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Fredericia Realskoles bestyrelse:

Skibsmægler P. Brøchner-Mortensen, Fredericia (formand), 
tømrermester L. Bandholtz Jørgensen, Fredericia (næstformand), 
malermester Martin Nielsen, Fredericia, 
overbetjent V. Kjær Nielsen, Fredericia, 
trafikekspedient B. Michelsen, Pjedsted, 
gårdejer O. P. Christiansen, Bredstrup, 
gårdejer J. Thuesen, „Ryesgård“.

Fredericia Realskoles repræsentantskab:

Fhv. skolebestyrer fru K. Grove-Rasmussen, Sorgenfri. 
For Fredericia: Organist H. C. F. Hansen (fmd.), 

inspektør P. C. Amelung, 
overfænrik Aa. Nielsen, 
fru møbelfabrikant Graversen, 
overlærer K. Heilmann-Clausen.

For omegnen: Købmand H. P. Popp Andersen, Strib, 
proprietær H. Kjær Poulsen, „Kjærsgård“, 
lærerinde fru Koed, Egeskov, 
gårdejer Børge Gydesen, Erritsø, 
fiskeeksportør H. Damkjær, Skærbæk.

Fredericia Realskoles Elevforening:

Fuldmægtig Ove Agger Rasmussen, Fredericia, fmd., (dim. 1942), 
kioskejer Harald Tobiesen, Fredericia (dim. 1916), 
trafikekspedient Børge Michelsen, Pjedsted (dim. 1937), 
kontorelev Poul Bandholtz Jørgensen (dim. 1956), 
kontorist Else Møller, Fredericia (dim. 1957), 
bankelev Peter Ebbe Seehausen (dim. 1957), 
lærer Verner Bruhn.
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Årsberetning.
Fredericia Realskole blev oprettet i 1895 af cand. polyt. N. J. Johansen, og den 

blev fra 1. 8. 1957 en selvejende institution efter skolebestyrer fru K. Grove-Ras- 
mussens ønske. Skolen har således sin rod i fortiden, men dens opgave er stadig at 
tænke på og arbejde for børnenes fremtid.

Skolens første år efter overgangen til selvejende institution var til dels præget af 
de mange forandringer, som ændringen i den ydre form måtte medføre, og vi havde 
derefter regnet med at få en række rolige arbejdsår, men den nye skolelovs vedtagelse 
i juni 1958 kræver, at skolen meget hurtigt indstiller sig på de nye betingelser.

Eksamensmellemskolen, der før var skolens kerne, forsvinder nu; i stedet får vi 
en 7-klasset hovedskole og en 3-årig realafdeling; desuden regner vi med at oprette en 
8. og en 9. klasse for de elever, der efter hovedskolen ikke går i realafdelingen. Endnu 
er undervisningsplanerne for den nye afdeling, der skal pege mod erhvervslivet, ikke 
endeligt udarbejdede, og det er derfor ikke let at se, hvorledes udviklingen vil forme 
sig her, men det lader i hvert fald til, at skolen vil få brug for flere klasseværelser, 
og man er foreløbig gået i gang med at indrette ét klasseværelse i skolens naboejen
dom, hvor der i forvejen er sløjdlokale. Forhåbentlig kan det så lykkes at udvide 
antallet af klasseværelser i takt med behovet, så vi kan have de ydre rammer i orden, 
for selv om det ydre naturligvis ikke spiller den afgørende rolle, er det dog med til 
at skabe en inspiration og pålægge os en forpligtelse, så alle arbejder på at nå det 
bedste resultat, ikke alene kundskabsmæssigt, men mindst lige så meget etisk. Det 
sidste kan ikke måles, men det kan i allerhøjeste grad føles i det daglige liv på 
skolen, skulle også helst kunne føles udenfor og efter skolen på den måde, at man 
gennem det lille samfund på skolen har lært medmenneskelig hensyntagen og for
ståelse.

Arsafslutningen for skoleåret 1957—58 fandt sted på Fredericia Teater den 23. 6. 
1958. Efter tale til dimittender og skolens elever uddeltes eksamensbeviser, og der
efter blev der givet præmier til følgende elever:

Lise-Lotte Thuesen, R. (K. S. Rasmussens mindelegat).
Ib Brockhoff, R. (Sparekassens præmie).
Finn Kirkegaard Nissen, R. (Sparekassens præmie).
Ruth Moelsby, R. (Skolens flidspræmie).
Kaj Viggo Pedersen, IV m. (Sparekassens præmie).
Henning Bøgehuus Nielsen, IV m. (Dansk Arbejdes Fredericia-afdeling).
Poul Erik Petersen, IV m. (Dansk Arbejdes Fredericia-afdeling).

Desuden blev der talt af repræsentantskabets formand, organist H. C. F. Hansen, 
og skolebestyrer fru K. Grove-Rasmussen.

Selv om udlandet trækker mere og mere i eleverne, lykkedes det dog igen i fjor at 
samle en stor del af realisterne til sommerferieturen til Bornholm, der denne gang 
var under ledelse af fru K. Briiel og hr. K. Drengsgård.

På skolen blev sommerferien udnyttet til forskellige istandsættelser, der naturligvis 

3



ikke var så gennemgribende som året før, men det livede dog godt op at få malet 
3 klasseværelser samt døre og vinduer til gårdsiden.

Skolens samlinger, navnlig til fysik og naturhistorie, blev også i år supplerede ved 
nye indkøb, ligesom skolen har haft den glæde at få en del gaver. Nationalmuseet 
har givet os en samling stenalderredskaber, mens en geologisk samling blev skænket 
os sidste år af Mineralogisk Museum. Også mange elever og forældre har ydet 
værdifulde bidrag til skolens samlinger, og det bringer skolen her sin tak for.

Københavnerturen for IV m. måtte i år rykkes noget frem, da Foreningen til Pro
vinsbørns Ferieophold i København ikke ønskede at modtage skoler senere end dagene 
7.-—11. september. Turen lededes i år af hr. Højlund og fru Drengsgård.

Skolens årlige forældremøde holdtes på Landsoldaten den 25. november. Repræ
sentantskabets formand, organist H. C. F. Hansen, ledede mødet, der begyndte med 
en redegørelse fra skolens formand, skibsmægler P. Brøchner-Mortensen, angående 
skolens økonomiske stilling efter det første regnskabsårs afslutning. Skolebestyrer K. 
Drengsgård gennemgik årets skolearbejde, og derefter talte overlæge Mourits-An- 
dersen om forældrenes problemer med børn i pubertetsalderen, idet han navnlig 
lagde vægt på tillidsforholdet mellem forældrene og børnene. Efter drøftelse af for
skellige spørgsmål sluttede pastor Nissen aftenen.

Forældremødets omfattende program levner for lidt tid til kontakt mellem for
ældre og lærere, og for at bøde lidt på dette forhold var skolens lærere til stede en 
time før mødets begyndelse, og en del forældre benyttede sig af lejligheden til en 
samtale om deres specielle problemer. Men på trods af dette har skolen dog stadig 
savnet mulighed for at tage de spørgsmål op, der har interesse for en enkelt klasses 
forældre, og vi har derfor i vinter holdt 3 klasseforældremøder. Lærer V. Bruhn gav 
IV m.’s forældre en orientering om erhvervsmulighederne efter mellemskole- eller 
realeksamen, og lærer Sv. O. Højlund talte om sprogundervisningens betydning. Ved 
mødet for 5. klasse redegjorde skolebestyrer K. Drengsgård for den nye skolelovs for
modede virkninger for Fredericia Realskoles vedkommende, og overlærer fru K. Briiel 
fortalte om regneundervisningen i underskolen. 1. og 2. klasses forældremøde gav 
naturligt anledning til en redegørelse for undervisningen i dansk og regning af lærer 
fru E. Drengsgård og lærer fru I. Hjorth. Desuden blev en del almindelige skolepro
blemer drøftet. Disse klasseforældremøder var alle godt besøgt, og skolen er glad for, 
at den således er kommet i kontakt med en del forældre; og det er meningen at fort
sætte disse møder for de klasser, hvor der kan være specielle spørgsmål at drøfte.

