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Skolelederne
træffes på skolernes kontorer hver skoledag kl. 13—14, lørdag dog 

8—9 på folkeskolerne.
Ørnevejens Skole, telf. 408, stadsskoleinspektør Th. Andersen.
Bangsbostrand Skole, telf. 1024, skoleinspektør P. Valentinussen.
Hjørringvejens Skole, telf. 582, skoleinpektør J. M. Fuglebæk.
Frederikshavn Gymnasium, telf. 358, rektor A. Madsen, lørdag kl. 

12—13.

Skolepsykologen
træffes på Ørnevejens Skole hver tirsdag kl. 13—14.
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Frederikshavn kommunale skoleordning
Efter skoleplanen, der er vedtaget af byrådet den 30. juni 1947, 

udgør skolevæsenet et samlet hele, der falder i 3 afdelinger:
1. Grundskolen med 4 klassetrin.
2. Mellemskolen, der er delt i 2 Afdelinger:

a. Den eksamensfri mellemskole med 4 klassetrin.
b. Eksamensmellemskolen med 4 klassetrin samt realklasse.

3. Gymnasiet, der omfatter mellemskole, realklasse og gym
nasieklasser.

Fra 1. august 1947 har
Ørnevejens Skole grundskole, eksamensfri mellemskole og eksamens

mellemskole.
Bangsbostrand Skole grundskole og eksamensfri mellemskole,
Hjørringvejens Skole grundskole, og
Frederikshavn Gymnasium eksamensmellemskole, realklasse og gym

nasieklasser.

Efter samme skoleplan omlægges skoleåret, således at det fra 
1948 begynder 1. august.

Den 1. august 1947 begyndte gymnasiet sin undervisning. Sko
leåret 1947—48 blev samtidig forlænget med 4 måneder, således 
at det først sluttede den 31. juli 1948.

Gymnasiet udsender sin egen årsberetning, hvorfor der med 
hensyn til eksaminer m. v. henvises til denne.

Indskrivning af elever til grundskolens 1. klasser til skole
gang ved skoleårets begyndelse 1. august foregår efter annonce i 
marts måned. Børn, som er fyldt 7 år eller fylder 7 år inden 1. 
november, er undervisningspligtige.

Fra grundskolens 4. klasser går eleverne op i den eksamensfri 
mellemskole eller i eksamensmellemskolen.

Undervisningspligten ophører til sommerferien for elever, som 
er fyldt 14 år eller fylder 14 år inden følgende 1. november, hvis 
eleven har gået i skole i 7 år.



Elevernes fordeling i de kommunale skoler pr. 31. december 1947

A
nt

al
 kla

ss
er Eleverne

TilsammenUnder undervisnings
pligtig alder

I undervisnings
pligtig alder

Over undervisnings
pligtig alder

Dr. p. Ialt J Dr. p. Ialt Dr. p. Ialt Dr. p. Ialt

1. Ørnevejens Skole............................ 38 6 12 18 508 493 1001 15 7 22 529 512 1041

2. Bangsbostrand Skole...................... 13 3 2 5 168 172 340 171 174 345

3. Hjørringvejens Skole...................... 8 4 3 7 90 115 205 94 118 212

4. Frederikshavn Gymnasium............ 17 102 112 214 77 88 165 179 200 379

Ialt............ 76 13 17 30 868 892 1760 92 95 187 973 1004 1977

Heraf fra udenbys hjem ...................... 1 12 5 17 8 5 13 20 10 30

O
versigt over eleverne



Idet byen ved årsskiftet havde 17498 indbyggere, udgjorde de 
undervisningspligtige 1789 børn 

10,2 
pct. af byens befolkning.

