
 

 
 

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/


HOLME SKOLE

o

^Ftsbezetnin#
1955-56

DANMARKS 
PÆDAGOGISKE 

BIBLIOTEK



HOLME SKOLE

SKOLEÅRET
fra

1. august 195 5 til 31. juli 1956 

ved

H. KOCH, 
skoleinspektør

HØGSGAARDS BOGTRYKKERI, HØJBJERG



Årsberetningen vil udkomme hvert efterår. Da den indeholder lokalt 
skolestof både for det skoleår, der er gået, og for det kommende skoleår, 
bedes den opbevaret i hjemmet. Meddelelser vedrørende ferier og lignen
de vil ikke tilgå hjemmene igen.

Da Holme skole har ændret sig betydeligt i løbdt af de to sidste år 
og sandsynligvis også i fremtiden vil udvikle sig videre, vil man, ved at 
gemme årsberetningerne gennem årene være i stand til at danne sig og 
bevare et ret godt indtryk af denne udvikling og af livet, som det leves 
i den skole, som man ikke blot er med til at betale til, men som man 
måske også gennem en årrække har haft tilknytning til.

Skolebyggeriet i Holme tog sin begyndelse 1925. Skoleforholdene havde 
lokalemæssigt længe været utilfredsstillende, hvorfor man byggede Holme 
skole (den nuværende gamle afdeling). Efter datidens forhold var den 
stor — ja, efter manges mening urimelig stor, men tiden skulle vise, at 
de, der havde haft med sagen at gøre, ikke havde overvurderet forhol
dene. I løbet af relativ kort tid blev den nye skolebygning anvendt i fuldt 
omfang og i de senere år stærkt overbelastet.

Årsagen hertil var for det første den normale befolkningstilvækst og 
for det andet, at Holme-Tranbjerg kommune på grund af sin store areal
størrelse hidtil har kunnet og stadig kan afgive plads til tilflyttere, af 
hvilke størsteparten kommer fra Århus.

I begyndelsen af 50’erne blev det nødvendigt at gøre noget for at 
skaffe mere plads, og man bestemte sig da til at modernisere den be
stående skole samt til at bygge en stor hovedafdeling — den sidste i 2 
etaper.

Dette byggeri afsluttedes, i 1955, og fra det tidspunkt kunne alle med 
tilknytning til skolen igen glæde sig over moderne og gode skoleforhold. 
Samtidig opnåede man at aflaste Kragelundskolen.

Man må dog sikkert indstille sig på, at skolens nuværende kapacitet 
kun vil være tilstrækkelig i en ret begrænset tid fremover. Boligbyggeriet 
vil naturligvis være af afgørende betydning herfor. Tager dette ret 
kraftigt fat, melder skoleproblemerne sig øjeblikkeligt og kræver at blive 
løst, hvis man ikke skal komme ud i uheldige skoleforhold.

Erfaringsmæssigt løses store skoleproblemer ikke i en håndevending. 
Hvor det drejer sig om byggeri, er det ikke blot et lokalt anliggende, 
men et led i en større sammenhæng, og skal man her have held til ikke 
at komme bag ud af »dansen«, må de implicerede parter arbejde på langt 
sigt.

Det er mit haab og ogsaa min tro, at disse synspunkter deles af vore 
lokale myndigheder.
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Skolekommissionens medlemmer:
Sognepræst O. Højsgaard, formand
Lærer Chr. Jacobsen
Repræsentant Aage Jedich
Meddeler Ove Jensen
Gårdejer S. Knudsen
Fuldmægtig Hugo Kristensen
Overbetjent Astrup Madsen (til 22/5-56)
Forstander Knud Povlsen
Sognerådsformand O. P. Rasmussen
Tømrermester Hedegård (fra 2/7-56)

Skoleudvalget:
Lærer Chr. Jacobsen
Fuldmægtig Hugo Kristensen
Fru Ellen Nielsen
Sognerådsformand O. P. Rasmussen
Gårdejer Rasmus J. Rasmussen

Skolens tilforordnede:
Fru Ellen Nielsen

Skoleinspektør:
H. Koch. Kontortid hver dag kl. 12—13, tlf. 7 06 31

Viceinspektør:
S. Pinstrup, tlf. 7 09 65

Lærerrådets formand:
Viceinspektør S. Pinstrup

(nuværende formand: lærer Vagn Ejlertzen)

Fælleslærerrådets formand:
Overlærer Ejner Bork

(nuværende formand: samme)

Skolelæge:
Niels Knudsen, tlf. 7 09 65

(træffes alm. de første 3 torsdage i hver
måned kl. 10,30—11,30)
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Skoletandlæge:
Bent Kring, tlf. 7 09 65

(træffes alm. tirsdag og fredag kl. 8—14)