Den årlige skolefest afholdtes den 28. februar. Fredericia Teater var fyldt med 
glade og feststemte elever, forældre, pårørende og andre, der på den ene eller den 
anden måde har forbindelse med skolen — ikke mindst tidligere elever. Traditionen 
tro var der sang af alle elever fra 1. klasse til II m. Derefter opførte III m. Verner 
Bruhns skolekomedie »Sikke tider«, der gennem tre tidsbilleder forklarer, at »hvis 
der er noget galt med den tid, du lever i, er det ikke tiden, der er noget i vejen med, 
så er det menneskene«.

Skolen prøver så vidt muligt at forbinde sit arbejde med det praktiske liv, og det 
viser sig tydeligst i de ældre klasser. I det forløbne år har realklassens og IV m.’s 
elever og forældre været inviteret til erhvervsvejledning på Gymnasiet, hvor en del 
fagfolk var til stede for at besvare de spørgsmål, der var interesse for. Desuden har 
realkl. og IV m. set udstillingen »Glasmennesket«; inspektør P. C. Amelung har 
for realklassen gennemgået olieboring, hvorefter klassen aflagde besøg på A/S Dansk 
Shell, Fredericia, og fik forklaret et oliefirmas indretning og arbejde. Yderligere har 
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realklassen overværet én retshandling og har haft besøg af folketingsmand, dyrlæge 
Niels Ravn, der fortalte om folketingets daglige arbejde.

Skolen har haft besøg af jagtkonsulent Fynbo, der viste naturfilm for nogle . .as
ser, og desuden har B. v. Munthe af Morgenstjerne fra Foreningen til Søfartens 
Fremme holdt foredrag om skibsfartens udvikling. Det sidste foredrag står i forbin
delse med, at skolen har adopteret et skib, M/S Hartvig Mærsk. Adoptionen skete i 
efteråret, og forbindelsen med skibet vedligeholdes af II m. under ledelse af lærer 
B. Rathe. Skolen har allerede haft en del glæde af denne kontakt; der er sendt breve 
og blade til skibet foruden en stor julepakke, og til gengæld er der modtaget nogle 
dejlige breve og beskrivelser fra skibets besætning. Desuden har nogle af skolens 
elever været inviteret til foredrag i Foreningen til Søfartens Fremme. Eleverne fra 
realklassen og IV m. har på anden måde haft lejlighed til at høre gode foredrag, idet 
Fredericia Foredragskreds gennem billige juniormedlemskort har givet dem adgang 
til foreningens møder.

I årsskriftet for i fjor blev det omtalt, at eleverne fra realklassen og IV m. havde 
taget initiativ til dannelse af en skoleklub. Denne klub har fortsat sin virksomhed 
i denne vinter med 7 sammenkomster med indhold af vidt forskellig art: Foredrag, 
lysbilleder, film, diskussion og underholdning med dans. Aftenerne har været holdt 
i samarbejde med skolen, og der er ingen tvivl om, at de har deres berettigelse som 
et led i skolens arbejde. De hjælper naturligvis ikke eleverne til at få en bedre eks
amen, men de er forhåbentlig med til at knytte en nøjere forbindelse mellem ele
verne indbyrdes og skabe bedre forståelse mellem dem og skolen.

Et andet forsøg i samme retning er gjort i dette forår med indførelsen af et 
præfektsystem. Seks elever, en pige og en dreng fra hver af klasserne realklassen, 
IV m. og III m., skal i samarbejde med lærerne søge skolens ordensregler gennem
ført. Ethvert samfund må have sine regler og love, og det et af stor vigtighed for 
dagliglivet, at disse love kan overholdes uden for store konflikter. Vi har ment, at 
det bedst kunne ske, når eleverne selv havde en del af ansvaret, og at det også ville 
være gavnligt at opdrage, navnlig de ældre elever, til at føle og påtage sig et sådant 
ansvar gennem det betroede arbejde som præfekter. Det er for tidligt endnu at sige 
noget om dette forsøg, men vi håber, det vil give et tilfredsstillende resultat.

På grund af usædvanlig mange indmeldelser til skolens 5. klasse er der fra april 
oprettet yderligere en 5. kl. Da det ikke var let midt i skoleåret at få antaget en ny 
lærer, har lærer fru B. Bruhn påtaget sig undervisningen af denne klasse til sommer
ferien. Skolens lærerstab må derefter udvides, og der er efter sommerferien antaget 
to lærere, lærer H. Bojsen, der for tiden er ansat på Slagelse Realskole, og lærer 
L. K. Clausen, Haslev. Den ene lærer er antaget på grund af, at lærer Sv. O. Højlund 
efter 3 års tjeneste ved skolen har ønsket at prøve andet arbejde. Skolen vil gerne 
takke hr. Højlund for godt samarbejde, og samtidig bydes de nye lærere velkommen.

Med hensyn til skolens lægeundersøgelse sker der også en forandring. Kredslæge 
V. Becker har gennem mange år varetaget lægetilsynet med skolens elever på en om
hyggelig og forstående måde. Kredslægen trækker sig nu tilbage, og skolen takker 
for det gode arbejde og samarbejde og byder velkommen til overlæge Mourits-An- 
dersen, der er udnævnt til skolelæge.

Skolens børnehave indtager nu en særstilling indenfor skolen. Efter ansøgning til 
socialministeriet er børnehaven fra 1. 11. 1958 blevet anerkendt som tilskudsberettiget 
børnehave. Tilsagnet om anerkendelsen kom sidst i september, og efterårsferien blev 
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derfor udnyttet til at istandsætte og modernisere børnehaven, så den nu virker lys og 
festlig. Anerkendelsen giver børnehaven forbedrede økonomiske vilkår, og det har 
bevirket, at det undertiden lovlig store børnetal har kunnet skæres ned, så der kan 
tages bedre hensyn til hvert enkelt barn. Desuden er der blevet forbedrede arbejds
vilkår for børnehavens dygtige leder gennem mange år, frk. I. Gording. Fra 1. april 
er børnehavelærerinde fru H. E. Thomsen ansat som børnehaveassistent.

Det var med sorg, vi på skolen erfarede, at en af vore elever, Hans Christian Brems, 
mistede livet ved ulykken på Fælleden langfredag. Hans Christian var en glad og 
sorgløs dreng, der bragte glæde til sine omgivelser. Vi savner ham, og vi vil mindes 
ham på den måde, at vi prøver at lære, at om man lever kort eller længe, så gælder 
det om at leve sådan, at man bringer lys til sine medmennesker.

ELEVTAL
I sommeren 1958 dimitteredes der fra skolen 24 elever med realeksamen og 31 

elever med mellemskoleeksamen, mens der i år indstilles 21 elever til realeksamen 
og 29 til mellemskoleeksamen. Der er for tiden 152 elever i realklassen og mellem
skolen, 106 i underskolen og 29 i børnehaven.
ORDBLINDEUNDERVISNING

For at give elever med læsevanskeligheder den bedst mulige hjælp har skolen i 
de sidste år samarbejdet med Statens institut for Talelidende i Århus, så de børn, der 
har ordblindevanskeligheder, får efter skoletid undervisning af fru E. Drengsgård. 
Børn med andre læsevanskeligheder får i skoletiden ekstra dansktimer, hvor fru I. 
Hjorth underviser.
GYMNASTIK

I Lov om Folkeskolen er der i § 56 indføjet følgende bestemmelse: »Før under
visningen i gymnastik skal hvert barn fra 4. skoleår og opefter foretage omklædning, 
og øvelserne skal foregå i gymnastikdragt«. Denne ordning har altid været praksis 
på skolen, men er altså nu en lovbestemmelse. Angående gymnastik kan yderligere 
oplyses, at hver time slutter med et tempereret brusebad.

