden af floder og søer/.

Hver nat kommer/store flokke af dyr , til slikkepladserne /. Med 
deres fødder / nedtramper de alt / , og om morgenen / kan man se 
fodspor / af næsten alle / planteædende dyr /. Men det sker også /, / 
at man finder spor / af løver eller andre rovdyr . Så kan man vide , 
/at de har været på jagt, på saltpladsen/,/og måske opdager man / 
i nærheden / rester / af et eller andet dyr ,/der er blevet dræbt og 
ædt / .
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Genfortælling.
Den ene tjeneste er den anden værd.

For en snes år siden havde en amerikansk forretningsmand ved 
navn Bill en fordvogn af den høje gamle type. Han var meget stolt 
af den, for han havde uden uheld og vanskeligheder kørt i den i 
15 år.

En dag, da han var ude på biltur, så han en meget stor, moderne 
bil holde ved vejkanten; privatchaufføren prøvede forgæves på at få 
motoren i gang. Bill standsede og spurgte, hvad der var i vejen, hvor
efter han uden videre trak et reb frem og tilbød at slæbe luksusbi
len til det nærmeste motorværksted. Tilbudet var velkomment. Da 
man var nået til værkstedet, trådte luksusbilens ejer ud og takkede 
Bill, og samtidig trak han sin meget tykke tegnebog op for at betale. 
Men Bill afslog. »Det er en dårlig bilist, der ikke kan hjælpe en kam
merat, der er i vanskelighed, ikke også.« Han tilføjede, at han ikke 
stolede på de moderne biler; nej, de gamle som hans, der havde 
gået i 15 år, det var kram.

Få uger efter var Bill ude for et sammenstød, hvorved hans gamle 
vogn blev stærkt medtaget; selv kom han intet til. Han fik den slæbt 
hjem og lod den stå uden for huset.

En morgen kort efter uheldet kom Bill ud og så, at der ved siden 
af bilvraget stod en flunkende ny fordvogn. Han kikkede nysgerrigt 
ind i den og bemærkede, at der ved rattet hang en seddel med hans 
navn. På bagsiden stod der: »Det er en dårlig bilist, der ikke kan 
hjælpe en kammerat, der er i vanskelighed, ikke også.«

Seddelen var underskrevet: Henry Ford.

Regning.
Nr. 1.

684 + 7 + 7640 + 58 + 5693 + 8 + 395 + 8058 =
Nr. 2.

2182,5 x 903,46 4- 869,765 =
Nr. 3.

628,5 X 68,9 =
Nr. 4.

758016 : 96
Nr. 5.

565/8 + 1291-2 + 891/4 x 19911/12 =
Nr. 6.

En by havde i skolerne 6790 drenge og 6602 piger fordelte i 496 
klasser.

Hvor mange elever var der i gennemsnit pr. klasse?
Nr. 7.

Et lån på 1800 kr. forrentes med 4i/»°/0 P- a. Hvor stor er den 
halvårlige rente?
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Nr. 8.
Holm køber en byggegrund, der måler 35 m x 28 m, for 2,40 kr. 

pr. m2. Han betaler 30 °/q af købesummen kontant. Hvor stort er 
restbeløbet?

Nr. 9.
En vognmand skal på sin vogn, der må bære 1,2 tons, transpor

tere 6 granitsten til en trappe. Stenene måler hver 12 dm x 2,5 dm 
X 2 dm og 1 dm3 granitsten vejer 2,6 kg.

Hvor meget mangler han i at have fuldt læs?

III f. m.
Diktat.

Hvert forår omkring midten af marts/sender skolehaverne bud 
til de københavnske skoler om, , / at de drenge og piger/,/som har 
lyst og tid /, / kan få en skolehave /, hvis de / på nærmere fastsatte 
dage / henvender sig til den lærer ,/ der leder skolehaven.

Enhver /, der indmelder sig / ,/ får et stykke jord /,/ som først 
skal tilsås / og derefter passes / med lugning og vanding / sommeren 
igennem. I en del skolehaver / har man indrettet det således/,/at 
eleverne fra de øverste klasser / mod at betale lidt mere / kan få en 
større have / end børnene fra de mindre klasser. Så må de naturligvis 
også / ofre mere tid og arbejde på / at holde den ren for ukrudt /; / 
men til gengæld får de et større udbytte af urter, græskar og blom
ster.