Drenge Piger Ialt
a. I andre kommuners skoler 0 0 0
b. I statsskoler 0 0 0
c. I Den private Mellem- og Realskole 10 8 18 (Elevantal ialt: 105)

I »Syvende Dags Adventisterne«s skole 7 12 19 ( » » 21)
d. Anmeldt til hjemmeundervisning 0 1 1
e. Endnu ikke indmeldte 0 0 0
f. Uden undervisning p. gr. af vedvarende

sygdom, åndssvaghed og lignende 1 0 1
g. På åndssvageanstalt 2 3 5
h. På blindeinstitut 1 0 1
i. På døvstummeinstitut 1 0 1

Ialt 22 24 46

A
f kom

m
unens børn i undervisningspligtig alder er følgende



Ørnevejens Skole:
Klassetal........
Elevtal

Bangsbostrand Skole:
Klassetal..............
Elevtal

Hjørringvejens Skole:
Klassetal..............
Elevtal

Gymnasiet:
Klassetal
Elevtal

Grundskolen

5 6 6 6
141

2
52

2
60

167

2
62

2
58

167

2
58

2
51

160

2
57

2
43

Eksamensfri 
mellemskole

5 4 3
143

2
49

107

2
37

81 25

30

Eksamens
mellemskole

2
50

2 4 4 4
48 108 82 81

cd o

2
44

O

16

28,9

26,3

26,5

22,3

K
lassetallets og elevtallets fordeling på de forskellige klasse 

den 31. decbr. 1947 sam
t gennem

snitselevtallet pr. klasse 1947



Skoledagenes antal i 
1947 har været 240.

Forsømte dage Forsømte dage 
i gennemsnit pr. barn

Sygdom Anden 
lovlig grund

Uden 
lovlig grund

Ialt Sygdom
Anden 
lovlig 
grund

Uden 
lovlig 
grund

Ialt

1. Ørnevejens Skole.................. 11277 1027 366 12670 10,8 l,o 0,4 12,2

2. Bangsbostrand Skole............ 3246 256 139 3641 9,4 0,7 0,4 10,6

3. Hjørringvejens Skole............ 1875 195 41 2111 8,8 0,9 0,2 10,0

4. Frederikshavn Gymnasium . . 3131 327 23 3481 8,3 0,9 0,1 9,2

19529 1805 569 21903 9,9 0,9 0,3 H,1

Elevernes skoleforsønim
elser i 1947:
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Undervisningen m. m.
Undervisningen er gennemført efter undervisningsplanen, der 

er godkendt af ministeriet den 13. maj 1941, — dog havde ele
verne på Ørnevejens Skole indtil 1. januar 1948 kun halvdelen af 
det planmæssige antal gymnastiktimer, da den ene gymnastiksal og 
det ene skolekøkken før den tid havde været benyttet til indkvar
tering af husvilde familier.

Desværre er der på Ørnevejens Skole en stærkt følelig loka
lemangel, som giver ubehagelige følger for hjemmene, børnene og 
lærerne. Grunden til denne lokalemangel er den stærke stigning 
i børneantallet, der har medført, at Ørnevejens Skole nu har 9 
førsteklasser imod normalt 6 og Bangsbostrand 3 mod 2 før. Der
til kommer, at der til Ørnevejens Skole nu også er knyttet en eks
amensmellemskole, som efterhånden kommer til at omfatte 2 klas
ser på hvert trin samt en realklasse, altså ialt 9 eksamensklasser.

Ørnevejens Skole begynder det nye skoleår med 44 klasser, 
men har kun 28 normallokaler. Dette medfører, at mange klasser 
må vandre fra lokale til lokale, og at ikke så nær alle børn kan 
møde kl. 8 om morgenen, men må møde senere, når der er le
dige lokaler. De forskellige mødetider og sene eftermiddagstimer 
er særdeles ubehagelige for hjemmene og børnene, men lokaleman
gelen gør det nødvendigt.

I det kommende skoleår vil situationen blive yderlig forværret, 
således at det af pladshensyn bliver nødvendigt at forlænge sko
letiden til kl. 16 eller 17. Som det vil fremgå af nedenstående over
sigt, vil situationen hurtigt forværres yderligere, hvis der ikke sna
rest bygges en ny skole.

