
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


NYSTED 
KOMMUNESKOLE

ÅRSBERETNING 
1950

VED

SKOLEINSPEKTØR CHR. ANDERSEN

NYSTED BOGTRYKKERI



Skolekommissionen:
Pastor Karl Jensen, formand
Bestyrer Jens Andersen 
Fru Karla Hansen 
Købmand Johs. Larsen 
Repræsentant Kr. Stenstrup

Skoleudvalget:
Landsretssagfører Steen Møller, formand 
Købmand Johs. Larsen 
Repræsentant Kr. Stenstrup

Formand for lærerrådet:
Overlærer J. E. Grønbech-Jørgensen

Ungdomsskolenævnet:
Skoleinspektør Chr. Andersen, formand 
Bestyrer Jens Andersen 
Fru Magda Andersen 
Lærerinde fru E. Jensen 
Pastor Karl Jensen 
Købmand Johs. Larsen 
Landsretssagfører Sfeen Møller 
Lærerinde frk. R. Wille



Realeksamen 1950, 7 elever.
Mandag 27/2 
Torsdag 2/3
Lørdag 4/3 
Tirsdag 7/3
Fredag 10/3 
Onsdag 15/3
Lørdag 18/3 
Tirsdag 21/3
Fredag 24/3

Mandag 27/2
Lørdag 4/3
Tirsdag 7/3
Fredag 10/3
Onsdag 15/3
Tirsdag 21/3

kl. 11: Dansk - hr. overlærer Grønbech-Jørgensen
kl. 10: Historie - hr. Pyndt Prier
kl. 10l/a: Geografi - hr. overl. Grønbech-Jørgensen
kl. 10’/2: Naturhistorie - hr. overl. Jensen
kl. 8: Tysk - frk. Wille
kl. 8: Regn, og mat. - hr. Larsen
kl. 11,15: Engelsk - skoleinspektøren
kl. 101/,: Naturlære - hr. overl. Jensen
kl. 11,15: Fransk - frk. Wille

Mellemskoleeksamen, 12 elever.
kl. 8: Dansk - hr. overl. Grønbech-Jørgensen
kl. 8: Geografi - hr. Larsen
kl. 8: Naturhistorie - hr. overl. Jensen
kl. 10: Tysk - frk. Wille
kl. 10: Regn, og mat. . hr- overl. Jensen
kl. 8: Naturlære - skoleinspektøren

Censorer beskikket af ministeriet: Kommunei. Nygaard Pe
tersen, København (geografi), cand. mag frk. Bolt Jørgensen, Ros
kilde (tysk), viceinsp. Aage Thøgersen, Randers (regn. & mat.).

Indbudt af skolen: Inspektør Bjerregaard, Nyk. F. (dansk), 
skoleinsp. Jørgensen, Rødby (historie), overl. Adamsen, Nyk. F. 
(naturh.), skoleinsp. Andersen, Stubbek. (engelsk), viceinsp. Quist- 
gaard, Nyk. F. (fysik og tegning), kommunel. Lyngbye, Nyk. F. 
(fransk), lærerinde frk. Wille, Nysted (skrivning), og fru Magda 
Andersen, Nysted (håndgerning). Skr. dansk, engelsk og regn. & 
mat. censureres ved fjerncensur af beskikkede censorer.

Mundtlig årsprøve 1950
Censor

Onsd. 22/3 kl. 10: III m fysik, A. 
— I m dansk, P.

Torsd. 23/3 kl. 9: III m regn. & mat., L. 
— II m dansk, G-J.

Fred. 24/3 kl. 9: III m geografi, G-J.
10: II m naturhist., M.

9: I m regning, J.
— 6. kl. fysik, M.

Lørd. 25/3 kl. 9: III m dansk, P. 
— II m regning, J. |



Censor

Lørd. 25/3 kl. 9: 1 ni religion, R. 
— 7. kl. dansk, G-J.
— 6. kl. regning, M.
— 4. kl. geografi, L.

kl. 10: 5. kl. dansk, T.
— 4. kl. regning, L.
— 3. kl. regning, R.
— 2. kl. regning, W.