Arbejdet i skolehaven / er både sundt og nyttigt; sundt, fordi det 
udføres i fri luft , ' og nyttigt /, fordi havens produkter I kan bruges 
i hjemmenes husholdning.

Genfortælling.
Kristian d. 9. og børnene.

En sommerdag gik Kristian d. 9. en lang tur og kom over en mil 
bort fra Fredensborg slot. Som han nu vandrede gennem de store 
skove, blev han overrasket af et frygteligt tordenvejr, og det gav sig 
til at regne meget stærkt. I nogen tid stod kongen under nogle gamle 
træer; men snart nåede regnen ham også der, og han søgte så ly i 
et nærliggende skovløberhus.

Skovløberens kone, der var alene hjemme sammen med sine 2 
børn, en dreng og en pige, kendte ikke den fremmede mand, men 
tog venligt imod ham og sagde, at han endelig måtte sætte sig ned 
og hvile sig, indtil det blev bedre vejr. Det gjorde kongen også, og 
konen hentede et glas mælk til ham. Imedens morede han sig med 
at betragte de kønne, livlige børn, som legede på gulvet, drengen 
med en kæphest og pigen med en gammel dukke.

Da regnen holdt op, sagde kongen farvel og tak og gav den flinke 
kone en guldtyvekrone. Konen blev forbavset over den store gave 



og spurgte, hvem den fremmede herre var, og kongen svarede smi
lende: »Hvis De ser på mønten, så finder De nok mit portræt«. Der
på gav han børnene hånden og var ude af døren.

To dage efter kom en rødklædt tjener fra slottet med 2 prægtige 
gaver til børnene, nemlig en gyngehest til drengen og en nydelig 
dukke i dukkevogn til den lille pige, og der blev stor jubel og glæde 
i skovløberhuset.

Regning.
Nr. 1.

567890 + 987654 + 123456 + 509837 + 980579 =

Nr. 2.
1000 4- 35,895 H- 228 x 237,853 -y 20,989 =

Nr. 3.
185,64 x 756 =

Nr. 4.
(586,9 + 987,3 + 1219,5) : 6,5

Nr. 5.
Gerdas far har fået kørekort. Han fik hos kørelæreren 18 timer 

å 12,75 kr. Han betalte desuden en lægeattest med 10 kr. samt om
kostninger ved prøven 20 kr.

Hvor meget kostede kørekortet ham i alt?

Nr. 6.
Hvor meget er i alt 3/5 af 10765,500 kg og 4/7 af 29086,400 kg?

Nr. 7.
En grosserer købte 250 liggestole for i alt 3875,00 kr. og solgte 

dem med 30 % fortjeneste.
Hvor stor var salgsprisen pr. stol?

Nr. 8.
På en fabrik arbejder 14 svende og 4 lærlinge. Arbejdstiden er 

48 timer om ugen. Timelønnen er for en svend 4,78 kr. og for en 
lærling 38 øre. Hvor stor er den samlede ugeløn for alle svende og 
lærlinge?

Nr. 9.
Carl cyklede en dag fra Århus til Aalborg på 7:i/4 time. Hans gen

nemsnitsfart var 15,3 km i timen.
Ved ankomsten til Aalborg målte han omkredsen af sit baghjul, 

da det morede ham at se, hvor mange omdrejninger det havde gjort.
Omkredsen var 2,25 m.
Hvor mange omdrejninger havde baghjulet gjort?
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Lærerpersonalet.

Dim.
Ansat hei' Tjeneste

alder Skole
som timel. fastansat

Stadsskoleinspektør:
S. Grimstrup................... 1929 Vs 1948 Vs 1952 V.

Skoleinspektør:
E. Blaabjerg..................... 1936 1/5 1952 Vs 1952 0.

Viceinspektører:
F. V. Tønnesen............... 1915 Ve 1920 i/i 1940 V.
J. Gram............................ 1925 Vn 1930 1/4 1948 0.