Lærerværelsets telefon: 7 1130
Opringning hertil bedst i frikvartererne, 
som ses af følgende oversigt

Skolens ringeplan.
Normalplan IFeek-end plan: Vinterplan:

15/5—15/9 15/11—15/2
8,00— 8,50 8,00— 8,45 8,30— 9,20
9,00— 9,50 8,55— 9,35 9,30—10,15

10,00—10,50 9,45—10,25 10,25—11,10
11,15—12,00 10,45—11,25 11,30—12,15
12,10—13,00 11,35—12,15 12,25—13,10
13,10—14,00 12,25—13,05 13,20—14,05
14,10—15,00 13,15—13,55 14,10—14,55
15,10—16,00 14,05—14,45 15,00—15,45

Ferieplan
Løs fridag ....................................
Efterårsferie ................................
Løs fridag ....................................
Løs fridag ....................................
Juleferie........................................
Fastelavnsmandag
Kongens fødselsdag
Dronningens fødselsdag 
Påskeferie .................................... 
Bededag med følgende lørdag 
Kristi himmelfartsdag
Pinseferie ....................................
Grundlovsdag
Sommeferie

for 1956-57
10. september
15. —20. oktober, begge dage med
17. november
1. december
23. dec.—5. jan., begge dage med

Onsdag før—tirsdag efter påske

Lørdag før—tirsdag efter pinse

6 uger

5



Lokaleforhold.
Den gamle skole indeholdt til sommeren 1955

4 normalklasser — 1 gymnastiksal — 1 sløjdsal —■
1 bibliotek -— 1 lærerværelse og to tjenesteboliger

Efter færdiggørelsen af første del af nybyggeriet og restaurering og 
modernisering af den gamle skole omfatter Holme skole:

Den gamle afdeling:
3 normalklasser
1 skolekøkken
2 læseklasser
1 depot
1 lærerværelse
2 lokaler til skolelægen
3 lokaler til skoletandlægen
2 tjenesteboliger

Den nye afdeling:
7 normalklasser
4 læseklasser (ændret til 2 normalklasser sommerferien 1956)
1 gymnastiksal med omklædning og bad
1 sløjdsal med 3 birum
1 håndgerningsklasse
1 ungdomslokale
1 fysikklasse
1 naturhistorieklasse med birum
1 bibliotek
1 læsestue
1 aula
1 lærerværelse m. garderobe, toiletter, telefonbox, 

retterum og frokostkøkken
2 kontorer med 3 arkiver

Diverse toiletter
1 garderobe i kælderen

Den nye afdeling er efter de foreliggende planer ikke færdigbygget, 
men vil, når forholdene nødvendiggør det og tillader det, blive fuldført 
og hermed udvide skolen med et antal normalklasser samt enkelte sær
lokaler.

Det kan i denne forbindelse anføres, at skolens gymnastiksal på nu
værende tidspunkt (august 1956) er fuldt belagt fra kl. 8—16 (lørdag 
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kl. 15), og at det tidspunkt meget hurtigt nærmer sig, da en ekstra gym
nastiksal bliver tvingende nødvendig, hvis ikke undervisningstiden skal 
udstrækkes til efter kl. 17, eller timetallet i gymnastik skæres yderligere 
ned.

En lille nedsættelse af timetallet har allerede fundet sted fra 1/8 1956.

Skolesøgende børn pr. 31/12 1945-31/12 1955.
Under I upi. Over u-pl. I alt Heraf fra 
u-pl. alder alder alder andre komm.

Dr. Pg. Dr. Pg- Dr. Pg- Dr. Pg- Dr. Pg.
1945 .. . ... 3 1 60 59 63 60 123
1946 ... ... 4 0 70 52 74 52 126
1947 ... ... 2 1 79 46 81 47 128
1948 . .. 78 57 78 57 135
1949 ... 90 59 90 59 149
1950 ... 100 67 100 67 167
1951 . . . 117 74 117 74 191
1952 .... . . . 2 3 120 83 122 86 208
1953 ..... .. 1 1 115 89 116 90 206
1954 ... 174 153 174 153 327
1955 ... 211 165 11 11 222 176 398 1
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Grafisk oversigt.
over stigning af elevtal.

EBevtal og klassetal pr 31/12 1945-55
Børn Klasser Eks.fri Eks.