Overslag over antallet af klasser i folkeskolen
År: 1948-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55

Elever Klasser
pr. 1. 8. -48

9. klassetrin 1 1 1 1
8. » 20 1 1 3 3 3 3 3
7. » 110 4 6 6 6 6 6 9
6. » 205 9 9 9 9 8 12 10
5. » 227 9 9 9 8 13 11 13
4. » 256 10 10 9 14 12 14 15
3. » 269 10 9 14 12 14 15 15
2. » 267 9 14 12 14 15 15 17
1. » 386 14 12 14 15 15 17 17

1740 66 70 76 82 87 94 98
De tre folkeskoler råder over ialt 44 normallokaler + 3 små 

reservelokaler = 47. Da 2 af de mindste grundskoleklasser kan
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have fælles lokale, bliver antallet af manglende lokaler i de kom
mende år: 1948-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55

11 13 21 27 32 39 43
Antallet af 1. grundskoleklasser er udregnet på grundlag af antal-
let af barnefødsler, der af folkeregistret er opgjort således

1. 7. 1940 — 30. 9. 1941: 386 (indskrives 1948)
1. 10. 1941 — 30. 9. 1942: 320 ( » 1949)
1. 10. 1942 — 30. 9. 1943: 384 ( » 1950)
1. 10. 1943 — 30. 9. 1944: 407 ( » 1951)
1. 10. 1944 — 30. 9. 1945: 420 ( » 1952)
1. 11. 1945 — 30. 9. 1946: 469 ( » 1953)
1. 10. 1946 — 30. 9. 1947: 421 ( » 1954)

Fri Idræt.
Uden for skoletiden kan drenge i alle aldre gratis deltage i 

fri idræt to gange om ugen, en time hver aften. Der undervises i 
løb, højde- og længdespring, boldkast, spydkast, diskoskast og kug
lestød. Undervisningen ledes af lærerne Ritmann og Gørup. Dren
gene møder frivilligt, ser på det og prøver en aften eller to. Hvis 
de så har lyst til at fortsætte, indmeldes de og skal så — så 
vidt muligt — møde de to aftener om ugen.

I sommeren 1948 har der været ca. 40 drenge, der har lært 
begyndelsesgrundene til de forskellige idrætsgrene. 10 drenge har 
kunnet tage broncemærket i Dansk Skoleidræt, 1 har taget sølv
mærket.

Der har hele sommeren været undervist på stadion; men til 
foråret 1949 begynder vi på skolens egen bane ved Ørnevejens Skole, 
hvor der anlægges cindersbane, 2 springgrave, og hvad der ellers 
hører til fri idræt.

Svømmeundervisning.
Frederikshavn kommunale badeudvalg har velvilligst stillet ba

deanstalten ved Sønderstrand til skolens rådighed, således at det 
i sommeren 1948 igen har været muligt at give skolernes elever 
svømmeundervisning både i skoletiden og i sommerferien.

Skoleudflugten
i 1947 fandt sted den 14. juni. Grundskoleklasserne var i Sæby, 
eksamensskoleklasserne og de eksamensfri mellemskoleklasser var 
på Råbjerg Mile.

I 1948 havde skolerne udflugter hver for sig. Den 8. juni var 
Bangsbostrand Skole i Sæby, den 11. juni var Hjørringvejens Skole 
i Tolne, og den 14. juni var de ældste klasser fra Ørnevejens Skole 
i Skagen og de yngste i Sæby.
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Der øves i spydkastning

Klar til start
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Skolerejser.
1 .—4. juni 1948 var 7. klasserne fra Ørnevejens Skole i Kø

benhavn under ledelse af overlærerne Bitsch-Christensen og N. Buus 
Hanghøj og lærer Johs. Thomsen og fru lærer Thomsen. 14.—17. 
juni 1948 var 7. klasse i Bangsbostrand Skole i København under 
ledelse af skoleinspektør P. Valentinussen og lærerinde frk. Ja
cobsen. Det er en lærerig oplevelse for eleverne at komme på sko
lerejse, — en oplevelse, de aldrig glemmer.

Ferierejser.
Til sommerferien 1947 bevilgede skoleudvalget feriebilletter til 

480 elever, nemlig 464 i de kommunale skoler, 15 i S. D. A.s 
skole og 1 i Hjørring Gymnasium. I 1948 bevilgedes fribilletter til 
600 elever, nemlig 590 i de kommunale skoler, 3 i Frederikshavn 
private Mellem- og Realskole og 7 i S. D. A.s skole.