Konsulent for
særundervisningen:

E. Søndergaard-Poulsen 1940 1/4 1955 1/4 1952 V.

Overlærere:
K. J. Sander..................... 1913 Ve 1918 1/4 1946 V.
frk. R. Kjems................... 1914 1/2 1919 1/4 1946 V.
(2. G. Hansen................... 1913 1/5 1922 1/4 1946 V.
A. Lund Hansen ........... 1922 Vio 1927 1/4 1946 V.
Åge Petersen................... 1913 1/4 1928 1/4 1946 V.
S. Lerche Møller........... 1929 i/8 1935 Vi 1949 V.
F. V. Zimmermann........ 1934 1/4 1936 1/1 1939 1/2 1950 V.
frk. R. Johansen............. 1933 1/12 1937 V8 1949 V.
K. Keldbjerg................... 1930 V7 1935 1/4 1954 V.
N. K. Magnus................... 1931 i/io 1936 Vu 1939 1/4 1954 V.
P. Bennike....................... 1936 Vi» 1937 1/5 1955 V» 1955 V.

Lærere:
H. G. Petersen................. 1942 Vs 1943 1/4 1948 Vio 1945 V.
E. Antonsen..................... 1945 Vio 1948 1/4 1950 1/9 1948 0.
.1. H. Hansen................... 1943 1/1 1951 1/4 1947 V.
•I. Okkels........................... 1950 1/4 1951 1/10 1951 1/4 1953 0.
J. C. Bro Hansen........... 1941 Ve 1952 Vio 1946 0.
.1. Sommer....................... 1951 1/7 1952 1/7 1953 0.
M. Ramskov Andersen .. 1937 V11 1952 Vs 1942 0.
P. Th. Poulsen ............... 1952 1/12 1952 Vs 1954 V.
M. Bøgh Mortensen .... 1944 Vs 1953 1/4 1948 0.
E. L. Sørensen ............... 1950 1/111952 Vs 1954 1/11 1954 V.
P. Jørgensen................... 1953 1/3 1954 i12 1954 0.
W. Jensen ....................... 1928 1/4 1954 Va 1931 V.
H. Bjerregård................. 1936 1/4 1954 1/9 1939 V.
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Lærerpersonalet (fortsat).

Dim.
Ansat her Tjeneste- 

alder Skole
som timel. fastansat

E. Schultz-Jacobsen .... 1945 1/4 1954 1/1 1948 V.
J. Berthelsen................... 1947 1/4 1954 Vo 1949 V.
H. C. Lindskrog............. 1952 ',4 1953 1/4 1955 Vio 1954 0.

Lærerinder:

fru E. Sander................. 1915 1/7 1919 V11 1917 V.
- M. Fog Magnus........ 1935 i/6 1938 1/5 1940 V12 1938 0.
- J. Guldbrandt......... 1936 1/4 1941 1/4 1939 0.
- V. Bennike............... 1943 i/7 1947 1/10 1947 1/9 1945 0.

frk. Aase Olsen............... 1929 Vi 1948 1/3 1944 0.
fru A. Nørvang Petersen 1945 Vs 1946 Vs 1948 Vs 1948 0.
frk. A. M. Nielsen........... 1946 1/1 1949 1/1 1949 V.
fru H. Gleesborg........... 1937 i/i 1952 !/0 1952 Vs 1947 V.
frk. A. M. Mortensen .... 1934 V12 1952 1/3 1946 0.
fru G. Høst Poulsen.... 1951 Vs 1952 1/4 1953 1/j 1954 V.
frk. Grethe Jensen.......... 1952 i/7 1952 1,4 1953 1/7 1954 0.
fru L. Okkels ................. 1950 Vs 1952 i/(i 1953 V10 1953 0.

- C. M. Bertelsen....... 1947 1/4 1954 Vs 1949 V.
frk. E. K. Sørensen........ 1952 Vs 1953 1/4 1954 i/8 1954 0.

- Karen Christoffersen 1953 1/7 1953 1/4 1954 V.
- K. K. Rasmussen.... 1954 V» 1954 1/4 1954 V.
- E. L. Frank............. 1954 1/7 1954
- E. Lund Sørensen .. 1953 1,3 1955

Ansættelser.
1. dec. 1954 ansattes hr. timelærer P. E. Jørgensen som lærer.
1. juni 1954 ansattes frk. K. Kongsted Rasmussen, Skårup, 

som timelærerinde.
1. juli 1954 ans. frk. E. L. Frank, Ranum, som timelærerinde.
1. marts 1955 ansattes vikar frk. E. Lund Sørensen som time

lærerinde.
1. april 1955 ansattes lærer E. A. Søndergaard Poulsen, Thi

sted, som konsulent for særundervisningen.
— — ansattes timelærer H. C. Lindskrog som lærer.
— — ansattes timelærerinde frk. K. Kongsted Rasmus-O

sen som lærerinde.
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Forflyttelse.
1. aug. 1954 ansattes lærerinde frk. Lis Grete Andersen ved 

Odense kommunale skolevæsen.