Dr- Pg- Ialt Grundskole mell. mell. Kl. ialt
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

1945 63 60 123 11111 1 1 7
1946 74 52 126 11111 1 1 7
1947 81 47 128 11111 1 1 7
1948 78 57 135 11111 1 1 7
1949 90 59 149 11111 1 1 7
1950 100 67 167 11111 1 1 7
1951 117 74 191 1111 1 1 1 7
1952 122 86 208 11111 1 1 7
1953 116 90 206 11111 1 1 7
1954 174 153 327 2 2 2 2 2 11 11 14
1955 222 176398 2 2 2 2 2 111 2 11 17

Elevtal og klassetal pr. 15/8 1956
243 208 451 2 2 2 2 2 2 11 2 2 11 20
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Elevernes fordeling i klasserne pr. 15/12 1955
Klassetrin Antal børn

2 1. klasser....................................... 47
2 2. klasser....................................... 59
2 3. klasser....................................... 49
2 4. klasser....................................... 49
2 5. klasser....................................... 57
1 1. f.m............................................... 24
1 2. f.m............................................... 16
1 3. f.m............................................... 13
2 1. e.m............................................... 37
1 2. e.m.............................................. 26
1 3. e.m............................................... 21

Ialt 398

pr. 15/8 1956
2 1. klasser....................................... 40
2 2. klasser....................................... 54
2 3. klasser....................................... 59
2 4. klasser....................................... 56
2 5. klasser....................................... 44
2 1. f.m.............................................. 31
1 2. f.m ........................................... 24
1 3. f.m.............................................. 24
2 1. e.m.............................................. 36
2 2. e.m.............................................. 40
1 3. e.m.............................................. 24
1 4. e.m.............................................. 21

Ialt 451

Elevtal i 1. klasserne
pr. 31/12 1945—-55
Antal klasser Dr. Pg- i alt

1945 1 15 8 23
1946 1 16 3 19
1947 1 15 8 23
1948 1 8 14 22
1949 1 15 9 24
1950 1 16 11 27
1951 1 21 13 34
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Antal klasser Dr. Pg- Ialt
1952 1 14 19 33
1953 1 17 18 35
1954 2 32 25 57
1955 2 29 20 49

Pr. 15/8 1956
2 17 24 41

Klassekvotient.
pr. 31/12 1945—55

1945 ............... 16,8
1946 ............... 17,4
1947 ............... 18,0
1948 ............... 18,4
1949 ............... 19,7
1950 ............... 23,9
1951 ............... 27,3
1952 ............... 29,7
1953 ............... 29,3

Den nye skole tages i brug.
1954 ............... 23,4 (gr.sk. 24,7 — f.m. 19,5 — e.m. 20,5)
1955 ............... 23,4 (gr.sk. 26,1 — f.m. 17,7 — e.m. 21,0)
1956 15/8.... 22,6 (gr.sk. 25,4—f.m. 20,0 — e.m. 19,7)

Elevernes forsømmelser
pr. 31/12 1954 og 55

Forsømte dage Gennemsnit pr. barn
Sygd. Anden 1. gr. U. 1. gr. Sygd. Anden 1. gr. U. 1. gr.

1954 3048 188 111 9,32 0,57 0,03
3,9 % 0,24 % 0,01 %

1955 3683 52 74 9,25 0,13 0,19
3,9 % 0,03 % 0,05 %

Idræt.
Der er i år taget følgende idrætsmærker:

Sølv med emalje ................................ 6 elever
Guld ...................................................... 20 »
Sølv ...................................................... 18 »
Bronze .................................................. 28 »
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Lærerpersonalet.
Pr. 1. aug. 1955 oprettedes med ministeriets godkendelse

1 viceinspektørembede
1 overlærerembede
1 lærerembede
2 timelærerembeder

Ansættelse og udnævnelser.
Lærer Sv. B. Pinstrup, Holme skole, udn. til viceinspektør.
Lærerinde frk. Valborg Dam Jensen, Holme skole, udn. til overlærer.
Lærer Vagn Ejlertzen, tidligere Skovvangssk., Århus, fast ansat.
Lærer Ib Carlsen, Viby, ansat som timelærer.
Lærer J. B. Birch Andersen, tidligere vikar ved Kragelundskolen, ansat 

som timelærer.
Overlærer Ejnar Bork forflyttedes hertil fra Skåde skole.

Lærerfortegnelse pr. 30/6. 1956
Ansat her Tjenestealder

i nuv. still. (30/6)som timel. — fast ansat
Skoleinspektør:
H. Koch ....................... 1/3 1955 1/7 1952
Viceinspektør:
Sv. B. Pinstrup............... 1/10 1955 1/10 1955
Overlærere:
Ejner Bork...................... 1/10 1954 1/10 1951
Valborg Dam Jensen . . 1/10 1955 1/10 1952
K. Juul Jørgensen........... 1/4 1946 1/4 1943
M. Kark-Nielsen........... 1/8 1950 1/8 1947
Lærere og lærerinder:
Jørgen B. Birch Andersen 1/10 1955
S. E. Blichfeld Jensen . . 1/10 1954 1/2 1952
Ib Carlsen....................... 1/10 1955
Vagn Ejlertzen............... 1/10 1955 1/4 1947
Ellen Jensen................... 1/8 1951 1/5 1942
Sv. Aa. Mortensen .... 1/10 1954 1/3 1951
Frode Petersen............... 1/10 1954 1/4 1946
Frode Thomsen............. 1/10 1940 1/10 1940
Bodil Windfeldt ........... 1/10 1954
Grethe Hygum, aspirant 1/10 1954

Fra den 8. aug. fungerede frk. Birthe Højsgaard som vikar, og da hr. 
Birch Andersen af rent praktiske skolemæssige grunde ikke tiltrådte sit
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arbejde her på skolen før den 1. april 1956, fortsatte frk. Højsgaard som 
vikar til dette tidspunkt.