Mand. 27/3 kl. 9: III m engelsk, A
— 11 m geografi, L.
— I m naturhist., J,
— 7. kl. engelsk, G-J.
— 6. kl. dansk, P.

kl. 10: 5. kl. historie, Fj. 
— 4. kl. dansk, R. 
— 2. kl. dansk, T.

kl. 13: 7. kl. naturhist., L. 
— 3. kl. dansk, Fj. 
— 1. kl. regning, R.

Onsd. 29/3 kl. 9: III m historie, M. 
— II m tysk, W. 
— I m engelsk, R. 
— 7. kl. regning, L.
— 6. kl. historie, P.
— 5. kl. religion, T.

kl. 10: 4. kl. historie, T.
— 1. kl. dansk, FJ.
— 5. kl. regning, J.

Optagelsesprøve til mellemskolen. Prøve i mundtlig og 
skriftlig dansk og regning torsdag den 16. marts kl. 9 og fredag 
den 17. marts kl. 8. Indmeldelse senest 1. marts på blanketter, 
der fås paa skolen.

Samme dage er der skriftlig årsprøve.



Torsdag den 30. Marts kl. 9: Lærermøde med omflytning af 
eleverne.

Fredag den 31. marts kl. 14: Afslutning.
Det nye skoleår begynder lørdag den 1. april kl. 10.
Den ny 1. kl. møder samme dag kl. 13.

Elevernes forældre og andre interesserede er meget vel
komne til at overvære årsprøverne og afslutningen.

MÆRK! Bogaflevering. 1 de fag, hvori der ikke er 
prøve, afleveres de bøger, der ikke skal bruges mere, den sid
ste skoledag før eksamen til klasselæreren. 1 de fag, hvori 
der er prøve, afleveres bøgerne under prøven til den lærer, 
der har faget.

Realeksamen 1949. Der indstilledes 7 elever, der bestod 
med resultaterne 14,44, 14,33, 14,11, 14,05, 13,97, 13,80 og 13,38, 
gennemsnit: 14,01.

Til Mellemskoleeksamen indstilledes 14 elever, der bestod 
med gennemsnit 13.70.

Svømmeprøver: 35 elever bestod svømmeprøven (150 m), 
26 frisvømmerprøven (350 m) og 20 livredderprøven (650 m), 
ialt 81. Prøverne omfatter bryst-, ryg- og undervandssvømning, 
dykning, bjergning, livredning og oplivning.

Lærerpersonalet
Første lærerstil. Ansat her Anciennitet

Skoleinspektør Chr. Andersen . l./ll. 99. 1./4. 30. 1./4. 30.
Overlærer J. E. Grønbech-Jør-
gensen................................    . . 1./8. 11. 1./10. 16. l./ll. 14.
Overlærer H. P. Jensen.......... 1./7. 13. 1./7. 23. L/7. 15.
Lærer A. Chr. Larsen.............. 1./10. 31. 1./4. 32. 1./10. 33.
Lærer E. Pyndt Prier.............. 1./9. 33. 1./9. 35.
Lærerinde frk. Ruth Wille .... 1./8. 34. 1./8. 36.
Lærerinde fru Ellen Jensen ... l./ll. 33. 1./12. 37. 1./7. 38.
Lærer E. Seest Mogensen .... 3./11. 29. 1./10. 39. 1./12. 31.
Lærerinde fru Kaja Ross-Sven-
ningsen ..................................... l./l. 40. l./l 2. 40.
Timelærerinde fru Erna Thomsen 1./7. 34 l./ll. 49.

Timelærerinde frk. Alice Hansen forlod skolen den 1./8. ef
ter 2 års tjeneste for at overtage lærerindeembede i Humlebæk. 
Frk. Hansen var en dygtig og trofast lærerinde, der var afholdt 
af alle på skolen. Skolen bringer herved frk. Hansen en varm 
tak for hendes arbejde her. Under embedets vakance besørgedes 
undervisningen af fru lærer Mogensen. Den l./ll. blev fru Erna 
Thomsen ansat i det ledige embede.



Kursus. I sommerferien havde hr. Larsen kursus i handels
regning i København og et pædagogisk kursus i Ollerup. Hr. 
Mogensen havde statens tegnekursus i København.