Udflugter m. m.
25. maj: Vestre skoles 1.—4. kl. på udflugt til Langesø.

9. juni: Østre skoles l.kl. på udflugt til Snoghøj.
9. juni: Østre skoles 2.—4. kl. på udflugt til Odense.
3. juni: Østre skoles 5.—8. kl. på udflugt til Fanø.

12. juni: Idrætsdag i Bogense.
3. juni: Vestre skoles 5. kl.—realki. på udflugt til Skam- 

lingsbanken.
10. og ll.decbr.: Skolefest på »Melfar« for Vestre skoles 

elever.
25. og 26. febr.: Skolefest på Østre skole.

Skoletandklinikken.
Tandlæge Åge Veel Jeppe.
Beretning for året 1954—55.
Klinikken er åben:
På Vestre skole: kl. 8—12 og 13—15, mand., onsd., fredag.
På Østre skole: kl. 8—12 og 13—15, tirsdag, torsdag samt 

lørdag fra 8—12.
I den systematiske behandling har deltaget ca. 1200 elever, 

i kommuneskolerne og privatskolerne fra 1. kl. til og med 
realklassen.

Til skoletandpleje er der pr. 31. marts 1955 indmeldt:
På Vestre skole:
Af realklassen 90 pct., i IV. ml. 94 pct., af III. ml. 98 pct., 

af II. ml. 97 pct., af I. ml. 92 pct., af 8. kl. 100 pct., af 7. kl. 
(II. fm.) 97 pct., af 6. kl. (I. fm.) 100 pct., af 5. kl. 95 pct., af 
4. kl. 96 pct., af 3. kl. 96 pct., af 2. kl. 97 pct., af 1. kl. 99 pct.

I gennemsnit 96 pct. af det samlede børnetal.
På Østre skole:
Af III. f. m. kl. 95 pct. af eleverne, af II. fm. 94 pct., af I. fm. 

93 pct., af 5. kl. 98 pct., af 4. kl. 95 pct., af 3. kl. 93 pct., af 2. kl. 
93 pct., af 1. kl. 92 pct.

I gennemsnit 95 pct. af det samlede børnetal.
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Oversigt over tandforholdene hos samtlige undersøgte 
elever i 1954—55.

Skolelægevirksomheden
ved Middelfart kommunale skolevæsen 1954.

Systematisk 
behandling
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73 138 377 302

Skolelæge: S. Tønnesen.

Skolesundhedsplejerske: Frk. Primdahl.

Samtlige elever er undersøgt i skoleåret 1954—55. Under
søgelsen er obligatorisk. Undersøgelsen omfatter en almindelig 
klinisk bedømmelse (bl.a. vægt, højde, ernæringstilstand, 
undersøgelse af hjerte, lunger, syns- og høreprøve, urinunder
søgelse) samt en farvesynsprøve for drenge, inden de forlader 
skolen.

Findes der ved undersøgelsen sygelige tilstande, får bør
nene en henvisning til forældrenes læge, der da sørger for det 
fornødne.

I løbet af skoleåret blev samtlige elever i 1. klasserne 
samt de elever, der forlader skolen 31. marts 1955 undersøgt i 
Tuberkulosestationens Røntgenvogn.

Alle børn, der ikke reagerede for tuberkulinprøven, blev 
tilbudt Calmettevaccination.

Denne yder en betydelig beskyttelse mod tuberkulose, og 
næsten alle børn, der ikke reagerede for prøven, blev vac
cinerede.

Da de fleste forældre ikke er klar over, hvorledes de skal 
forholde sig med deres skolesøgende børn i tilfælde af smit
somme sygdomme i hjemmet, skal følgende oplyses: Findes 
der i et hjem mæslinger, kighoste, røde hunde, skålkopper, 
influenza, fåresyge eller halsbetændelse, må de børn, der ikke 
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er syge, gå i skole. Får det skolesøgende barn selv sygdom
men, må det ikke modtages på skolen, så længe det acute 
stadium varer. Ved mæslinger skal der gå mindst 10 dage efter 
sygdommens begyndelse og ved kighoste 4 uger efter kighoste
anfaldenes begyndelse.