Fritagelse for gymnastik og bad udover en halv snes dages varighed sker normalt 
kun efter lægeattest.
GLEMTE SAGER

Det sker ret ofte, at der glemmes tøj eller bøger på skolen. Det henstilles derfor 
til forældrene at sørge for, at elevernes bøger, gymnastiktøj, overtøj og huer er 
mærket med tydeligt navn.
TILREJSENDE ELEVER

En ret stor del af skolens elever kommer til byen med bus, tog eller færge. Efter 
forældreønske indførte skolen for nogle år siden den regel, at disse børn venter på 
skolen under læreropsyn, indtil de skal rejse. Hvis forældrene ikke ønsker at have 
deres børn under dette opsyn, må de skriftligt give skolen meddelelse derom, og 
skolen kan i så tilfælde ikke have ansvar for børnene efter skoletid. 
SKOLEFORSIKRING

For en pris af 2 kr. om året pr. elev har skolen tegnet en kombineret ansvars- og 
ulykkesforsikring for skolens elever. Forsikringen gælder i skoletiden og på den 
direkte vej til og fra skole. Ulykkesforsikringen omfatter kun personskader. Ansvars
forsikringen dækker i de tilfælde, hvor en elev pådrager sig et direkte erstatnings
ansvar. Forsikringen betales af eleverne i maj måned. I de tre år, forsikringen har 
været i kraft, er der blevet udbetalt flere store erstatninger, navnlig for tænder.
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SKOLELÆGE OG SKOLETANDPLEJE
Alle eleverne undersøges en gang om året af skolelægen. Tandplejen er en kom

munal foranstaltning og omfatter i øjeblikket foruden Fredericia kommune enkelte 
omegnskommuner. Eleverne fra disse områder har gratis tandpleje, hvis forældrene 
ikke skriftligt erklærer selv at ville sørge for børnenes tandbehandling — i så til
fælde kan man ikke regne med senere at kunne komme ind under gratis tandpleje. 
FORSØMMELSER

Skolen bestræber sig på at give eleverne den bedst mulige undervisning, og da 
ikke blot det enkelte barns, men hele klassens arbejde lider under forsømmelser, 
anmoder skolen om, at alle ikke absolut nødvendige forsømmelser undgås. 
ORDENSBØGER

Da det ofte er upraktisk med løse breve som meddelelsesmiddel mellem hjem og 
skole, indførte skolen i efteråret ordensbøger, og vi anmoder om, at alle meddelelser 
bliver skrevet i disse bøger.
KONFIRMANDFORBEREDELSE

I II og III m. er timeplanen lagt således, at konfirmandforberedelsen griber mindst 
muligt ind i skolens arbejde, og det henstilles derfor, at konfirmation kun sker i 
disse klasser.
SKOLETID OG FERIER

Skolen begynder sin undervisning kl. 8,00 hver morgen. Skoletiden er sammen
hængende, og kun i enkelte tilfælde må en klasses drenge først begynde undervis
ningen kl. 9- Om lørdagen slutter skolen kl. 13.

Ved datoangivelsen for ferierne i det kommende år er begge dage inklusive: 
Efterårsferie 18/10—25/10, juleferie 23/12—5/1, påskeferie 13/4—19/4, bede
dagsferie 13/5—15/5, pinseferie 4/6—7/6.
KARAKTERSKALA

Ved udregning af karaktergennemsnit benyttes følgende skala:
ug = 15, ug-? = 14%, mg+ = 14%, mg = 14, mg-? = 1314, g+ = 12%, 

g = 12, g-? = 10%, tg+ = 9%, tg = 8, tg-? = 5%, mdl-j- = 2%, mdl = 0, 
slet = •— 16.

For at bestå eksamen kræves et gennemsnit af såvel årskarakterer som eksamens
karakterer af mindst 10,75 til mellemskoleeksamen og 11,00 til realeksamen.
INTERESSENTER

I § 5 i skolens fundats står der: Den selvejende institution kan modtage indskud 
fra interessenter på kr. 100, 250 eller 500. Disse midler skal indgå i et udbygnings
eller moderniseringsfond, som kan anvendes efter bestyrelsens nærmere beslutning. 
Pengene forrentes ikke til interessenterne, og interessentbeviser kan ikke overdrages. 
Fondens midler skal indsættes i sparekasse eller bank på særlig konto. Interessenterne 
har stemmeret ved valg af repræsentantskab og er valgbare ved valg af bestyrelse. — 
SKOLEPENGE

Skolepengene vil i det kommende år blive: Børnehaven, 11 måneder å 20 kr. 
I skolen betales for 12 måneder således: I 1. og 2. kl. 20 kr., 3. kl. 22 kr., 4. kl. 
24 kr., 5. kl. 26 kr., I m. 28 kr., II m. 30 kr., III m. 32 kr., IV m. 34 kr. og real
klassen 36 kr. Hvis flere søskende samtidigt går i Fredericia Realskole, gives der 
til yngre søskende % moderation.

Flere omegnskommuner har sluttet overenskomst med skolen om betaling af 
skolepenge, således at kommunerne betaler skolepenge for de elever, der findes 
egnede til undervisning i realskolen.
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Om naturhistorieundervisning i skolen.
Vejledende for vor naturhistorieundervisning er »Forslag til kgl. anordning an

gående undervisning i naturhistorie i mellemskolen«, der begynder således: »Under
visningens formål er at udvikle elevernes evne til iagttagelse af planter og dyr og at 
bibringe dem et vist kundskabsforråd angående de almindeligst forekommende af 
disse for herigennem at vække deres interesse for og kærlighed til den levende natur«.

Naturhistorie er et fag, der rent umiddelbart har børnenes interesse. De kender 
allerede i 3. klasse, hvor den egentlige naturhistorieundervisning begynder, mange 
dyr, dels dem, de ser ude i naturen, dels dem, de kender fra zoologiske haver, fra 
billeder, film og nu også fra fjernsyn. Det er derfor let at komme i kontakt med 
børnene her. Denne lyst til at fortælle, hvad de selv har set og oplevet, holder sig 
stort set op gennem alle klasser. Interessen ytrer sig også ved, at de kommer med 
fundne sager eller billeder; de har altså rent frivilligt uden for skoletiden beskæftiget 
sig med naturhistorie, så vi kan vist godt sige, at det er et begunstiget fag.

Men sideløbende med det interessebetonede er der stof, der skal læres; skelettet, 
både i virkelig og overført betydning, skal bære alt det andet.

Både i underskolen og mellemskolen er vore zoologibøger lagt sådan til rette, at 
de begynder med hvirveldyrene i rækkefølgen: pattedyr, fugle, krybdyr, padder, fisk; 
så følger insekter og de såkaldt lavere dyr: orme, snegle, muslinger osv. Det er dyr 
alle sammen, derfor er der to ting, der er livsnødvendige, de skal ånde og optage 
føde, og netop i måden, hvorpå disse livsytringer foregår, viser de lighed eller for
skellighed. Det er altså vigtigt at kunne forstå åndedrætsredskaber og fødeemner, 
herunder de midler dyret har til at skaffe sig føden. Et mindstemål af systematik er 
vi også nødt til at kræve; det må stå klart for børnene, at hvirveldyrene bærer deres 
navn på grund af deres indvendige skelet, at insekterne derimod går med skelettet 
udvendigt, og at de lavere dyr slet ikke har noget egentligt skelet, men nogle af dem 
bare har hårde kalkdele et eller andet sted. Inden for hvirveldyrene må eleverne 
forstå den afgørende forskel mellem de ensvarme og de vekselvarme, og hvad det 
er, der betinger dette forhold, nemlig bygningen af hjerte og lunger, og om den 
ydre beklædning er varmeisolerende eller ikke kan holde på varmen.