Sommerlejr.
1947 var 26 drenge i Odd Fellow lejren ved Sulbæk strand. 

28. juni til 12. juli under ledelse af lærerne E. Gørup og F. Ber
thelsen og 26 piger 14.—28. juli under ledelse af lærerinde frk. 
A. Madsen.

1948 var 26 piger under ledelse af hr. og fru lærer Gørup 
og lærerinderne frkn. Bjerg og A. Jensen i sommerlejren fra 25. 
juni til 9. juli og 25 drenge under ledelse af lærerne Berthelsen 
og Buhl fra 9. til 23. juli.

Week-end.
Fra 1. april 1948 indførtes week-end ved skolerne. 5 af ti

merne forkortes om lørdagen med 10 minutter hver, således at un
dervisningen denne ugedag slutter kl. 13.

Årsprøver.
I eksamensmellemskolen på Ørnevejens Skole afholdtes skrift

lig årsprøve 11.—12. juni og mundtlig prøve 16.—22. juni. I 
grundskolerne og de eksamensfri mellemskoler afholdtes skriftlige 
årsprøver 11.—12. og 16.—18. juni og mundtlige prøver 19.—22. 
juni.

Optagelsesprøve til 1. kl. i eksamensmellemskolen.
Indskrivning til denne prøve foregår efter annoncering i marts 

måned. Der optages kun elever, hvis forældre eller værge afgiver 
en skriftlig erklæring om, at de agter at lade eleverne gennemgå 
hele eksamensmellemskolen.
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Der leges på Råbjerg Mile
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For optagelsesprøven er der fastlagt følgende regler:
1) Optagelsesprøven afholdes i første halvdel af april må

ned og er fælles for alle de elever, der ønskes optaget i Gymnasiets 
eller Folkeskolens 1. eksamensmellemskoleklasse (E.M.).

2) Lederne af byens kommunale eksamensmellemskoler leder 
optagelsesprøven. De lærere, der skal foretage bedømmelsen af ele
verne, udpeges af disse skoleledere i forening med de øvrige kom
munale skoleledere.

3) Tilmeldelse til optagelsesprøven sker for Frederikshavn Kom
muneskolers vedkommende på elevernes egne skoler. Udenbys ele
ver tilmeldes til rektor. Tilmeldelserne sker på særlige blanketter, 
der udfyldes af elevernes forældre eller værge og påtegnes af ele
vens klasselærer vedrørende elevens standpunkt. Tilmeldelse finder 
sted inden 15. marts.

4) Der afholdes prøve i skriftlig dansk og regning samt mundt
lig dansk og regning.

Opgaverne til de skriftlige prøver udarbejdes af et udvalg for 
dansk og et for regning. Hvert udvalg består af 3 medlemmer: 1 
fra Gymnasiets mellemskole, 1 fra Folkeskolens eksamensmellem
skole og 1 fra grundskolen.

Den skriftlige prøve foregår på Ørnevejens Skole.
5) Bedømmelsen af de skriftlige opgaver foretages af opga

veudvalgene. Der gives 1 karakter i skriftlig dansk og 1 i regning.
6) Elever, der opnår mindst mg? i gennemsnit i skriftlig dansk 

og regning, og som ikke har under g i noget af de 2 fag, har be
stået alene på den skriftlige prøve. Elever, der ikke opnår mindst 
g i gennemsnit i skriftlig dansk og regning, kan ikke optages og 
kan ikke deltage i den mundtlige prøve.

6 skalaen benyttes.
7) På et møde, hvor elevernes lærere i dansk og regning, de 

censurerende lærere og skoleledere deltager, træffes der afgørelse 
om, hvilke af de øvrige elever der ikke kan optages, og hvilke der 
skal til mundtlig prøve.

Kun lærere fra byens kommunale skoler deltager i mødet. An
dre lærere kan før dette møde drøfte deres elever med rektor.