Findes der skarlagensfeber, difteritis, børnelammelse eller 
meningitis, må børnene — hvad enten de har været syge eller 
ej, først modtages på skolen, når de medbringer en lægeattest 
for, at de ikke er smittefarlige.

Efterfølgende viser resultatet af undersøgelserne:

Grund
skolen

Eks.fri 
mellemsk.

Eksamens
mellemsk.

Antal calmettev. før skoleg. beg........ 345 37 25
Antal calmettev. efter skoleg. beg.... 326 133 175
Antal hvis højde/vægtf. er o. -|- 15 % 32 15 15
Antal hvis højde/vægtf. er u. ~ 15% 36 10 8
Antal elever med sukkersyge........... 1 0 1

— fodvorter.................................... 12 7 3
— alvorlige hjertelidelser........... 1 0 0
— asthma ........................................ 1 1 0
— udtalte taleforstyrrelser.......... 1 0 0
— synsnedsættelse påv. hos øjenl. 52 25 37
— nedsat hørelse ........................... 5 0 2

Det må hilses med glæde, at den ny gymnastiksal på 
Vestre skole nu påbegyndes.

Skolesparekassen.
Den 31. marts 1955 indestod der i Middelfart sparekasse 

på Vestre skoles konto 50290,84 kr. og på Østre skoles 
36791,11 kr. Sparekassen giver højeste rentefod, 5 pct. p. a., 
således at sparernes indskud forrentes med 2% pct. halvårlig 
(30. sept. og 31. marts).

Af skolernes 1224 elever har de 968 sparebog. Hver sparer 
har i regnskabsåret gennemsnitlig opsparet 27,87 kr.
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Vestre skoles sparekasseregnskab 1.4. 1954—31. 3. 1955.
Indestod d. 1954 .............................................
Overført fra Østre skole....................................
Renter 3% 54..........................................................
Renter 31/a 55.........................................................
Indbetalinger '/j 54—ai/a 55..............................
Udbetalinger 54—:il/s 55 . . . 18913,97 kr.
Indestår pr.’Va 55 ................... 50290,84 -

48369,20 kr.
3422,46 -
1183,51 -
1206,61 -

15023,03 -

69204,81 kr. 69204,81 kr.

Østre skoles sparekasseregnskab 1.4.1954—31.3. 1955.
Indestod d. ‘A 1954 .............................................
Overført fra Vestre skole..................................
Renter 30/» 54..........................................................
Renter ’Us 55.........................................................
Indbetalinger 'h 54—:il/a 55..............................
Udbetalinger '/« 54—’Us 55 . . . 12998,45 kr.
Indestår pr. ’Us 55 ................... 36791,11 -

35994,63 kr.
154,86 -
781,17 -
903,25 -

11955,65 -

49789,56 kr. 49789,56 kr.

Sommerlejre.
59 drenge og 58 piger fra de kommunale skoler (2 hold fra 

Vestre skole og 2 hold fra Østre skole) blev af Juletræskomi
teen, Middelfart, inviteret på 10 dages gratis sommerlejr 
i Føns.

5 lærere og 4 lærerinder deltog som ledere. Skolerne udtaler 
såvel overfor Juletræskomiteen som lærerne sin bedste tak 
herfor.

Kommunens andel i udgifterne udgjorde kr. 3968,64.

Erhvervsvejledning.
I samarbejde med amtsarbejdsanvisningen i Odense har 

der været etableret erhvervsvejledning ved erhvervsvej lederne 
lærer C. Aalund og lærer D. Nielsen, Odense, for elever i 
Vestre og Østre skoler.

Efter at elever og skolen har udfyldt de krævede spørge
skemaer, har erhvervsvejlederen nogle dage været på skolerne 
for mundtlig at rådgive, dels elever alene, dels elever sam
men med forældre.

62 har søgt vejledning. Psykoteknisk prøvet blev 5 elever.
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Bibliotek.
Middelfart Kommunes Børnebibliotek har med nærvæ

rende beretning for 1954/55 arbejdet det første fulde år efter 
bibliotekets omorganisering, og det er med glæde, at man kan 
konstatere, at det benyttes overmåde flittigt og omfattes af 
børnene med levende interesse, hvad stigningerne tydeligt 
viser.