For alle dyrs vedkommende bliver forplantningen altid omtalt. Det er af betyd
ning, at børnene lige fra begyndelsen vænnes til ganske naturligt at kunne omtale 
parring, befrugtning og fødsel. I 3. klasse er der mange, der har set nyfødte katte
killinger, hundehvalpe eller grise; de mest heldige har endda set dem komme til 
verden. Når vi lærer om hvalerne, er der også lejlighed til at tale lidt om fødslen; 
hvalungen fødes jo med halen først og er 6—7 m lang, og der er nu lejlighed til 
at spørge om, hvor stort et nyfødt barn er, og hvordan det fødes. Hver gang en ny 
dyreklasse gennemgås, omtales det særegne for dens forplantning, om befrugtningen 
finder sted inde i hunnen, og der altså er forudgående parring, eller om æggene først 
bliver befrugtet, efter at de er lagt. På denne måde håber jeg at skabe et naturligt 
grundlag for den senere mere indgående omtale af menneskets forplantning i de par 
timers seksualundervisning, vi giver børnene i de større klasser.

I I m. begynder botanikundervisningen. Det er let at mærke, at planterne ikke har 
samme interesse som dyrene. Børnene opfatter ikke rigtig planterne som levende væ
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sener, og stoffet er ikke så let tilgængeligt, fordi det er nødvendigt at lære en del 
nye betegnelser for plantens forskellige dele. Ved beskrivelsen af et dyr er øjne, ører, 
tænder, poter altsammen i forvejen kendte ting, men det er støvbærere, støvvej, 
bloster osv. ikke. Disse navne må terpes ind lige fra begyndelsen, og det kan koste 
meget slid at få dem til at sidde fast.

Også i botanikken kan vi efterhånden trække de store linjer op og forstå, hvilken 
mangfoldighed af livsformer, planterne repræsenterer. Det liv, der bryder frem i det 
tidlige forår, er skabt allerede året før, hvad enten det er som et frø, en knop på et 
træ eller som et underjordisk organ med oplagsnæring. En fin tilpasning til kårene 
kan også påvises: de hårede, tykhudede planter på de tørre steder, de frodige og saf
tige på de fugtige. Skovbundens planter må tilpasse sig vilkårene dér ved at komme 
tidligt, inden lysmængden bliver for ringe, og de må derfor være forsynede med for
rådsorganer, så de hurtigt kan sætte i gang, så snart varmen melder sig.

I III m. lærer børnene om planternes indre bygning og deres ernæring, og hermed 
kommer vi ind på det fundamentale for alt liv, nemlig vekselvirkningen mellem 
planteorganismer og dyreorganismer. De ser, hvordan assimilation og åndredræt hol
der den atmosfæriske lufts sammensætning konstant, og de ser sammenhængen mel
lem planternes opbygning af organisk stof og dettes nedbrydning efter organismens 
død.

IV m.’s botanik gennemgår nogle danske plantesamfund: løv- og nåleskov, hede, 
klit og sø samt sporeplanter; i zoologien gennemgås nogle lavere dyr og mennesket. 
Det er tydeligt at mærke interessen ved gennemgangen af mennesket. Jeg ønsker altid, 
at der var dobbelt så mange timer, for der er så meget stof, man gerne ville tage med 
af hensyn til forståelsen af, hvilket sindrigt indrettet væsen, mennesket i grunden er. 
Her bliver der også lejlighed til sundhedslære og omtale af tobakkens skadelige virk
ninger på organismen foruden omtale af sygdomsbekæmpelse ved vaccination og se
rumbehandling.

Realklassen læser biologi, der omfatter cellebygning, plante- og dyrevæv, cellernes 
formering, principperne for ukønnet og kønnet forplantning, fosterlære, udviklings
lære og begyndelsesgrundene i arvelighedslære. Hele dette stof afrunder på en god 
måde det tidligere lærte uden at være en gentagelse, og det peger tillige fremover, 
idet det gør det muligt for eleverne senere i livet at forstå lidt af det, den moderne 
forskning arbejder med inden for lægevidenskaben og den fare, der er forbundet med 
den radioaktive udstråling.

Kan vi gennem vor naturhistorieundervisning i skolen foruden at give eleverne 
eksakt viden lære dem respekt for livet under alle dets former, så deres færd blandt 
mennesker og i naturen præges deraf, har undervisningen ikke været forgæves.

Karen Bruel.
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Fagfordelingen blandt skolens lærere.
vil i det kommende år ske efter følgende plan:

Skolebestyrer
K. Drengsgård:

Regning og matematik i realkl., dansk i realkl., skriv
ning i III m., religion i II m.

Overlærer 
Sv. Briiel:

Tysk i realkl., IV m., III m., II m., engelsk i realkl., 
IV m., II m.

Overlærer 
fru K. Briiel:

Naturhistorie i hele skolen, regning i 6. b, 4. kl., geo
grafi i 6. b, 4. kl., gymnastik med pigerne i realkl.

Pastor H. Nissen: Latin i IV m., religion i IV m.
Lærer
fru I. Hjorth:

Håndarbejde i IV m., III m., II m., 6. a, 6. b, 5 kl., 
regning i 5. kl., 2. kl., 1. kl., tegning i 5. kl., religion 
i 5. kl., undervisning af børn med læsevanskeligheder.

Lærer
fru E. Drengsgård:

Engelsk i III m., 6. b, dansk i 2. kl., 1. kl., fransk i 
realkl., ordblindeundervisning.

Lærer
V. Bruhn:

Historie i realkl., IV m., III m., II m., 6. a, 4. kl., dansk 
i IV m., III m., gymnastik med drengene i realkl., IV m., 
II m., 5. kl., religion i III m., sang og anskuelsesunder
visning i 2. og 1. kl.

Lærer
fru B. Bruhn:

Gymnastik med pigerne i 4. og 3. kl., håndarbejde med 
4. og 3. kl., sang i III m., II m.

Lærer
fru Zoffmann Madsen:

Gymnastik med pigerne i IV m., III m., II m., 6. a, 6. b, 
5. kl., 2. og 1. kl., sang i 6. a, 5. kl., dansk i 4. kl., 
religion i 2. og 1. kl., skrivning i 4. kl., 2. kl., 1. kl., 
håndarbejde i 2. og 1. kl.

Lærer
B. Rathe:

Tegning i IV m., III m., II m., 6. a, 6. b, 4. kl., 3. kl., 
geografi i realkl., IV m., III m., II m., dansk i 6. a, 
5. kl., religion i 4. kl., skrivning i 5. kl.

Lærer
H. Petersen.

Fysik i realkl., IV m., III m., II m., 6. a, 6. b, regning 
og matematik i IV m., III m., sløjd med drengene i III 
m., II m., 6. a, 6. b, gymnastik med drengene i 6. b.

Lærer
H. Bojsen:

Regning og matematik i II m., 6. a, 3. kl., religion i 
6. a, 6. b, historie i 6. b, 3. kl., skrivning i II m., 6. a, 
gymnastik med drengene i III m., 6. a, sang i 6. b, 4. 
og 3. kl.

Lærer
L. K. Clausen:

Dansk i II m., 6. b, 3. kl., geografi i 6. a, 5. kl., 3. kl., 
engelsk i 6. a, religion i 3- kl., historie i 5. kl., skrivning 
i 6. b, 3- kl., gymnastik med drengene i 4. og 3- kl.
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Elevfortegnelse.
Efter hver elevs navn er anført fødselsdato og værgens stilling, desuden bo* 

pæl, hvis denne er uden for Fredericia.
Den 1. maj undervistes i klasserne følgende elever:

Realklassen.
Poul Prior Christensen, 14.-1. 1942, bagermester.
Finn Christiansen, 6.-2. 1942, traktorfører
Gudrun Christoffersen, 11.-9. 1942, børstenbinder, Skærbæk.
Kirsten Christoffersen, 31.-1. 1942, snedkermester, Skærbæk.
Karen Drengsgård, 16.-2. 1943, skolebestyrer.
Anna Margrethe Kofoed Frank, 13.-6. 1941, gartner, Erritsø.
Alice Højlund, 19.-12. 1942, lærer.
Jørgen Bent Jensen, 10.-10. 1942, vaskeriejer.
Poul Haugshøj Jensen, 18.-6. 1942, fabrikant, Brovad.
Anna Grete Koed Jørgensen, 9.-4. 1943, gartner, Bøgeskov.
Ivar Lund Koed, 1.-7. 1943, bager, Egeskov.
Lisbeth Lillie, 27.-12. 1942, vognmand.
Niels Iver Møller, 11.-8. 1942, gårdejer, Erritsø.
Else Marie Nielsen, 13.-11. 1941, postbud, Strib.
Henning Bøgehuus Nielsen, 14.-4. 1942, husmand, Billeshave.
Niels Ørum Nielsen, 3.-12. 1942, grosserer, Skærbæk.
Poul Erik Petersen, 18.-1. 1943, graver, Herslev.
Jette Ravn, 30.-10. 1942, dyrlæge, folketingsmand, Stoustrup.
Viggo Vindeløv Sørensen, 9.-1. 1943, gårdejer, Erritsø.
Kari Funder Taul, 3.-7. 1941, fabrikant, Snoghøj.
Erik Varming, 26.-7. 1942, skolebestyrer, Brejning.