Lærerpersonalets videreuddannelse.
I det forløbne år har følgende lærere og lærerinder suppleret deres 

uddannelse:
Viceinspektør
Pinstrup ....................... Dansk i eksamensmellemskolen

Historie i eksamensmellemskolen
Overlærer 
Ejner Bork . . . 
V. Dam Jensen

Juul Jørgensen 
Lærer(inde) 
Birch Andersen

Deltaget i kursus i dansk
Kort kursus: hvordan jeg begynder i 1. kl. 
Statens håndarbejdskursus for. 1., 2., 3. e.m. 
Kursus i formskrift

Blichfeld Jensen........
Ellen Jensen .............
Sv. Aa. Mortensen . . .
Er. Petersen

Pr. Thomsen . . 
Bodil Windfeldt 
Grethe Hygum

Kort kursus: hvordan jeg begynder i 1. kl. 
Kursus i engelsk (I/2 årskursus) 
Kort kursus: dansk i eksamensmellemsk.
Arskursus i engelsk færdiggjort
Årskursus i tysk færdiggjort
Kursus i geografi
Kursus i formskrift
Kursus i fysiologi
Engelsk 2 (sidste halvdel af årskursus) 
Kort kursus i gymnastik

Skolelægevirksomheden 
ved

skolelæge Niels Knudsen.
I det forløbne år har Holme skole været i støbeskeen, så den nu frem

træder som en dejlig, ny skole. Fra lægelig hygiejnisk side må man på
skønne de lyse, velopvarmede og velventilerede skolelokaler, lydisola
tionen, passende skoleborde og stole, håndvaske med papirhåndklæder, 
bade- og toiletforhold o. s. v.

I særlig grad værdsætter vi naturligvis de dejlige, rummelige og prak
tiske skolelægelokaler.

Skolelægen træffes på Holme skole i reglen de første 3 torsdage i hver 
måned fra kl. 10,30—11,30.
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Under medvirken af sundhedsplejerske Edel Jensen er der siden 1/7-55 
undersøgt 339 elever, og de resterende vil blive undersøgt inden sommer
ferien.

For hvert enkelt 
barns vedkommen
de er fulgt det af 
sundhedsstyrelsen 
påbudte skema om 
fattende måling, 
vejning, tuberkulin
prøver, syns-høre- 
prøver, organun
dersøgelse, urinun
dersøgelse, i visse 
tilfælde blodunder
søgelse etc,

Lærer- og ren
gøringspersonale 
undersøges en gang 
årligt.

Det har været en stor lettelse og tidsbesparelse for os alle, at børnene 
og lærerpersonalet har kunnet undersøges ambulant ved centralstationens 
vogne.

Sundhedsstyrelsen har i år ændret vore indberetninger for at få op
lysning om, hvor mange nyopdagede sygdomstilfælde og afvigelser fra 
det normale — større eller mindre — en skolelæge iagttager i årets løb.

Ved den foreløbige opgørelse ser undersøgelsestallene således ud:

Antal undersøgte ................................................  
Hudlidelser.............................................................  
Fodsvamp og fodvorter........................................ 
Holdningsfejl (behandlingskrævende)............... 
Platfod..................................................................... 
Brok (alle) ............................................................. 
Nervøse tilfælde (alle) ........................................  
Organiske nervesygdomme.................................... 
Nedsat synsevne.....................................................

Drenge Piger I alt
187 152 339

2 5 7
0 4 4
0 5 5
0 2 2
3 1 4

15 10 25
0 1 1
0 2 2
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Nedsat hørelse .....................................................
Kramper.................................................................
Kryptorchisme .......................................................
Akutte sygdomme (øre - næse - hals - mund) . .
Andre sygdomme...................................................

Dr. Pg. Ialt
1 3 4
0 11
3 0 3
4 4 8
9 8 17

I alt 37 46 83
Henvist til egen læge............................................ 7 13 20
Antal kontrolundersøgte........................................ 2 5 7
Antal konsultationer herved ................................ 5 7 12
Antal børn med nykonstateret tuberculose........... 1 0 1

Der er ikke konstateret utøj.
Sundhedsplejersken har aflagt 10 hjemmebesøg for at overtale for

ældre til at lade deres børn vaccinere, for at få dem til at følge henvis
ninger til deres egen læge eller til centralstationen eller for at prøve at 
få et indtryk af hjemmet, hvad der kan spille en stor rolle ved bedøm
melsen af mulighederne for hjælp ved visse nervøse tilstande, for børne
nes optræden i skolen o. s. v.