Bogbestanden udgjorde pr. 31. marts 1955 6028 bind, nem
lig 2817 bd. faglitteratur og 3211 bd. skønlitteratur. Heraf står 
der på skolernes læsesale 363 bd. håndbøger og 1256 bd. i 
klassesæt. Udlånsafdelingerne råder altså over 4409 bind.

Der er i årets løb anskaffet 1447 bd., nemlig 486 bd. skøn
litteratur og 961 bd. faglitteratur. I samme tidsrum er der 
ved slid m.m. kasseret 147 bd. — 140 bd. skønlitteratur og 
7 bd. faglitteratur — så nettotilvæksten bliver 346 bd. skøn
litteratur og 954 bd. faglitteratur, ialt 1300 bind.

Lånertallet var 843, heraf var 483 på Vestre skole og 360 på 
Østre skole. Det samlede udlån har været:

På Vestre skole............................ 1 7.423 bd.
På Østre skole ............................ 7.300 bd.
I klassesæt på begge skoler .... 1.161 bd.

Ialt .... 15.884 bd.

Det vil sige en stigning på ca. 34 pct., hvilket er en naturlig 
følge af det voksende lånertal, der er steget med 38 pct. Ca. 
74 pct. af alle skolesøgende børn har benyttet biblioteket, og 
der er i gennemsnit lånt 29 bind pr. låner.

For den hjælp, som interesserede elever har ydet biblio
tekarerne under udlånet, bringer vi vor bedste tak.

Antallet af besøg på begge læsesale har været 3825 mod 
2965 året før og viser altså en glædelig stigning, nemlig 
ca. 29 pct.

De vigtigste udgiftsposter er bøger og indbinding kr. 16044, 
lønninger 6779, rengøring 1470. Kontorhold, afgift til Folke
biblioteket m. m. kr. 2535, lokaler, lys og varme er vurderet til 
kr. 6185. Statens tilskud andrager kr. 14912, amtet kr. 415. 
Middelfart kommunes kontante tilskud har været kr. 10036.

Regnskabet balancerer med kr. 33018.
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Oversigt over de i 1954 udstedte svømmebeviser.
A betyder Den danske skoles svømmeprøve.
B — frisvømmerprøven.
C — livredningsprøven.

A B C Ialt

Vestre skole:

Drenge eksamensmellemskole................. 13 15 6 34
0 ( eksamensfri mellemskole ......... 13 9 0 22

Pioer eksamensmellemskole................. 16 1 6 23
" 1 eksamensfri mellemskole........... 16 3 0 19

Ialt... 58 28 12 98
Østre skole:
Drenge: eksamensfri mellemskole............. 3 3 0 6
Piger: eksamensfri mellemskole............. 3 3 2 8

Ialt.. . 6 6 2 14

Oversigt over de i 1954 udstedte idrætsmærker.
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Vestre skole:
Drenoe 1 eksamensmellemskole........... 16 24 8 18 3 69

° 1 eksamensfri mellemskole.... 13 6 0 2 0 21
Piger / eksamensmellemskole........... 16 30 4 13 1 64

(eksamensfri mellemskole.... 12 5 0 0 0 17

Ialt. .. 57 65 12 33 4 171
Østre skole:
Drenge: eksamensfri mellemskole........ 36 12 0 1 0 49
Piger: eksamensfri mellemskole........ 17 13 0 5 0 35

Ialt... 53 25 0 6 0 84
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Ferierejser.
Der blev i 1954 udstedt 816 billetter til skolesøgende børn i 

Middelfart — 525 børn under 12 år og 291 over 12 år. Billet
terne gav adgang på såvel statsbanerne som på privatbanerne.

Kommunen udreder 10 pct. af udgifterne, og det androg i 
1954 1878,40 kr.

Ordensregler.

1. Det er ethvert barns pligt at udvise flid og god opførsel.

2. Skolen kan kræve eleverne til regnskab for deres opfør
sel på vejen til og fra skole.

3. Børnene møder tidligst 10 minutter før indringning. De 
må ikke opholde sig på gaden uden for skolen, men går 
straks ind i skolegården.