Børnetallet pr. 31./12.1949 (tallene i parentes er fra forrige år).
Indenbys 

Borgerskolen: 151 (151) 
Mellemskolen: 41 (28) 
Hele skolen: 192 (179)

Af de 64 udenbys elever er 
Kettinge-Bregninge, 9 fra Herrit

Udenbys Ialt
16 (10) 167 (161)
48 (48) 89 (76)
64 (59) 256 (238)

20 fra Nysted landsogn, 20 fra 
lev, 9 fra Øster Ulslev-Godsted,

2 fra Vester Ulslev, 2 fra Musse og 2 fra Flintinge.

Forsømmelserne har gennemsnitlig udgjort pr. elev:
Sygdom

Borgerskolen: 8,9 dage
Mellemskolen: 6,7 „

Lovlig grund 
1,3 dage 
1,3 „

Ulovligt 
0,9 dage 
0,1 ,,

Nogle forældre har fra skolekommissionen fået advarsler, fordi 
deres børn forsømte uden grund. I enkelte tilfælde er der idømt 
bøder. Det pointeres, at tilladelse til at forsømme skolen skal 
indhentes i forvejen hos skoleinspektøren enten skriftlig eller 
personligt (telefon). Ved længere tids sygdom kan skolen kræve 
lægeattest.

Kommunens udgift til skolevæsenet udgjorde for året 1948 
—49 73.740 kr.. hvoraf 16.470 kr. refunderedes, således at netto
udgiften bliver 57.270 kr.

Legater: Lollands Spare- og Lånebanks præmie tildeltes Elly 
Hansen og Conny Nielsen af realklassen med 25 kr’ til hver.

For Gedes legat uddeltes boggaver til Kurt Petersen, 7. kl., 
og Grethe Andersen, 6. kl.

Børnebibliotheket har haft 204 lånere med 4376 udlån eller 
21l/2 pr. elev. Bogbestanden udgjorde 2435 bind faglitteratur og 
1135 bind skønlitteratur, ialt 3570 bind. Hr. Prier er bibliothekar.

Skolesparekassen. I årets løb har 210 sparere indsat 5640 
kr. Sparekassen bestyres af frk. Wille.

Skolelægen. Den hidtidige skolelæge, læge A. Thyssen, 
har af byrådet fået sin ansættelse fornyet i henhold til den ny 
lov. Alle eleverne blev i begyndelsen af skoleåret undersøgt. 31 
elever blev henvist til lægebehandling, hvoraf 1 for sygdomme i 
muskler, 9 i øjne, 3 i underlivet, 1 i huden, 4 for holdningsfejl, 
5 for øresygdomme, 2 for nyrer, 3 for hals og lunger og 3 med 



foddefekter. Alle blev tuberkulinprøvet, og de negativt reagerende 
calmettevaccineret.

Skoletandplejen. Skoletandlægerne P. Koch-Mortensen 
og M. Mortensen har behandlet 254 af skolens elever 2 gange 
og udført 475 tandfyldninger, 50 rodbehandlinger, 5 udtrækninger 
af blivende tænder og 178 af mælketænder, 59 tandrensninger, 
48 lokalbedøvelser og 96 lapispenslinger.

Gaver: Skolen har af dr. Thyssen modtaget et australsk 
slangeskind og af Nysted Fiskeindustri en pighaj. Giverne bedes 
herved modtage vor bedste tak.

Ungdoms- og aftenskolen. Ungdomsskolen har i vinter 
ligget stille paa grund af for ringe tilslutning, ligesom der heller 
ikke har været nogen kommunal aftenskole. Derimod er der 7 
aftenskolehold i gang på privat initiativ i kjolesyning, husgerning 
og samfundslære. Foruden disse hold har badmintonklubben, 
idrætsforeningen, sangforeningen, handelsskolen, røde kors, hjem
meværnet m. fl. benyttet skolens lokaler.

Forhåbentlig kommer ungdomsskolen, der ellers igennem de 
6 sidste år har haft god tilslutning, i gang igen næste vinter.