8) Den mundtlige prøve afholdes på Ørnevejens Skole en uge 
efter den skriftlige prøve. Lærere fra grundskolen eksaminerer, og 
lærere fra eksamensmellemskolen censurerer, — så vidt muligt med
lemmer af opgaveudvalget.

9) Efter den mundtlige prøve træffer lederne af eksamens
mellemskolerne i samråd med de øvrige kommunale skoleledere og 
de lærere, der har foretaget den mundtlige prøve, afgørelse om, 
hvilke elever der kan optages.
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Kravene ved optagelsesprøven til 1. klasse i eksamensmellem
skolen er blevet betydeligt skærpet, idet gennemsnitskarakteren i 
skriftlig dansk og regning skal være mg? for at blive optaget uden 
mundtlig prøve. Før var den tilsvarende gennemsnitskarakter g. 
Grunden til denne skærpelse er, at det desværre har vist sig, at en hel 
del elever er kommet i eksamensmellemskolen uden at kunne magte 
kravene i denne skoleform. Disse elever, der enten bliver oversid
dere, går ud af 2. eller 3. mellem eller går sidste år i den eksamens
fri mellemskole, får i eksamensmellemskolen »lugtet« til en mængde 
fag, som går over hovedet på dem, og som de derfor ikke får 
noget udbytte af, men kun skaber forvirring i deres viden og kan 
medføre en dårlig karaktermæssig udvikling. I stedet for at få de
res skolegang slået i stykker og delvis ødelagt burde disse elever 
have haft den praktiske, sammenhængende undervisning, som de 
ville have fået i den eksamensfri mellemskole, hvor der i særlig 
grad lægges vægt på at opfylde det praktiske livs krav om kund
skaber, især i dansk og regning.

Derfor bør forældrene kun indstille deres barn til eksamens
mellemskolens optagelsesprøve, hvis barnet er velbegavet og ud
viser særlig flid og interesse for skolearbejdet. Selv om barnets ka
rakterer i skriftlig dansk og regning gennemsnitlig ligger på mg?, 
er dette ikke ensbetydende med, at barnet kan klare optagelses
prøven, der nødvendigvis må være sværere end de prøver, som er 
beregnet for alle elever i klassen.

Til optagelsesprøven i april 1948 var der indstillet 171 elever. 
Deraf bestod 99 elever på den skriftlige prøve alene. 33 elever 
var til mundtlig prøve, og af disse bestod 11. Af de 171 indstillede 
elever bestod således i alt 110, d. v. s. 64 % af de indstillede. De 
elever, der blev optaget i eksamensmellemskolen fra 4. og 5. klasse, 
udgjorde 23 % af eleverne på disse klassetrin.

De optagne elever fordeles mellem de 2 eksamensmellemsko
ler; skolekommissionen bestemmer skolernes distrikter.

Skolepsykologens arbejdsfelter.
Fra det nye skoleårs begyndelse har vi skolepsykolog knyttet 

til byens skolevæsen.
Hvad er nu en skolepsykologs arbejde?
Skolepsykologen undersøger for det første de børn, der har 

vanskeligt ved at følge med i klassen, og desuden børn med store 
opførselsvanskeligheder. Ikke sjældent tilhører samme barn begge 
grupper. Barnet kan på grund af opførselsvanskeligheder ikke følge 
med i skolen, eller det barn, der ikke kan følge med i skolen, 
får netop af den grund opførselsvanskeligheder.
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Efter skoletiden kræver samfundet til de fleste stillinger en 
vis dygtighed i de elementære fag — en dygtighed, skolen arbej
der energisk på, eleverne skal opnå.

For at hjælpe et barn, der ikke kan følge med i skolen, er 
det meget vigtigt at finde årsagen eller årsagerne til barnets dår
lige skolestandpunkt. Først når årsagen er kendt, er der mulighed 
for, der kan hjælpes rationelt.

Det er skolepsykologens opgave at vejlede m. h. t. placerin
gen og behandlingen af de børn, der ikke kan følge med i under
visningen.