4. Børnene skal møde rene på skolen. I modsat fald hen
vender skolen sig til hjemmet herom. Hjælper dette ikke, 
sætter skolen sig i forbindelse med en læge (med skole
kommissionen).

5. I frikvarteret må børnene ikke opholde sig i klasserne 
eller på gangene og ikke fjerne sig fra skolegården uden 
tilladelse.

6. Slagsmål og voldsom eller farlig leg er forbudt.

7. Papir og lignende skal lægges i de ophængte kurve.

8. De gule streger i gården skal respekteres.

9. Al leg på w. c. er forbudt, og kun eet barn ad gangen må 
opholde sig på hvert w. c. rum.

10. Når det ringer ind, stiller børnene hurtigt op i rækkerne, 
og al samtale ophører.

11. I skolebygningen skal der være ro og orden. Der kan 
kræves erstatning af børnene for den skade, de forvolder.
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12. Penge og værdigenstande må ikke efterlades på gangene 
eller i klasserne.

13. Børnenes skolemateriale skal være mærket med navn og 
klasse; bøgerne skal bære rent omslag.

Således vedtaget af skolekommissionen den 5. maj 1942.
E. Tønnesen.

Ordensregler
for foreningers brug af lokaler i de kommunale skoler 
(vedtaget af skoleudvalget i september 1952).

Klasselokaler og gymnastiksale:
1. For alle lokaler gælder det, at undervisningen må foregå 

i ro og orden.

2. Tobaksrygning i skolernes undervisningslokaler er forbudt.

3. Der kan mødes på skolen 15 minutter før undervisningens 
begyndelse og ikke før.

4. Undervisningen må standse på et sådant tidspunkt, at alle 
kan være ude af skolen kl. 22.

5. Gennem skoleudvalget får skolebetjentene meddelelse om, 
hvilke lokaler der er tildelt de forskellige foreninger.

6. Det påhviler den enkelte forening at drage omsorg for, at 
alle dens medlemmer er gjort bekendt med dette ordens
reglement.

7. Foreninger, der ikke overholder ordensreglerne, kan bort
vises fra skolen.

8. Skoleudvalgets tilsynsførende med skolernes lokaler er 
skoleinspektørerne.

Alle ansøgninger og forespørgsler angående klasselokaler 
og gymnastiksale sendes til stadsskoleinspektøren.

Foreninger, der har benyttet lokaler til aftenundervisning 
i vinteren 1954—55.
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Klasselokaler:
Arbejdernes Oplysningsforbund, Byorkestret, Civilfor

svarsforbundet, Dansk Kvindesamfund, D. U. L, Folkeligt Op
lysningsforbund, Handelsskolen, Hjemmeværnet, Husmoder
foreningen, Middelfart Mandskor, Middelfart Roklub, Middel
fart Amatørorkester, Sangkoret »Skjold«, Ungdomsskolen.

Gymnastiksale:
D. U. I., Gymnastikforeningen »Aktiv«, Gymnastikforenin

gen »Frem«, Middelfart Amatør Bokseklub, Middelfart Bad
mintonklub, M. G. & B. K., Middelfart Håndboldklub, Politiets 
Idrætsforening, Middelfart Jiu Jitsu og Judo Klub.
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Byggeregnskab over Østre skole.
Anskaffelsessum.

Håndværkerudgifter
1. Murerarbejdet ............................... 775.784,76
2. Asfaltarbejdet................................. 73.947,31
3. Tømrerarbejdet ............................. 271.741,48
4. Snedkerarbejdet ........................... 217.531,70
5. Glarmesterarbejdet ...................... 44.058,90
6. Blikkenslagerarbejdet .................. 46.275,86
7. Sanitetsarbejdet ........................... 89.462,13
8. Elektrikerarbejdet ...................... 72.298,91
9. Malerarbejdet ............................... 61.294,43

10. Jord-, vej- og kloakarbejdet .... 215.332,51
11. Centralvarme install....................... 181.713,01
12. Linoleumsarbejdet ...................... 16.989,95
13. Expanko-gulve ............................... 1.020,00
14. Elasto-gulve ................................... 19.513,20
15. Ovenlys ............................................ 8.861,98
16. Smedearbejdet ............................... 10.710,67
17. Hegn og beplantning og sportspi. 38.373,28 2.144.910,08

