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BERETNING
FRA

HERNINGSHOLMSKOLEN
/or skoleåret 1957—58



Skolevæsenets tilsyn, 
administration og ledelse

Herning skolekommission:
Sognepræst S. Nepper-Christensen, formand
Landsretssagfører H. Kampmann
Købmand Jens Mathiasen
Købmand Sv. O. Dalgaard
Afdelingsformand Viggo Rasmussen
Fru Adda Christensen
Landsretssagfører Henry Pedersen
Fabrikant Niels Lauridsen
Grosserer H. A. Wegeberg
Anlægsgartner Holger Bjerring
Gårdejer /. Sivebæk Jensen.

Herning byråds udvalg for kulturelle anliggender:
Landsretssagfører H. Kampmann, formand
Købmand Sv. O. Dalgaard
Politiassistent J. Østergaard
Afdelingsformand Viggo Rasmussen
Bademester J. B. Jepsen.

Leder af skolevæsenet:
Stadsskoleinspektør P. Munk-Poulsen, tlf. 2000 (træffes 

bedst kl. 11-12 på borgmesterkontoret).
Skoleleder:

Skoleinspektør Martin Christensen

Fælleslærerrådets formand:
konst, skoleinspektør S. Vorgod

Lærerråds formand:
Overlærer Johs. Schjørring
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Lærerpersonalet.
Skoleinspektør Martin Christensen, Sjællandsgade 82, tlf. 2691
Viceinspektør Chr. Nielsen, Nørreallé 18, tlf. 634

Th. Johansen, Solvænget 11, tlf. 1586
Overlærer Charlotte Dueholm Larsen, H. C. Ørstedsvej 96, 

tlf. 2465
Johs. Schjørring, Sjællandsgade 140

- Ejnar Christensen, Haakonsgade 16
Agnes Bundgaard Jensen, H. C. Ørstedsvej 90, 
tlf. 2256
Marie Buch Larsen, H. C. Ørstedsvej 92, tlf. 1394

- Inger Jensen, Monradsgade $6
Lærer M. Fløe Nielsen, Ejnar Mikkelsensvej 6

— E. Bøgeskov Pedersen, Haraldsgade 31
■ - N. K. Andersen, Gormsvej 20, tlf. 1978

- Iver Hansen, 0. Kirkevej 15
- Kristian Tronhjem, H. C. Ørstedsvej 102
— J. Moesgaard Jørgensen, H. C. Ørstedsvej 108

Lærerinde Ruth Kristiansen, St. Blichersgade 21
Inga Arendt Nielsen, Sjællandsgade 51, tlf. 2029

— Eva Nielsen, H. C. Ørstedsvej 96
Elly Høy Jensen, Slagelsegade 4
Elna Sand Kirk, Kommuneskolen, Hammerum, 
tlf. 68
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Lærerinde Birgit Nielsen, Gl. Skolevej 3
- Marie Kristensen, Gl. Vejlevej 8
- Karen Jørgensen, Sjællandsgade 122
- Grethe Larsen, Grundtvigsvej 56
- Anna Hauge, Gl. Landevej 176
— Asta Christensen, Sjællandsgade 82, tlf. 2691 

Timelærer Jørgen Larsen, Grundtvigsvej 56
— Finn Østergaard, Nørregade 48
- Agnete Schrøder, H. C. Ørstedsvej 100, tlf. 2475 

Årsvikar Jens Bundgaard, Finsensgade 36
Skoleinspektøren træffes hver dag kl. 11-12.
Skolen har tlf. 2691.

Lærerværelset har tlf. 2692, som efter skoletid omstilles til 
pedel Chr. Larsen.

Skolen har i det forløbne år kun haft ringe sygdom blandt 
lærerne, men i enkelte tilfælde har det dog været nødvendigt 
med vikarhjælp, og da har flg. vikarer virket: fru Poulsen, hr. 
Hjørnholm, frk. Vera Holm og hr. Bjarne Henriksen.