Af skolens dagbog.
Udflugter: 1 juni måned udflugtede grundskolen (1.—4. kl.) 

til Nykøbing Vesterskov og Zoologisk Have. De ældste klasser 
havde udflugt til Stubbekøbing, hvor man saa kirken og tilbragte 
nogle timer i det smukke anlæg med dans i pavillonen til slut.

6., 7. og II m havde en eftermiddagstur til Frejlev skov, hvor 
oldtidsminderne studeredes under ledelse af hr. Prier.

Sverigesturen. 29 elever af de øverste klasser foretog i fe
rien en udvekslingsrejse til venskabsbyen Hedemora i Dalarne. 
Pä oprejsen overnattedes 2 nætter i Stockholm, hvor man så 
Stadshuset, det kongelige slot, Riddarholmskirken, sejlede under 
broerne og tilbragte aftenen på Skansen. Andendagen kom vi til 
Hedemora, hvor den halve by modtog os på stationen med Danne
brog på stangen. Eleverne blev hurtigt bortført af deres svenske 
kammerater, i hvis hjem de skulle bo i 14 dage. Det var 14 her
lige dage med udflugter til Falun, Säter m. m., cykleture i om
egnen og dans på „Gammalgården“ om onsdagen, og i det hele 
ombølget af en elskværdighed og gæstfrihed, der sent vil glemmes. 
På tilbagerejsen, da vi overnattede i Malmø, havde vi vore svenske 
kammerater, der nu var blevet vore venner, med hjem til Nysted, 
hvor de forskellige hjem efter bedste evne prøvede på at gøre 
gengæld for gæstfriheden. Med tilskud fra skolekomediens over
skud kunne billetudgiften holdes på 60 danske kroner. Desuden 
købte hver elev 30 svenske kroner, hvoraf halvdelen gik til mad, 



overnatninger m. m. i Stockholm og Malmø, medens resten var 
til fri raadighed som lommepenge. Under opholdet i Nysted var 
der udflugt til Møns Klint, Vordingborg og Maribo, og dagen før 
afrejsen var der en lille afskedsfest på „Skansen“, hvori deltog 
mange forældre. Børnene trakteredes med is. Turen lededes af 
skoleinspektøren og hans hustru. Adjunkt frk. Kjersen og frk. 
Brita Lundh var med de svenske børn.

Foruden med Hedemora har skolens elever nu en livlig brev
veksling med børn i den norske venskabsby Vinstra i Gudbrands
dalen, eventuelt med en lignende udveksling for øje.

Den 9. september deltog skolen i skoleidrætsstævnet i 
Maribo med et fodboldhold, 2 langboldhold og en del svømmere.

I oktober udkæmpede Nysted skole en fodboldkamp med 
Rødby skole. Nysted, der havde fordelen af hjemmebane, vandt 
4—2. Næste år er det meningen at gentage kampen i Rødby.

Den 11. januar havde skolen besøg af lektor Ullstad fra 
Lund, der i 2 timer fortalte om Niels Holgersens rejse med vild- 
gæssene og læste op af svensk litteratur. Hr. Ullstad talte et 
smukt og letforståeligt svensk, som eleverne uden vanskelighed 
kunne følge.

Skolebal afholdtes på Nysted Hotel den 20. og 21. jan. 
henholdsvis for 1.—4. kl. og de ældre klasser. Begge aftener op
trådte „skuespillere“ fra alle klasser med udtog af Heiberg, Hertz 
og Holberg, moderne sketch, harmonikaspil, recitation og sang 
m. m. Alle de optrædende, ikke mindst prinsessen og de tre små 
soldater fra 1. kl., høstede livligt bifald fra den af eleverne og 
deres forældre tæt pakkede sal. Festen sluttede med et vellykket 
bal.

Nysted skole var blandt de faa heldige, der af Kulturfilmen 
fik bevilget et smalfilmsapparat til halv pris. Kommunen og 
skolens „teaterkasse“ delte den anden halvdel af betalingen.

Skoleradioens fortrinlige udsendelser er nu og da blevet 
aflyttet af forskellige klasser, bl. a. sprogudsendelserne for mel
lemskolen.

Nysted, februar 1950.
Chr. Andersen.