IV m.
Bent Winther Albrechtsen, 18.-7. 1943, handelsmand, Erritsø.
Lis Winther Albrechtsen, 18.-7. 1943, handelsmand, Erritsø.
Preben Andersen, 12.-5. 1943, arbejder.
Karen-Johanne Christensen, 23.-5. 1943, gårdejer, Torp.
Knud Dam Christensen, 26.-11. 1942, maskinarbejder.
Steen Schultz Christensen, 3.-11. 1941, ingeniør.
Bodil Bundgaard Christiansen, 25.-9. 1943, gårdejer, Bredstrup.
Jette Damkjær, 11.-1. 1943, fiskeeksportør, Skærbæk.
Bente Deleuran, 8.-3. 1943, tegner.
Leif Schjøth Due, 26.-7. 1942, frue.
Kirsten Frank Hansen, 11.-9. 1943, lærer, Erritsø.
Tove Hartvig Hansen, 25.-3. 1943, fisker, Fønsskov.
Ole Heilmann-Clausen, 1.-8. 1942, overlærer.
Anne-Mette Jacobsen, 29.-9. 1942, kaptajn.
Bent Raahauge Jørgensen, 26.-2. 1943, tømrermester.
Jane Panduro Jørgensen, 3.-3. 1943, fyrskibsfører, Strib.
Aase Ledel, 18.-3. 1943, fabriksarbejder, Strib.
Kurt Madsen, 14.-8. 1941, gartner.
Thomas Kiel Madsen, 14.-1. 1942, overbetjent.
Tanja Mattsson, 16.-4. 1943, kaptajn, Strib.
Carl-Erik Mogensen, 11.-4. 1941, ekstraarbejder.
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Arne Amtoft Nielsen, 4.-4. 1943, plejer, Brejning.
Vibeke Nielsen, 18.-8. 1943, malermester.
Kurt Petersen, 30.-6. 1943, driftsleder.
Olav Damkjær Poulsen, 8.-8. 1942, overlærer, Brejning.
Bente Sandager, 16.-4 1944, proprietær, Stoustrup.
Jørgen Schmidt, 29.-7. 1942, restauratør, Hejse.
Birte Tjørnehøj, 15.-7. 1942, pakmesterformand.
Niels Ostrøm, 5.-1. 1944, smed.

IH m.
Knud Lomholt Andersen, 26.-9. 1943, gårdejer, Kongsted.
Lone Margrethe Andersen, 17.-6 1943, postkontrollør.
Merete Bassing, 18.-7. 1944, oberstløjtnant.
Edelgard Bruckner, 25.-1. 1944, frue, Brejning.
Niels Brøchner-Mortensen, 3.-11. 1943, skibsmægler.
Anni Seidelin Christensen, 9.-11. 1943, repræsentant.
Kirsten Schultz Christensen, 17.-11. 1943, ingeniør.
Jørn Kyed Christiansen, l.-l. 1944, gårdejer, Kongsted.
Hanne Frishøi. 13.-4. 1944, murermester.
Anders Peter Duedahl Hansen, 1.-8. 1944, tækkemand, Tolstrup.
Annelise Hansen, 12.-7. 1944, købmand, Snoghøj.
Ellen Hauge-Petersen, 3.-11. 1943, overlærer.
Poul Jakobsen, 13.-6. 1943, kørelærer.
Lena Panduro Jørgensen, 3.-3. 1944, fyrskibsfører, Strib.
Annette Hostrup Larsen, 17.-9. 1944 fabrikant, Strib.
Jytte Lund, 16.-10. 1944, købmand, Sandal.
Arne Mathiesen, 17.-8. 1943, entreprenør, Gårslev.
Carl-Erik Melgaard, 17.-10. 1944, overbetjent.
Inger Marie Møller, 4.-3. 1944, gårdejer, Erritsø.
Anita Nielsen, 12.-11. 1943, frue, Strib.
Birte Amtoft Nielsen, 9.-5. 1944, plejer, Brejning.
Jørn Vejen Nielsen, 20.-5. 1944, købmand.
Laust Peder Nielsen, 23.-2. 1945, gårdejer, Vejlby.
Per Raaberg Nielsen, 12.-7. 1944, direktør.
Leif Nørulf, 7.-3. 1944, magasinforvalter.
Gerda Warming Brink Pedersen, 15.-12. 1944, cyklehandler.
Kirsten Elisabeth Pedersen, 22.-10. 1944, bagermester.
Lita Pedersen, 9.-6. 1943, fhv. stationsforstander, Middelfart.
Ingrid Pilegaard, 19.-1. 1944, fisker, Bagenkop.
Vagn Bjarne Sørensen, 8.-5. 1944, teglbrænder, Snoghøj.
Jette Thuesen, 10.-10. 1943, gårdejer, „Ryesgård“.

II m.
Ole Amelung, 9.-8. 1945, inspektør.
Jette Andersen, 14.-11. 1944, gårdejer, Bredstrup.
Torkild Vermund Andersen, 19.-1. 1945, grosserer.
Tove Bundgaard Andersen, 22.-8. 1945, vognmand, Sandal.
Ulla Hebsgaard Andersen, 10.-3. 1945, blomsterhandler.
Anette Brøchner-Mortensen, 17.-2. 1946, skibsmægler.
Poul Bundgaard, 16.-7. 1945, gårdejer, Pjedsted.
Ingeborg Kyed Christiansen, 5.-6. 1945, gårdejer, Kongsted.
Peter Heegaard Clausen, 2.-5. 1945, chauffør.
Torben Birger Clemmensen, 14.-1. 19^15, automobilforhandler, Gårslev.
Otto Damkjær, 7.-5. 1946, fiskeeksportør, Skærbæk.
Gurli Dinsen 8.-5. 1945, chauffør.
Peter Drengsgård, 10.-4. 1946, skolebestyrer.
Sonny Schjøth Due, 6.-2. 1946, frue.
Bente Dyrvig, 22.-5. 1945, vognmand, Snoghøj.
Louis Kofoed Frank, 24.-7. 1945, gartner, Erritsø.
Helle Gerdes, 8.-8. 1944, læge, Snoghøj.
Kirsten Grarup, 9.-7. 1945, arbejder, Taulov.
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Annalise Gydesen, 12.-7. 1944, gårdejer, Erritsø.
Helle Sabine Hansen, 22.-8. 1945, lærer, Brejning.
Knud Haugshøj Jensen, 17.-5. 1944, fabrikant, Brovad
Svend Valdemar Jensen, 27.-12. 1943, kaptajnløjtnant.
Henning Jepsen, 26.-6. 1945, malermester.
Mona Lise Jørgensen, 14.-4. 1946, gårdejer, Røjle.
Poul Skovmark Jørgensen, 3.-6. 1945, depotassistent.
Hanne Koed, 29.-4. 1945, bager, Egeskov.
Anette Lund, 16.-1. 1946, købmand, Sandal.
Kirsten Mathiesen,' 10.-8. 1945, entreprenør, Gårslev.
Tom Michelsen, 30.-11. 1944, trafikekspedient, Pjedsted.
Bent Nielsen, 24.-2. 1946, overfænrik.
Lizzie Nielsen 30.-4. 1945, chauffør, Snoghøj.
Oluf Niess, 20.-4. 1944, remisearbejder.
Søren Kjær Poulsen, 23.-11. 1945, proprietær, Bredstrup.
Jette Rehr, 21.-9. 1944, blikkenslagermester, Strib.
Hans Sandager, 16.-3. 1946, proprietær, Stoustrup.
Grethe Larsen Schytz, 20.-10. 1944, portner.
Vivian Sjolin Skjødt, 22.-12. 1945, prokurist.