Grund & administration
1. Grundafgifter.................................. 131.133,59
2. Attester og tryk............................. 45.052,01
3. Arkitekt- og ingeniør-honorar . . 204.739,14 380.924,74

Inventar............................................................. 344.227,39
Undervisningsmidler..................................... 76.451,39

2.946.513,60
Fragår

Tilskud fra staten................................... 130.100,00
Diverse indtægter................................... 1.835,00 131.935,00

2.814.578,60
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Udgifter til skolevæsenet 1954—55.
De i lærerlønningsloven af 12. juli

1946 normerede lønninger ... 591.201,04
Overtimebetaling.............................. 14.610,29
Vederlag for særlige hverv:

a. Gårdinspektion......................... 2.400,00
Vikarbetaling:

a. Under vakance......................... 10.336,37
b. Under sygdom ......................... 5.852,46
c. Besørgelse af ledige embeder
d. Overtimer uden refusion .... 4.418,26 20.607,09 628.818,42

Fragår:
Tilskud genn. skolefonden til lærerlønninger 380.500,53

— — — - vikai lønninger 8.590,07
— genn. skolefond til 8. klasse...........  6.486,00

Direkte tilskud til komm. mell, og realskole 6.127,00 401.703,60
227.114,82

Bidrag til skolefonden........................................ 46.306,24
Ialt... 273.421,06

Lønninger til skolebetjente........................... 20.831,64
Tilskud til pensionsfonden................................ 381,96

De faste ejendomme:
Udgifter til skolebygninger............................. 66.224,00
Forrentning......................................................... 146.957,97
Afskrivning......................................................... 102.163,14 315.345,11

609.979,77 
F ragår:

Afkortninger i lønninger for tjenesteboliger 1.827,50
608.152,27

Skolelæge............................................................... 5.867,34
Skoletandlæge..................................................... 29.778,16 35.645,50
Inventar og materiel........................................ 11.340,46
Brændsel, belysning og vandforsyning ... 56.251,35
Undervisningsmidler, kontorholdsudgifter

og rengøring..................................................... 115.534,88
Tilskud til bogsamlinger................................ 10.607,58
Forsikringsudgifter .......................................... 1.359,46
Ungdomsskoler................................................... 3.396,28
Forsorgslovens § 158 ........................................ 1.542,12
Tilskud til undervisn. af børn i andre skoler 12.389,21
Diverse udgifter................................................. 24.209,11
Tilskud til undervisn. i Fredericia gymnasium 1.250,00
Tilskud til privatskolen......................................  800,00

Transport... 882.478,22
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Transport.. . 882.478,22
Fragår: 

Skolepenge....................................................... 2.597,00
Vederlag fra andre kommuner for under
visning af børn fra disse................................. 6.086,65
Diverse indtægter.............................................. 1.049,10 9.732,75

872.745,47
Tilskud fra fælleskommunal udligningsfond 103.712,00

769.033,47

Kommunens udgift i gennemsnit pr. elev..................... 628,30 kr.
Forrentning og afskrivning pr. elev................................ 203,53 -
1954—55: Kommunens udgift ialt.................................... 769.033,47 kr.

Tilskud fra fælleskommunal udligningsfond 103.712,00 -
Tilskud fra skolefonden m. v........................... 401.703,60 -
Udgift til undervisning ialt..............................  1,274.449,07 kr.

Den samlede skoleudgift pr. elev.............  1.041,22 kr.
1949—50: Kommunens udgift ialt...................................... 345.513,48 kr.

— — pr. elev.............................. 380,96 -
Forrentning og afskrivning pr. elev.............  8,84 -

1950—51: Kommunens udgift ialt.................................. 318.279,88 kr.
— — pr. elev.............................. 334,68 -

Forrentning og afskrivning pr. elev.............  8,24 -
1951—52: Kommunens udgift ialt.................................... 343.351,39 kr.

— — pr. elev.............................. 334,98 -
Forrentning og afskrivning pr. elev ............. 7,47 -

1952—53: Kommunens udgift ialt.................................... 537.685,58 kr.
— — pr. elev............................ 487,03 -

Forrentning og afskrivning pr. elev ............. 103,15 -
1953—54: Kommunens udgift ialt.................................... 664.215,08 kr.

— — pr. elev............................ 566,25 -
Forrentning og afskrivning pr. elev.............  181,83 -
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