For en indbudt forældrekreds afholdtes i efteråret et foredrag om 
skolebørnenes vanskeligheder i pubertetsalderen, henholdsvis pædagogisk 
og lægeligt belyst af skoleinspektør Koch og skolelægen.

Sikoletandlklinikken 
ved 

skoletandlæge Bent Kring.
Den 1. okt. 1955 blev skoletandklinikken på Holme skole taget i brug. 

Herefter bliver de behandlingsberettigede skolebørn fra Holme og Tran
bjerg skoler behandlet på denne klinik.

Skoletandplejen, der begyndte 1952 med den daværende 1. klasse og 
er blevet opbygget med yderligere en klasse om året, var ved skoleårets 
begyndelse nået til også at omfatte 4. klasse. I december 1955 blev skole
tandplejen udvidet til også at omfatte 5. klasse.

I de kommende år vil skoletandplejen dog kun blive udvidet med de 
nyindmeldte 1. klasser, således at man først i 1959—60 vil være nået 
til, at samtlige klasser til og med IV eksamensmellemskole er dækket.

I skoleåret 1955—56 blev der behandlet 269 børn fra Holme skole 
og 89 fra Tranbjerg skole. (På Kragelundsskolen blev behandlet 602 
børn).

Deltagelsesprocenten var 97,1 i de behandlingsberettigede klasser.
Der har i det forløbne år været gennemført 2 eftersyn og behandlin
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ger pr. barn. For 18 elevers vedkommende var den pågældende 2. be
handling ikke afsluttet ved skoleårets afslutning. 2 elever har på grund 
af sygdom eller bortrejse ikke kunnet deltage i 2. eftersyn.

På de nævnte 358 børn er udført følgende behandlinger:
1. fyldninger i blivende tænder...................... 771
2. fyldninger i mælketænder........................... 360
3. skråslibninger i mælketænder .................. 190
4. lapisbehandlinger ....................................... 300
5. rodbehandlinger af blivende tænder..........  13
6. rodbehandlinger af mælketænder.............. 14
7. tandudtrækning af blivende tænder 

med lokalbedøvelse..... 9
8. tandudtrækning af mælketænder 

med lokalbedøvelse.... 188
9. tandudtrækning af mælketænder 

med chlorætylbedøvelse. 80
10. diverse behandlinger................................... 94

Skoletandlægen arbejder skiftevis på Holme skoles tandklinik (tlf. 
7 09 65) og på Kragelundsskolens tandklinik (tlf. 7 07 39). Indtil videre 
træffes skoletandlægen hver tirsdag og fredag på Holme skole og ugens 
øvrige dage på Kragelundsskolen.
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TIL HJEMMENE
Undervisningspligt.

Skoleåret i Holme-Tranbjerg kommune går fra 1. aug. til 31. juli.
Undervisningspligten indtræder her den 1. aug. for de børn, der på 

dette tidspunkt er fyldt 7 år.
Børn, der fylder 7 år inden 1. nov., kan, hvis forældrene ønsker det, 

indskrives til skolegang pr. forudgående 1. aug.
Undervisningspligten ophører med udgangen af et skoleår for de børn, 

der på dette tidspunkt er fyldt 14 år eller fylder 14 år inden 1. nov. og 
har gået i skole i 7 år.

Udskrivning af skolen finder kun sted ved skoleårets slutning, altså 
ved sommerferiens begyndelse.

3. F.M. (8. SKOLEÅR)
I 3. f.m. optages de elever, der efter udgangen af 2. f.m. (7. kl.) 

stadig er skolepligtige, d.v.s., at de først fylder 14 år efter den 1. nov., 
samt de elever, som frivilligt ønsker et 8. skoleår.

Efter gældende skoleplan skal alle elever, der begynder på dette skole
år, også fuldføre det. Udskrivning finder altså kun sted ved skoleårets 
afslutning.

Det 8. skoleår kan for de elever, der selv vil det, blive et år, som de 
ikke blot kan blive glade for, men også blive et år, som kan få betyd
ning for dem fremover.

Også i denne klasse vil fagene dansk, regning og skrivning stadig 
være grundpiller, fag, som de unge ikke kan lære for meget af, men 
herudover vil skolen — i det omfang, som forholdene muliggør det — 
søge at orientere eleverne på en sådan måde, at året kan blive et naturligt 
bindeled mellem skolen i almindelighed og det praktiske liv.

Skolen kan derfor, hvis ikke særlige grunde taler imod, kun an
befale så mange som muligt at melde sig i 8. klasse.