I m.
Ingemarie Basse, 15.-4. 1946, proprietær, Erritsø.
Thomas Bundgaard, 2.-11. 1946, gårdejer, Pjedsted.
Erik Maagaard Christensen, 27.-9. 1946, lokomotivfører.
Leif Nielsen Due, 9.-5. 1946, banevogter, Erritsø.
Leo Blond Frank, 4.-7. 1944, gårdejer, Treide.
Jens Frishøj-Jørgensen, 3.-7. 1945, dyrlæge, Børkop.
Lise Gusmer, 6.-1. 1947, bagermester.
Alice Hansen, 21.-10. 1945, landarbejder, Kongsted
Gert Hartvig Hansen, 1.-12. 1944, fyrbøder.
Ulla Bach Hansen, 6.-3. 1946, montør.
Torben Hougaard, ll.-ll. 1945, bagermester, Brejning.
Marianne Hrynczyszyn, 28.-1. 1945, ingeniør, Strib.
Kirsten Vibeke Jensen, 2.-6. 1946, vaskeriejer.
Lis Jensen, 2.-5. 1946, civilingeniør, Skærbæk.
Otto Dan Jensen, 16.-12. 1945, fabrikant, Erritsø.
Else Marie Jepsen, 2.-4. 1945, ekstraarbejder, Erritsø.
Bente Knøsgaard, 4.-2. 1946, købmand, Snoghøj
Birthe Struer Larsen, 5.-2. 1946, chauffør, Snoghøj.
John Larsen, 27.-2. 1945, Erritsøhus.
Kirsten Hostrup Larsen, 18.-4. 1945, mekaniker, Strib.
Erik Bundgaard Lassen, 25.-10. 1945, vognmand, Snoghøj.
Peter Zoffmann Madsen, 25.-5. 1946, lærer.
Lisbeth Michelsen, 1.-6. 1946, trafikekspedient, Pjedsted.
Dennis Nielsen, 20.-6. 1945, montør.
Erik Møller Nielsen, 30.-3. 1946, gartner, Strib.
Nina Boldrup Nielsen, 9.-10. 1946, togbetjent.
Bruno Rasmussen, l.-l. 1946, købmand.
Margit Ravn, 30.-1. 1945, dyrlæge, folketingsmand, Stoustrup.
Flemming Reilev, 30.-9. 1946, pakmesterformand.
Monica Sally, 28.-12. 1946, landsretssagfører, „Ostedgård".
Gert Seier-Nielsen, 18.-6. 1946, maskinmester, Hejse.
Inge Steffensen, 24.-1. 1946, tømrer.
Birte Straarup, 23.-7. 1945, gårdejer, Kongsted.
Søren Henrik Sørensen, 27.-3. 1945, murermester, Børkop.

5. klasse a.
Hans Popp Andersen, 11.-6. 1947, købmand, Strib.
Ingrid Marie Vermund Andersen, 28.-4. 1947, grosserer.
Lena Andersen. 26.-9. 1946, gårdejer, Bredstrup.
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Poul Lomholt Andersen, 25.-5. 1946, gårdejer, Kongsted.
Steen Egebjerg Andersen, 15.-11. 1946, trafikekspedient, Pjedsted.
Hans Georg Arndt, 6.-6. 1946, restauratør.
Peter Aksel Brems, 24.-5. 1946, tekstilarbejder.
Else Østergaard Christensen, 16.-6. 1947, gårdejer, Torp.
Bente Bundgaard Christiansen, 27.-11. 1946, gårdejer. Bredstrup.
Egon Christoffersen, 4.-7. 1947, fisker, Skærbæk.
Thomas Clausen, 26.-3. 1948, civilingeniør, Skærbæk.
Hanne Gram, 1.-5.- 1947, frue, Strib.
Niels Christensen Hald, 13.-5. 1947, proprietær, Egum.
Poul Guldspang Henriksen, 6.-10. 1947, elektriker.
Jerry Amstrup Jensen, 14.-9. 1946, jernbanepakmester.
Nanna Bysing Jensen, 16.-12. 1946, eksportchauffør, Strib.
Søren Peter Kliiver Jensen, 15.-4. 1947, disponent.
Ole Jepsen, 6.-12. 1946, trafikekspedient, Taulov.
Kirsten Junker, 28.-3. 1948, salgschef.
Lene Bandholtz Jørgensen, 5.-5. 1947, tømrermester.
Søren Hostrup Larsen, 28.-4. 1947, fabrikant, Strib.
Krista Honoré Madsen, 24.-8. 1946, assistent.
Helle Neergaard Nielsen, 12.-7. 1947, trafikekspedient, Pjedsted.
Inge Kjær Nielsen, 6.-5. 1947, overbetjent.
Ole Sauer Nielsen, 18.-4. 1947, lokomotivfører.
Bente Nissen, 11.-1. 1946, gartner.
Kirsten Olsen, 14.-10. 1946, gartner, Sønderskov,
Mogens Olsen, 24.-5. 1947, købmand.
Anne Just Pedersen, 29.-4- 1947, frue, Sandal.
Karen Lise Pedersen, 21.-12. 1946, afdelingsleder, Brejning.
Steen Pedersen, 15.-12. 1947, damefrisør.
Nina Petersen, 9.-2. 1948, husmoderafløser.
Jens Christian Rechnagel, 27.-11, 1946, tømrermester, Kongsted.
Jan Riisz, 19.-9. 1946, sundhedsplejerske.
Knud Sørensen, 1.-10. 1947, benzinforhandler, Snoghøj.
Per Sørensen, 14.-9. 1947, chauffør.

5. klasse b.
Inge Lise Andersen, 25.-9. 1947, tegner.
Jette Christensen, 11.-5. 1946, gårdejer, Egum.
Kirsten Elisabeth Damgaard, 21.-6. 1947, overbetjent.
Knud Herman Eefsen, 21.-8. 1947, entreprenør, Treide Sande.
Peter Gerdes, 23.-1. 1948, civilingeniør.
Britta Margrethe Jakobsen, 20.-1. 1948, kørelærer.
Jørgen Jensen, 29.-1. 1947, installatør.
Uffe Jørgensen, 25.-6. 1946, pakmesterformand.
Arne Lund Koed, 15.-1. 1948, bager, Egeskov.
Henning Lund Koed, 15.-1. 1948, bager, Egeskov.
Søren Knud Meyer Madsen, 4.-2. 1947, kaffebrænder.
Edel Bøgehuus Nielsen, 17.-11. 1946, husmand, Billeshave.
Ruth Nielsen, 21.-3. 1947, gårdejer, Røjleskov.
Lene Pedersen, 27.-7. 1946, repræsentant.
Eva Rasmussen, 3.-3. 1947, købmand.
Niels Oudrup Rasmussen, 6.-8. 1947, materialebetjent.

4. klasse.
Ivan Uldahl Andersen, 4.-9. 1948, kommis.
Kjeld Andersen, 31.-5. 1949, planteskoleejer, Brejning.
Arne Høil Christiansen, 21.-1. 1946, chauffør, Taulov.
Moneca Condil, 30.-1. 1949, oberstløjtnant.
Eva Gerdes, 13.-6. 1948, læge, Snoghøj.
Ingeborg Granild, 20.-2. 1949, sognepræst, Bredstrup.
Karen Lise Hansen, 29.-2. 1948, fyrbøder, Brejning.