Der ses i ovenstående ganske bort fra den helt ekstraordinære 
situation, da A-influenzaen greb om sig både blandt børn og 
lærere. Da denne sygdom var på sit højeste, var indtil Vs af 
børn og lærere fraværende, og vi måtte selvsagt klare os igen
nem fra time til time.

Efter at have fulgt kursus før og i sommerferien 1957 bestod 
i septbr. måned flg. af lærerpersonalet svømmelærereksamen: 
Eva Nielsen, Elly Høy, Grethe Larsen, Agnete Schrøder og Jør
gen Larsen.

Følgende har afsluttet kursus i engelsk: Agnete Schrøder og 
Kristian Tronhjem.

I september fulgte seminarieelev Finn Mortensen og i marts 
seminarieeleverne Finn Poulsen og Niels Christiansen som prak
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tikanter undervisningen ved skolen. Vi takker dem alle tre for 
interesseret og tiltalende færd på skolen og håber, de fik noget 
ud af besøget.

Fra i. august 1957 er frk. Anna Hauge og fru Asta Christen
sen knyttet til skolen. Ligeledes fra 1. august og skoleåret ud 
har hr. Jens Bundgaard bestridt et vakant embede. Fra samme 
dato blev hr. Moesgaard Jørgensen kaldet til et fast embede, og 
fru Buch Larsen og frk. Inger Jensen udnævnt til overlærere. 
Fra i. januar 1958 er frk. Birgit Nielsen fast ansat lærerinde.

Fra næste skoleår skal der knyttes fire nye lærerkræfter til 
skolen.

Foraldrene og skolen.
For at skabe den bedst mulige kontakt med hjemmene har 

skolen i årets løb arrangeret forskellige forældreaftener. Disse 
møder har været holdt for de klassetrin, hvor vi mente, at både 
forældre og skole kunne have særlig interesse i at mødes. Såle
des har der været møder for forældre til børnene i 1. klasse, 5. 
klasse, 7. klasse, 8. klasse og 1. ml-klasse. Til disse aftener har 
vi kunnet glæde os over god tilslutning.

For at give forældrene lejlighed til at besøge skolen en alm. 
hverdag lavede vi i år den årlige gymnastikdag om til en for- 
ældredag i almindelighed, og som det viste sig med held, da 
mange forældre benyttede lejligheden til at kikke indenfor i ti
merne.

Alt i alt er der grund til fra skolens side at takke forældre
kredsen for interesse og forståelse i året, der er gået. Vi håber, 
at denne indstilling fra hjemmene må holde sig levende og for
stærkes.

Eleverne.
Den 22. august rejste eleverne fra 7. klasse og 2. ml-klasse, 

ialt 125 elever og otte lærere til Bornholm og havde en god tur, 
selv om vejret kunne have artet sig bedre.
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Den 19. december uddeltes idræts- og svømmemærker. Vi 
gratulerer og opfordrer andre piger og drenge til at følge eks
emplet.

For at skabe en fest i hverdagen for eleverne og for at være 
sammen med dem under andre forhold og i andre omgivelser 
end det daglige klasseværelse arrangerede skolen d. 13. februar 
en fest med underholdning i form af sang, optræden og dans. 
Aftenen forløb udmærket og kunne måske opfordre til genta
gelse.

Den 2. juni var den »gamle« færdselspatrulje på tur til Daug- 
bjerg og Mønsted, og den 15. juni den »nye« patrulje på flyve
station Karup. Vi benytter lejligheden til at takke den afgåede 
patrulje for samvittighedsfuldt arbejde og byde den nye vel
kommen.

Ved afslutningsfesten den 26. juni uddeltes der flidspræmier 
til flg. elever: Birgit Ulrichs Jensen, 8a, Hardy Langborg Han
sen, 8a, Gitte Helene Nielsen, 8b, Elsa Joensen, 8b, Tove Enge
dal, 8b, Rita Nielsen, 8b, Ulla Jensen, 7a, Hanne Marie Peter
sen, 7b, og Annie Lawetz-Hansen, 7c.