Er det evnerne, der er for små til de krav, der stilles i en 
aim. kl., så har skolen de såkaldte hjælpeklasser, hvor der er færre 
elever, så den enkelte kan få særlig hjælp og kan komme til at 
gå frem i et tempo, der passer for vedkommende.

Man hjælper ikke et barn ved daglig at stille det overfor sko
learbejde, det ikke magter, og som det ikke kan følge med i. Det 
vil gøre, at barnet mister tilliden til sig selv, eller det vil på an
den måde gå ud over barnets karaktermæssige udvikling, så re
sultatet bliver en ulykkelig barndom, og barnet får næsten intet lært.

Det gælder om, at barnet anbringes der, hvor det lærer mest, 
så det får chancerne for at blive en dygtig samfundsborger og et 
lykkeligt menneske.

Også ved overgangen fra grundskole til eksamensfri eller eks
amensmellemskole kan der, når valget skal tages, i nogle tilfælde 
være brug for støtte af skolepsykologen. Det er forældrene, der har 
ansvaret for, om barnet skal gå i eksamensmellemskole eller ikke, 
for så vidt barnets skolestandpunkt er således, at optagelsesprøven kla
res. Men vi har en del elever, som kun ved voldsom træning lige 
slipper gennem mellemskoleprøven. Nogle af disse er robuste og 
flittige og klarer sig gennem mellemskolen uden at tage skade, 
nogle magter slet ikke eksamensskolen og må flyttes tilbage, og 
nogle klarer lige eksamen, men lider under det — måske resten 
af deres liv.

Det er uheldigt at anbringe et barn i en klasse, hvor det 
ikke har mulighed for at klare sig i alt fald nogenlunde, men det 
er også meget uheldigt, hvis et barn går i en klasse, hvor det ikke 
behøver at anstrenge sig for at klare sig. Kun gennem passende 
anstrengelse nås bedst mulig fremgang.

Det er dog langt fra altid manglende evner, skolepsykologen 
finder som årsag til dårligt skolestandpunkt. Barnets flid eller mang
lende flid, påpasselighed, pligt- og ansvarsfølelse betyder uhyre me
get. Hvis barnet mangler den rigtige indstilling til skolearbejdet, 
vil det ikke gå godt. Et barn kan ikke nå tilfredsstillende resultat 
uden et energisk arbejde. Det er ikke nok, at undervisningen til
bydes barnet; barnet må selv arbejde med stoffet, så det tilegnes.
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Af andre årsager kan nævnes: barnet er kommet for tidligt i 
skole, barnet er skoleumodent måske på grund af forkælelse, bar
net er optaget af problemer, det ikke selv kan klare, og som ta
ger dets energi, barnet har fået »huller« paa grund af forsømmelser, 
barnet er ikke rigtig rask, barnet får for lidt søvn eller uhensigts
mæssig kost, barnet lider af specielle mangler, f. ex. ordblindhed 
osv.

Der er mange muligheder, og skolen og hjemmet må have 
tid og ro til at tale om sagen for ved fælles hjælp at finde frem 
til årsagen i det enkelte tilfælde. Her har skolepsykologen en opgave.

Naar skolepsykologen gennem indgående undersøgelser og sam
taler har fået kendskab til skolens, barnets og hjemmets indtryk 
af forholdene, er der betingelser for at vejlede med hensyn til 
sagens behandling.

Ang. vanskelige børn må vi huske, at det også er børn, der 
har det vanskeligt, enten det så er med sig selv eller med andre.

Et barns vanskeligheder kan dog ofte overvindes — tit ved 
forældrenes hjælp, og det er meget vigtigt, at de overvindes så tid
ligt som muligt, derved undgås megen nervøsitet og mange uheldige 
indstillinger overfor andre. Barndommen betyder umådelig meget 
for det senere voksne fuldt udviklede menneske.

For at hjælpe et barn med dets vanskeligheder må man kende 
barnets syn på forholdene, det er det, der betyder noget for bar
net, og ikke de virkelige forhold. Det er f. ex. ikke nok, at for
ældrene elsker barnet, hvis barnet føler, det kun er den mindre 
søster, de elsker.

Skolepsykologen forsøger at få kendskab til barnets forhold 
også set fra dets eget synspunkt.