14



Ole Juul Hansen, 15.-12. 1948, lokomotivfører.
Peter Trolle Jacobsen, 13.-1. 1949, direktør, Skærbæk.
Svend Kurt Jacobsen, 22.-6. 1947, mekaniker, Bredstrup.
Agnete Jensen, 20.-1. 1948, ekstraarbejder, Snoghøj.
Anna Marie Zoffmann Madsen, 2.-10. 1947, lærer.
Tom Bjerre Madsen, 11.-7. 1948, dyrlæge, Børkop.
Birthe Mattesen, 14.-8. 1947, hotelejer.
Ole Melgaard, 21.-10 1948, overbetjent.
Torben Mourits-Andersen, 19.-10. 1947, overlæge.
Mogens Nielsen, 2.-10. 1947, proprietær, Stoustrup.
Bodil Nissen, 4.-3. 1948, sognepræst.
Lene Ravn, 20.-10. 1947, dyrlæge, folketingsmand, Stoustrup.
Steen Thomassen, 25.-7. 1947, murermester.

3. klasse.
Erik Fonsbøl, 18.-8. 1949, sognepræst, Gårslev.
Connie Frølund, 2.-6. 1950, forretningsfører.
Hans Peder Graversen, 9.-5. 1950, fabrikant.
Jørgen Dolberg Hansen, 7.-1. 1950, organist.
May-Brit Jørgensen, 25.-5. 1949, repræsentant, Strib.
John Nygaard Kristensen, 21.-1. 1950, lokomotivfører.
Elisabeth Larsen, 25.-5. 1949, murermester, Snoghøj.
Yth Grønbech Larsen, 9.-2. 1950, driftsassistent.
Aksel Zoffmann Madsen, 22.-11. 1948, lærer.
Ulrik Honoré Madsen, 18.-10. 1949, assistent.
Hans Christian Just Pedersen, 6.-8. 1949, frue, Sandal.
Jørgen Rathe, 13.-9. 1949, lærer.
Hans Kurt Sickmann, 10.-7. 1949, lagerarbejder.
Otto Wiese, 29.-5. 1948, vognmand.

2. klasse.
Finn Andreasen, 30.-6. 1950, kontorist.
Poul Freund, 18.-6. 1950, købmand.
Lars Rahbek Hansen, 13.-3. 1950, fiskeeksportør, Snoghøj.
Birgith Kliiver Jensen, 1.-2. 1951, disponent.
Ulla Vibeke Winther Jensen, 27.-4. 1950, exam. pharm.
Verner Rasmussen, 2.-7. 1950, købmand.
Rita Holmberg Sørensen, 5.-12. 1949, syerske, Hvidbjerg.
Steen Uldahl, 10.-1. 1951, maler.
Jens Christian Wiese, 8.-9. 1950, vognmand.

1. klasse.
Jørgen Vermund Andersen, 9.-2. 1951, grosserer.
Per Sehested Blad, 7.-2. 1952, bogholder, Skærbæk.
Claus Alsing Bodelund, 19.-2. 1951, ekspedient.
Bent Schultz Christensen, 19.-7. 1951, ingeniør.
Holger Egekvist, 27.-1. 1952, statsaut. revisor.
Jørgen Graversen, 9.-1. 1952, møbelfabrikant.
Torben Poul Hansen, 14.-6. 1951, skræddermester.
Lise Jacobsen, 20.-3. 1952, direktør, Skærbæk.
Hanne Boldrup Nielsen, 14.-6. 1951, togbetjent.
John Reilev, 2.-8. 1951, pakmesterformand.
Preben Pelsen Sørensen, 29.-12. 1950, telefonmontør.

Børnehaven.
Birthe Bodelund, 30.-9. 1952, ekspedient.
Vibeke Brix, 13.-1. 1953, prokurist.
Janne Christensen, 5.-10. 1953, skibshandler.
Inger Egekvist, 2.-4. 1954, statsaut. revisor.
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Anne-Mette Eriksen, 26.-6. 1952, spolemester.
Holger Grundt, 22.-3. 1956, slagtermester.
Steen Grunnet, 15.-5. 1952, forretningsfører.
Carl Christian Hansen, 4.-1. 1953, møllersvend.
Jan Aage Jensen, 6.-12. 1951, chauffør.
Alice Madsen, 21.-3. 1954, ingeniør.
Bent Mikkelsen, 12.-2. 1955, arkitekt.
Pia Mikkelsen, 11.-4. 1953, arkitekt.
Susanne Møller, 8.-8. 1952, premierløjtnant.
Janne Mørch, 6.-11. 1954, prokurist.
Jesper Mørch, 4.-2. 1953, prokurist.
Bjarne Nielsen, 22.-7. 1952, disponent.
Knud Erik Vejen Nielsen, 14.-10. 1952, købmand.
Peter Nielsen, 25.-4. 1955, prokurist.
Peter Ove Nielsen, 23.-8. 1955, bogholder.
Erik Nørskov, 16.-3. 1954, magasinforvalter.
Jan Pedersen, 27.-9. 1954, fabriksarbejder.
Jørgen Rasmussen, 17.-3. 1954, direktør.
Helle Sauer, 8.-2. 1952, møller.
Benny Schiøller, 26.-2. 1954, former.
Michael Schmidt, 4.-5- 1953, slagtermester.
Inge Nørskov Sørensen, 14.-7. 1955, værkfører.
Lone Bundgaard Thomsen, 17.-9. 1953, premierløjtnant.
Lisbeth Viehmann, 4.-3. 1954, cigarhandler.
Ulla Wiese, 28.-7. 1954, vognmand.
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Bogfortegnelse 1959-60.
Foruden de på fortegnelsen anførte bøger vil eleverne i de enkelte klasser 

få opgivet, hvad der benyttes af hæfter, skrivebøger, tegnemateriale osv.; i 
hovedparten af klasserne kræves tillige brug af salmebogen og i nogle klasser 
af et Ny Testamente.

1. klasse.
Hoffmann Jensen m. fl.: Læs rigtigt. ABC.
Hoffmann Jensen m. fl.: Læs rigtigt. 1. skoleår.
Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog I.

2. klasse.
Hoffmann Jensen m. fl.: Læs rigtigt. 2. skoleår.
Evald Jensen m. fl.: Øvelser i skriftlig dansk, 2. skoleår.
Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog II.

3. klasse.
H. I. Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog, 3. skoleår.
Evald Jensen m. fl.: Øvelser i skriftlig dansk, 3. skoleår.
Vestergaard: Bibelhistorie.
Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog III.
Nik. Helms: Danmarks historie (22. udg.).
C. C. Christensen: Lille geografi (15. udg.); Lille atlas.
C. C. Gormsen: Naturhistorie for folkeskolen (14. opl.).

4. klasse.
H. I. Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog, 4. skoleår.
Evald Jensen m. fl.: Øvelser i skriftlig dansk, 4. skoleår.
Vestergaard: Bibelhistorie.
Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog IV.
Nik. Helms: Danmarks historie (22. udg.)
C. C. Christensen: Lille geografi; Lille atlas og Blindatlas.
C. C. Gormsen: Naturhistorie for folkeskolen (14. opl.).

5. klasse.
H. I. Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog, 5. skoleår.
Evald Jensen m. fl.: Øvelser i skriftlig dansk, 5. skoleår (10. opl.).
Ludvigsen: Dansk skoleordbog (17. opl.).
Vestergaard: Bibelhistorie.
Balslevs katekismus.
Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog V.
Nik. Helms: Danmarks historie (22. udg.)
C. C. Christensen: Lille geografi; Lille atlas og Blindatlas.
Gormsen: Naturhistorie for folkeskolen (14. opl.). 
Højskolesangbogen.

6. klasse.
H. I. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mellemskolen I (revid. udg.).
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære (16. udg.).
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk (10. udg.).
Ludvigsen: Dansk skoleordbog (17. opl.).
Martensen og Paulli: Bibelhistorie.
Balslevs katekismus.
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Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog I.
Schmidt: Historie for mellemskolen I (26. udg.)
C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I ved Sophie Petersen (23. udg.), 

Atlas for mellemskolen og Blindatlas.
Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I (udg. fra 1950 eller senere).
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen I.
Th. Mortensen: Flora for begyndere (4. udgave).
Sundorph: Fysik for mellemskolen I (20. udgave).
Jespersen og Sarauw: Engelsk 1 ved Sv. Briiel.
Sv. Briiel: Øvelser til Engelsk 1.
Højskolesangbogen.