Af skolens dagbog.
4. septbr.: Der udkæmpes en drabelig langboldkamp mellem 

piger og lærerinder og en dito fodboldkamp mel
lem drenge og lærere. Begge kampe blev vundet af 
eleverne.

6. septbr.: Lærerkredsen henlægger et møde til skolens festsal. 
Tale af seminarieforst. Gro-Nielsen, Silkeborg.

7. septbr.: Skolen deltager med flere hold drenge og piger i 
amtsidrætsstævnet i Struer.

10. septbr.: De mange deltagere i amtsskolemødet bydes vel
kommen i festsalen og beser derefter skolen.

10. septbr.: Biblioteket åbner for første gang.

6



ij. septbr.: Søndagsskolen begynder.
24. septbr.: Skolescenen viser »Anne Franks dagbog«.
30. oktbr.: Forældremøde for 7. og 8. klasserne med erhvervs

vejlederen som taler.
30. novbr.: Færdselspatruljen til fest i Aarhus sammen med 

andre byers færdselspatruljer.
3. decbr.: Indskrivning af børn til de nye førsteklasser.
5. decbr.: Forældremøde for 1. ml a og b.

19. decbr.: Uddeling af svømme- og idrætsmærker.
21. decbr.: Juleafslutning i festsalen.
30. januar: Ca. 500 elever ser i festsalen Galatheafilmen.

6. febr.: Forældreaften for 1. klasserne.
12. febr.: Skolefest for 1.—5. klasserne.
13. febr.: Skolefest for 6.-8. klasserne.
20. febr.: Skoleforestillingen vises for de optrædendes 

forældre.
21. febr.: Forældremøde for 5. klasserne.
24. febr.: Inspektion i drengegymnastik ved hr. Vagn 

Brøchner.
12. marts: Erhvervsvejlederen orienterer de elever, der skal 

udskrives af skolen.
10. marts: Skr. optagelsesprøve til mellemskolen.
17. marts: Mdl. optagelsesprøve til mellemskolen.
27. marts: Forældredag på skolen.
22. april: Tuberkulosestationens røntgenvogn besøger skolen.

2. juni: Den »gamle« færdselspatrulje på udflugt til Møn- 
sted, Daugbjerg og Viborg.

2. juni: Udflugt for de mindre børn til Bækkelund.
4. juni: Udflugt for de større børn til Kongebrogaarden.

15. juni: Den nye færdselspatrulje på tur til flyvestation 
Karup.

26. juni: Afslutningsfest for udskrevne elever.
28. juni: Afslutning og udskrivning.
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Sparemærkesalget har andraget 11.250 kr.
Der er før ferien uddelt 502 feriebilletter.
Ved afslutningen på dette skoleår skal der lyde en tak til alle, 

der i årets løb har haft med skolen at gøre. En særlig tak til det 
afgåede kulturelle udvalg i almindelighed og dets formand, hr. 
togfører Hansen i særdeleshed. Det er dette udvalg, der har 
stået for skolens projektering og bygning og gjort det med en 
aldrig svigtende interesse.

Forsømmelser i 1957.
På grund af sygdom........... 10.425
Af anden lovlig grund .... 505
Uden lovlig grund ............. 5

dage (4,50 %) 
dage (0,22 °/o) 
dage

Ferieplan 1959.
Juleferie Vi-3/i ............................................................. 3 dage
Fastelavn V2.................................................................... 1 —
Kongens fødselsdag 'Vs ............................................... 1 -
Påskeferie 25/s-31/s......................................................... 6 —
Bededagsferie 24/i—25/4 ................................................... 2 -
Kristi Himmelfartsdag Vs............................................. 1 -
Pinseferie 16/s—19/s ......................................................... 3 —
Grundlovsdag Vs........................................................... 1 —
Sommerferie 24/6-11/s..................................................... 42 —
En fridag i september................................................... 1 -
Efterårsferie 19/io-24/io ................................................. 6 —
En fridag i november................................................... 1 —
Juleferie 2S/i2-31/i2 ....................................................... 8 —

Martin Christensen.

CHRISTENSENS BOGTRYKKERI
HERNING