FORSØMMELSER
Skolen henstiller indtrængende til hjemmene, at de ikke holder bør

nene hjemme fra skolegang uden rimelig grund og uden at søge for
bindelse med skolen.

I adskillige tilfælde vil ulovlige forsømmelser sikkert kunne undgås, 
hvis en forhandling med skolen finder sted i rette tid, da årsagen til en 
forsømmelse i enkelte tilfælde kan være af en sådan art, at skolen kan 
give barnet fri.
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SKOLEBØRN OG ERHVERVSMÆSSIGT ARBEJDE
Ifølge skolelovens § 57 må intet skolepligtigt barn anvendes til er

hvervsmæssigt arbejde forud for skoletiden. Ved erhvervsmæssigt ar
bejde forstås her arbejde mod betaling uden for barnets hjem.

FRITAGELSE FOR GYMNASTIK
Tilladelse hertil kan kun gives efter skriftlig begrundet anmodning 

fra hjemmet, og fritagelse for længere tid gives kun, når der foreligger 
lægeerklæring herom.

Anden fritagelse for skolegang.

Enhver form for fritagelse for skolegang for kortere tid kan kun for
ventes behandlet af skolen efter skriftlig anmodning fra hjemmet, og 
kun, når anmodningen foreligger senest dagen før den ønskede fritagelse. 
Anmodningen skal indeholde begrundelse og tidspunkt for evt. bort
rejse.

Hel eller delvis fritagelse for børns skolegang i anledning af selskabe
lige sammenkomster eller lignende gives normalt ikke.

SMITSOMME SYGDOMME
I forhold til skolen gælder følgende bestemmelser:
Børn, der lider af MÆSLINGER, må ikke modtages på skolen før 

mindst 10 dage efter sygdommens begyndelse.
Børn, der lider af KIGHOSTE, må ikke modtages på skolen før 4 uger 

efter det konvulsive stadiums begyndelse.
Børn, der lider af RØDE HUNDE, SKOLDKOPPER, ROSEN, IN

FLUENZA, FÅRESYGE eller HALSBETÆNDELSE må ikke modtages 
på skolen, så længe det akute stadium varer.

Børn, der har været angrebet af DIFTERI, SKARLAGENSFEBER, 
SMITSOM HJERNERYGMARVSBETÆNDELSE og AKUT BØRNE
LAMMELSE, må ikke søge skolen, før der medbringes lægeattest for, 
at de ikke kan antages at udbrede smitte.

Dette gælder også børn, i hvis hjem en af de nævnte sygdomme er op
trådt, uden at de pågældende børn selv har været angrebet.

VEDRØRENDE SKOLEBØGER
Skolen anmoder hjemmene om forståelse af og støtte i nedennævnte 

henvendelse til eleverne.
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TIL ELEVERNE
De bøger, som I gratis får udleveret af skolen, repræsenterer en stor 

værdi — for manges vedkommende en endog meget stor værdi. Husk 
derfor, at følgende regler vedrørende skolens bøger skal efterkommes:

I. Enhver bog skal straks efter modtagelsen forsynes med et omslag, 
som skal holdes ved lige hele året igennem.

II. Hver bog skal være forsynet med navn og klassebetegnelse, såvel 
uden på det løse omslag som i den stemplede rubrik på det faste 
bogbinds inderside.

III. Skolebøger og øvrige skolematerialer skal transporteres til og fra 
skole i skoletaske eller anden tilstrækkeligt beskyttende indpak
ning.

IV. Tag aldrig på en bog med våde, snavsede eller fedtede fingre.
V. Fugt aldrig fingrene, når du blader i en bog.

VI. Læg bøgerne til side, mens du spiser.
VII. Husk, at dine forældre skal erstatte de bøger, som du har mis

handlet eller kastet bort.

Børnebiblioteket
ved

viceinspektør Pinstrup
En afdeling af Holme sogns bibliotek har siden bibliotekets oprettelse 

haft til huse på Holme skole. I den gamle skole var der meget trange 
lokaleforhold, men da den nye skolebygning blev opført, blev der her 
indrettet et udmærket, moderne bibliotekslokale.

I biblioteket findes en afdeling med børnebøger, og her henter mange 
af skolens elever deres fritidslæsning. Af skolens ca. 400 elever har ca. 
200 indtegnet sig som lånere, og i regnskabsåret 1/4 55—31/3 56 lånt 
589 bind faglitteratur og 4152 bind skønlitteratur, ialt 4741 bind, eller 
23,75 bind pr. låner. Udlånet viser en stigning i forhold til foregående 
år på ca. 2000 bind.