II mellem.
H. I. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mellemskolen II (revid. udgave).
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære (16. udgave).
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk (10. udgave).
Ludvigsen: Dansk skoleordbog (17. opl.)
Martensen og Paulli: Bibelhistorie.
Balslevs katekismus.
Schmidt: Historie for mellemskolen I (26. udgave).
C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I og II ved Sophie Petersen 

(23. udg.) Atlas for mellemskolen og Blindatlas.
Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I (udg. fra 1950 eller senere).
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen I—II.
Th. Mortensen: Flora for begyndere (4. udgave).
Sundorph: Fysik for mellemskolen I (20. udgave).
Jespersen og Sarauw: Engelsk 2 ved Sv. Briiel.
Sv. Briiel: Øvelser til Engelsk 2.
Hansen-Christensen og Briiel: Mellemskolens tyskbog 1.
Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog 2.
A. Nygaard og Vester-Petersen: Geometri for mellemskolen.
Højskolesangbogen.

III mellem.
H. I. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mellemskolen III (revid. udg.).
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære (16. udgave).
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk (10. udgave).
Ludvigsen: Dansk skoleordbog (17. opl.).
Hellner og Højby: Svenskbogen.
Martensen og Paulli: Bibelhistorie.
Balslevs katekismus.
Schmidt: Historie II (22. udgave).
C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II ved Sophie Petersen (23. udg.);

Atlas for mellemskolen og Blindatlas.
Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I—II (udg. fra 1950 el. senere).
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen I—III.
Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi.
Th. Mortensen: Flora for begyndere (4. udgave).
Sundorph: Fysik for mellemskolen I (20. udgave).
Sundorph: Kemi for mellemskolen (16. udgave).
Jespersen og Sarauw: Engelsk 3 ved Sv. Briiel.
Sv. Briiel: Øvelser til Engelsk 3.
Sv. Briiel: Engelsk grammatik (4. opl.).
Hansen-Christensen og Briiel: Mellemskolens tyskbog 2 (2. opl. eller senere).
Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog III.
Nygaard og Vester-Petersen: Aritmetik for mellemskolen.
Nygaard og Vester-Petersen : Geometri for mellemskolen.
Marcussen og Thøgersen: Opgaver fra mellemskoleeksamen i regning og mate

matik (9. udgave).
Ejnar Jacobsen m. fl.: Skolesangbogen (9. opl.).
Ejnar Jacobsen, Vald. Hansen og Hans J. Larsen: Skolesalmebogen (sidste udg.).
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IV mellem.
Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie.
H. I. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mellemskolen IV (revid. udg.).
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære (16. udg.).
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk (10. udgave).
Ludvigsen: Dansk skoleordbog (17. opl.).
Hellner og Højby: Svenskbogen.
Schmidt: Historie II (22. udgave).
C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II ved Sophie Petersen (23. udg.); 

Atlas for mellemskolen og Blindatlas.
Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I — II (udg. 1950 eller senere).
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen I—IV (11. og senere udgaver). 
Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi.
Th. Mortensen: Flora for begyndere (4. udgave).
Sundorph: Fysik for mellemskolen II (14. udgave).
Sundorph: Kemi for mellemskolen (15. udgave).
Jespersen: Engelsk 4.
Sv. Briiel: Øvelser til Engelsk 4.
Sv. Briiel: Engelsk grammatik.
Sv. Briiel: Engelsk hjælpebog.
Sv. Briiel: Engelske realeksamensopgaver (3. udgave).
Hansen-Christensen og Briiel: Mellemskolens tyskbog 3.
HansemChristensen og Briiel: Gelåufigkeitsiibungen.
Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog IV.
Nygaard og Vester-Petersen: Aritmetik for mellemskolen.
Nygaard og Vester-Pe tersen: Geometri for mellemskolen.

Realklassen.
Flansen og Heltoft: Dansk læsebog for realklassen (revid; udg.).
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære for realkl. (9. udg.).
Ludvigsen: Dansk skoleordbog (17. opl.).
Nygaard og Vester-Petersen: Aritmetik for realklassen.
Friis-Petersen og W. Jessen: Regnebog for realklassen.
Marcussen og Thøgersen: Opgaver fra realeksamen i regn, og mat. (7. udg.).
Erlangs fircifrede logaritmetabeller — B.
Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi (7. udgave).
C. C. Christensen: Atlas for mellemskolen og Blindatlas.
Paul Holt: Verdenskrigens tidsalder (6- udgave).
Ingvard Nielsen m. fl.: Samfundslære (2. udgave).
E. Wesenberg-Lund: Biologi for realklassen (3. udgave).
Sundorph: Naturlære for realklassen I—II (Varmelære 12. udg., Elektricitet 15. 

udg.).
Jespersen: Engelsk 5.
Sv. Briiel: Engelsk grammatik.
Sv. Briiel: Engelsk hjælpebog.
Sv. Briiel: Engelske realeksamensopgaver (3. udgave).
HansemChristensen og Briiel: Realklassens tyskbog.
Hanse n-Christensen og Briiel: Gelåufigkeitsiibungen.
Bruun, Holst^Jensen og Roskjær: Elementært fransk.

NB. Førend brugte bøger overtages, vil det være rigtigst ved henvendelse 
til vedkommende faglærer at forvisse sig om, at udgaverne ikke er 
så gamle, at de er værdiløse.
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Afslutning af skoleåret
finder sted tirsdag den 23. juni på Fredericia Teater kl. 14.

Håndarbejder, tegninger, sløjdarbejder og børnehavearbejder
er fremlagt i skolens gymnastiksal og sløjdlokale den 10., 11. og 12. juni, og i 
den tid er forældre og andre interesserede velkomne til at se udstillingen hver 
dag fra kl. 10 til 11 og fra kl. 14 til 15.

Arbejderne udleveres lørdag den 13. og mandag den 15. kl. 11—12.

Til alle prøver såvel som til årsafslutningen indbydes forældre, pårørende og 
alle, som har interesse for skolen og dens arbejde.

Nyt skoleår begynder fredag den 14. august kl. 10.

Indmeldelser til skolen og børnehaven for det nye skoleår modtages.

Fredericia Realskole, Købmagergade 72, telefon 720.
Træffes i kontortiden kl. 14—15 (undt. lørdag) eller efter aftale.

K. Drengsgård.

Rosengaardsvej 26, Sorgenfri pr. Virum, Maj 1959.

Til Fredericia Realskoles Lærerkreds, Forældrekreds og Elever.
For de skønne Lysestager til min 70 Aars Fødselsdag bringer jeg her min 

hjerteligste Tak.
Hr. Drengsgaards og Hr. Brøchner-Mortensens Besøg og Hilsenerne, som de 

bragte, gjorde dybt Indtryk paa mig; jeg vil aldrig glemme det.
Kærlig Hilsen

Karen Grove-Rasmussen.
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Realklassen 1957 — 58.
I: Hr. Højlund, fru Hjorth, Ove Kjær Poulsen, Erik Foged, Poul Erik Ebbesen, Ib Brockhoff, Søren Fonsbøl, Stig Bjerre Sørensen. 
II: Hr. Petersen, Birtha Laugesen, Ruth Moelsby, Bente Jensen, Hans-Adolf Martinsen, Birgit Christiansen, Finn K. Nissen, 
hr. Rathe, hr. Bruhn.
III: Judith Jensen, Karen Frank Hansen, Margit Christensen, Lise-Lotte Thuesen, Hans Seehausen, Birthe Gormsen, 
hr. Drengsgård.
IV: Fru Briiel, fru Bruhn, Karen-Lis Andersen, fru Drengsgård, Karen Deleuran, Aase Lassen, hr. Briiel, Anders Popp Andersen.