I det hele tager arbejder skolepsykologen for at støtte skolens 
ønsker om, at eleverne udvikler sig til arbejdsivrige, glade, dygtige 
og initiativrige elever, der forstår at tage hensyn til andre og arbejde 
sammen med andre.

Børnenes resultater i skolen og de sociale forhold.
Ofte støder man på den tankegang, at det er skolen, som har 

den største indflydelse på, hvilke kundskaber børnene opnår. Og 
dog er sandheden den, at børnenes karakteregenskaber og intelligens, 
deres legemlige tilstand og hjemlige forhold i langt højere grad er 
bestemmende for, hvilke resultater barnet når i skolen.

Skolen arbejder på at tilrettelægge sin undervisning således, 
at alle elever får tilegnet så mange værdifulde kundskaber som mu
ligt og indøvet gode arbejdsvaner, der virker karakteropdragende 
og samfundsudviklende; men selv om skolen dertil anvender alle 
pædagogiske hjælpemidler, vil der alligevel altid være elever, som 
når utilfredsstillende resultater.
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En af de mange årsager hertil er de sociale forhold, som skolens 
folk derfor nødvendigvis må være stærkt interesseret i. Undersøgel
ser viser nemlig, at børn fra dårlige sociale forhold gennemgående 
opnår færre kundskaber end de børn, der lever under gode sociale 
kår. Der er således også langt flere oversiddere på skoler i dårlige 
sociale strøg end i gode.

Blandt de mange andre ydre årsager hertil kan nævnes, at børn 
fra dårlige sociale forhold ofte får en utilstrækkelig eller uhensigts
mæssig ernæring og forplejning. Dette bevirker en legemlig svæk
kelse, så børnene bliver mindre modstandsdygtige overfor sygdom 
og derfor gennemgående forsømmer flere skoledage end børn fra 
gode sociale forhold. (Se forsømmelsernes uheldige virkning på 
barnets skolestandpunkt i forrige årsberetning). Den legemlige svæk
kelse, som de dårlige sociale kår kan medføre, bevirker også, at 
børnene ikke er oplagte og modtagelige for skolens undervisning, 
fordi de mangler den fornødne energi og friskhed. Særlig trætte 
og uoplagte virker disse elever, hvis de til stadighed kommer sent 
til ro. En dårlig legemlig tilstand giver i reglen et dårligt skole
standpunkt.

Det, vi populært kalder dovenskab, kan være en direkte følge 
af en dårlig sundhedstilstand, da denne i reglen også medfører 
en almindelig svækkelse af arbejdslysten og arbejdsviljen. »Doven
skab«, d. v. s. manglende arbejdsvilje, kan således også skyldes 
dårlige sociale forhold.

Børn fra dårlige sociale forhold er ofte henvist til dårlige bo
liger, hvor børnene overhovedet ikke får den plads eller ro til 
deres liv, som de burde. I førskolealderen er der ikke plads til ud
viklende og opdragende leg, og i skolealderen kan der heller ikke 
blive et roligt sted, hvor barnet kan samle sig om sit skolearbejde, 
således som det er tilfældet, hvor børnene lever under gode eller tå
lelige boligforhold. Når arbejdskårene er så forskellige for børnene, 
må resultaterne også blive forskellige.

Dertil kommer, at børn fra dårlige sociale forhold i mange 
tilfælde ikke i hjemmet kan påregne særlig hjælp til eller interesse 
for deres skolearbejde, fordi forældrene må bruge al deres tid og 
energi til hjemmets opretholdelse. Forældrenes daglige bekymringer 
sætter ofte humøret på et nulpunkt, hvor man ikke ser nogen særlig 
chance for sig selv eller børnene og derfor også mister interessen for 
den kundskabstilegnelse, som er en hjælp for børnene i deres frem
tidige virke. Hvor hjemmets interesse for skolearbejdet mangler, når 
børnene kun ringe resultater.