Særundervisning.
Læsesvage og ordblinde børn har i det forløbne år været undervist 

efter de samme retningslinier som hidtil. Børnene har været fordelt på 
hold å 4—7 elever, som — på en enkelt undtagelse nær — har fået 3 
timers undervisning om ugen. Herudover har børnene fulgt den øvrige 
undervisning på normal måde.
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Optagelsesprøven
til eksamensmellemskolen den 9- og 10. april

Af skolens 58 elever i 5. kl. indstilledes 37 elever til prøven. Heraf 
bestod 24, hvilket er 41,4 % af 5. kl.s samlede elevtal og 64,9 % af de til 
prøven indstillede.

Fra 6. kl. indstilledes 3 elever, hvoraf 1 blev optaget.
Yderligere indstilledes fra Tranbjerg skole 8 elever, hvoraf 6 blev 

optaget.
I alt optoges i eksamensmellemskolen 31 elever.

Lejrskoleophold.
Lørdag den 16. juni afrejste 27 drenge og piger fra 2. og 3. f.m. til 

Læsø på lejrskole i 8 dage. Ledere var lærerne Fr. Petersen, Sv. Aa. Mor
tensen samt fru G. Koch.

Det er mit indtryk — dels ud fra de arbejder og samlinger, som bør
nene bragte med hjem, dels ud fra dagbogsoptegnelser —, at det har 
været en lærerig tur for eleverne, som her fik lejlighed til at komme øens 
særprægede forhold og natur på nært hold.

Efter de hjembragte materialer at dømme har tiden været godt ud
nyttet, og det er mit håb, at kommunen, som betalte alle udgifterne,
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fortsat vil vise velvilje og forståelse for denne særlige form for under
visning. Den byder ikke blot på særlige undervisningsmæssige forhold 
og emner, men også på mulighed for, at elever og lærere lærer hinanden 
at kende på en mere fortrolig måde, end det er muligt i skolen.

SKOLESCENEN har haft 120 tilmeldte elever, og
SKOEBIO har haft 56 tilmeldte elever.
SKOLEOPSPARING: der er i årets løb opsparet 4700 kr., og 2 elever 

har modtaget præmie for flittig opsparing.
FERIEREJSER: umiddelbart før sommerferien udleveredes feriebil

letter til 247 elever.

Lidt af det, der sker ind imellem.
8. aug. Det nye skoleår begyndte med 398 elever (222 dr. og 176 p.), 

fordelt på 17 klasser.
Samme dag blev 3 normalklasser samt et lidt mindre lokale i den 
moderniserede gamle skole taget i anvendelse af 2 1. klasser, 2 2. 
klasser og 2 3. klasser.

13. sept. Mantoux-undersøgelse af lærerpersonale og rengøringsper
sonale.

16. sept. Røntgenvognen kørte ind i skolegården og foretog gennem
lysning i det påbudte omfang af elever, lærerpersonale og rengø
ringspersonale.

5. okt. Konfirmationsfest for samtlige konfirmander fra kl. 18,30—24. 
Der serveredes sodavand, is m. m. ind imellem underholdning af 
forskellig art og dans. Et stort bål i gården i forbindelse med kæde
dans og sang gjorde sit til at forhøje stemningen.

24. okt. FN-dagen fejredes ved at hejse flaget og ved at samle alle 
større børn i aulaen, hvor de overværede skoleradioens udsendelse 
i samme anledning.

1. nov. De sidste lokaler i den gamle skole blev taget i anvendelse. Det 
drejede sig om skolekøkken, skolelægens og skoletandlægens loka
ler. Sidstnævnte blev indviet med tandudtrækning.

4. nov. Inspektør Nik. Nielsen, Ålborg, overværede undervisning i 
dansk, historie, religion og skrivning i eksamensmellemskolen.

7. nov. Gennem en uge blev der givet 1 times undervisning i færdsels
lære i samtlige klasser af overbetjent Astrup Madsen og en kollega.

11. nov. Inspektør J. A. Mathorne, Horsens, overværede gymnastik
undervisningen.
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5. dec. Forældremøde i aulaen for forældre til elever i 2. og 3. f.m. 
samt 2. og 3- e.m. Emne: Vore børn i den vanskelige alder (ved 
skolelæge Niels Knudsen og H. Koch). Mødet havde god tilslut
ning. Efter foredragene kaffe.

12. dec. Skoleindvielse. Udtrykket skal tages med et vist forbehold, 
fordi det drejede sig om aflevering af den ombyggede gamle skole, 
og fordi skolebyggeriet jo ikke er tilendebragt. Efter at synsproto- 
kollen var underskrevet, samledes alle kl. 15 i aulaen. Fler holdt 
stiftamtmand Lorentzen åbningstalen, og en række andre talere, re
præsenterende de mange forskellige grupper af indbudte og arrange
rende myndigheder, ydede også deres bidrag til at skabe en god dag. 
Gaver til skolen blev afleveret, og man beså derefter skolen.
Ved 18-tiden samledes alle igen i aulaen, hvor man hyggede sig et 
par timer ved en forfriskning, krydret med adskillige taler.

20. jan. Inspektør Østerby, Fredericia, overværede undervisning i tysk 
og engelsk i eksamensmellemskolen.

25. jan. Kl. 11,30 fik skolen fri, så eleverne kunne komme ud og nyde 
den kolde sne.

4. febr. Inspektør Bo, Århus, overværede undervisningen i fysik og 
matematik i eksamensmellemskolen.

6. febr. Indskrivning af elever til det nye skoleår. I alt 42 børn blev 
indskrevet.

6. febr. Forældremøde i aulaen for forældre til eleverne i 1.—4. kl. 
Emne: Hjem og skole (ved skolekommissionens formand, sogne
præst O. Højsgaard). Mødet havde god tilslutning. Efter mødet 
kaffebord. Her blev bl. a. givet meddelelse om, at skolen påtænkte 
at oprette et mandolinorkester.

22 febr. Kl. 19,30—21 var hele skolens personale til rådighed på sko
len for samtale med forældre vedrørende skoleforhold. Idéen syntes 
ikke at være god, da kun ganske enkelte forældre indfandt sig, med 
mindre det skal forstås på den måde, at næsten ingen havde pro
blemer at drøfte — og det er naturligvis kun godt.

29. febr. Skolefest for 1. og 2. klasserne i aulaen fra kl. 14—18. Bør
nene morede sig med leg og anden morskab. Sodavand og varme 
pølser var meget efterspurgt.

1. marts. Kl. 19—24 skolefest for 3., 4. og 5. klasserne. På den nye 
scene, der for en stor del var bygget af nogle af skolens lærere, op
førtes lystspillet Rosa og Rositta, hvorefter dansen gik lystigt til et 4- 
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mands orkester. Der var livligt besøg på »Pariserbaren«, og dens 
fortovsrestaurant med alt dens tillokkende fortærbare, der kunne 
købes her.

2. marts. Kl. 19—24. Skolefesten gentoges for skolens øvrige klasser.
13. marts. Forældremøde i aulaen for forældre til eleverne i 5. kl., 

1. f.m. og 1. e.m. Emne: Omkring de to mellemskoleformer (ved 
skoleinspektør Dethlefsen, Århus). Også her var tilslutningen god. 
Der sluttedes med en kop kaffe.

14. , 15. og 16. marts. Poliovaccination.
6. april. Eleverne blev sendt hjem efter morgensang. Grunden var olie

mangel som følge af den da herskende strejke/lock-out. En tidligere 
bestilt olieleverance var ikke nået frem i tide.

7. april. Ingen skolegang. Stadig ingen olie.
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9. april. Normal skolegang genoptaget.
9. og 10. april. Skriftlig optagelsesprøve til eksamensmellemskolen.
20. april. Mundtlig optagelsesprøve til eksamensmellemskolen.
14. maj. Mandolinorkesteret begyndte. Der var 18 deltagere.
12. juni. Skoleskovturen gik i år til Fanø. Her var Turisthotellet det 

samlende midtpunkt — på grund af det mindre gode vejr. Opholdet 
på Fanø sluttede med en bustur øen rundt, og man aflagde besøg 
i Sønderho og ved sømandsmindesmærket.

14. juni. Skriftlig årsprøve i dansk.
15. juni. Skriftlig årsprøve i regning.
16. juni. 2. og 3. f.m. rejser til Læsø på lejrskole i 8 dage.
27. og 28. juni. Mundtlig årsprøve.
30. juni. Lærer Ib Carlsen fratræder for at overtage embede som lærer 

ved fængselsvæsenet.
30. juni. Sidste skoledag før sommerferien, der varede til 13. aug.

I løbet af det sidste år har skolen haft besøg af mange gæster, som alle 
har givet udtryk for deres opfattelse af skolen, som en lys og venlig skole 
med alle muligheder for at være et godt sted for eleverne — opholds
mæssigt såvel som undervisningsmæssigt, om de da selv vil.

Blandt gæsterne har været turister fra England og Amerika. Kort tid 
efter skoleindvielsen blev skolen åbnet for offentligheden. Besøget var 
meget stort, og mange anerkendende ord om skolen faldt ved denne 
lejlighed.

Aftenskolevirksomhed.
Som de fleste andre skoler har også Holme skole i vinterens løb været 

anvendt til aftenskolevirksomhed.
Således har A.O.F. ved forstander, lærer Chr. Jacobsen haft 8 hold

fordelt på fagene 
kommunalkundskab........... med 1 hold
dramatik ........................... med 2 hold
sløjd.................................... med 2 hold
syning ................................ med 2 hold
madlavning ....................... med 1 hold

Holdene har haft i alt 116 elever, som har fået 223 timers under
visning.

Mødeprocent 12,2.
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