Børn, der lever under dårlige sociale forhold, får ofte opfør
selsvanskeligheder og er vanskelige børn, fordi de hjemlige forhold 
er af en sådan karakter, at de giver anledning til splittelse eller 
uheldige brydninger i barnets sind. Barnets opførselsvanskeligheder 
kan skyldes dårlig tone i hjemmet, en hård eller ligegyldig behänd- 
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ling af barnet, dårlige familieforhold, overbefolkede boliger osv. 
Et barn med opførselsvanskeligheder når i reglen kun et ringe re
sultat i skolen, fordi barnet bruger al for megen energi til at ind
ordne sig i samarbejdet med kammerater og lærere, og der bliver for 
lidt energi til selve skolearbejdet. Endvidere vil et vanskeligt barn 
ofte føle sig forurettet og derfor få en ligegyldig eller negativ ind
stilling til skolen. Barnets indstilling overfor arbejdet er afgørende 
for, hvilke resultater barnet når.

Som lyspunkter i dette nedslående billede fra de dårlige so
ciale forhold må nævnes, at der heldigvis er en hel del elever, der 
trods de dårlige sociale kår ognår særdeles gode resultater i sko
len. Dette er bemærkelsesværdigt og bør i særlig grad påskønnes, 
fordi eleverne på grund af deres stærke karakter, vilje og energi 
overvinder de dårlige arbejdskår, som de uforskyldt må lide under.

I disse tilfælde passer H. C. Andersens synspunkt: »Det gør 
ikke noget at være født i andegården, når man kun har ligget i et 
svaneæg«. Ikke desto mindre viser livet, at der også er en evig 
sandhed i H. Pontoppidans ord: »Det hjælper alligevel ikke, at man 
har ligget i et ørneæg, når man er opvokset i en andegård«.

Imidlertid må vi fastholde, at børn fra dårlige sociale forhold 
i almindelighed ikke har så gode legemlige og sjælelige vækstbe
tingelser som børn fra gode sociale forhold, og at de førstnævnte 
derfor er forurettet både før og i skoletiden. Alene af hensyn til 
den opvoksende slægt må det derfor være en vigtig samfundsop
gave at forbedre levevilkårene for de mennesker, der uden egen 
skyld lever under dårlige sociale forhold.

Selvfølgelig kan der også nævnes adskillige eksempler på ele
ver fra gode sociale forhold, som opnår et ringe resultat i skolen. 
Faren ved de særlig gode sociale forhold ligger bl. a. i, at bør
nene lever i afvekslingens og hjælpsomhedens verden, så de ikke får 
lært at hjælpe sig selv, at stå på egne ben og arbejde på egen 
hånd eller føle nogen særlig pligt- eller ansvarsfølelse overfor de 
krav, der måske i alt for ringe grad stilles til dem. Børn, der ikke 
har lært dette i førskolealderen, når ringe resultater i skolen, ind
til de får de nødvendige arbejdsvaner.

Børn fra gode sociale forhold er undertiden i særlig grad ud
sat for at blive familiens midtpunkt, så barnet får en egocentrisk 
indstilling og bliver forkælet. Desværre mister det forkælede barn 
efterhånden sin selvstændighed og sin naturlige handlekraft og vir
ketrang. Et sådant barn bliver ofte alt for optaget af sin egen lille 
person og kan derfor ikke samle sig om skolearbejdet, der kræver 
både initiativ og selvstændighed. Det forkælede barn får aldrig 
lært at anstrenge sig, og uden anstrengelse når vi aldrig op på 
toppunktet af vor ydeevne eller oplever nogen virkelig arbejds
glæde. Hjemmets opdragelse er stærkt afgørende for, hvilke resul
tater barnet opnår i skolen.
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IV. eksamensfri mellemskoleklasse (8. klasse).
Ovennævnte klasse danner afslutningen på undervisningen i 

den eksamensfri mellemskole, hvorfor det anbefales alle forældre, 
der har børn i denne skoleafdeling, at lade disse gennemgå 8. klasse, 
hvis hjemmets økonomiske forhold tillader den belastning, som det 
kan være at forlænge et barns skolegang med et år.

I 8. klasse omfatter undervisningen 30 ugentlige timer, der 
fordeles på fagene dansk, regning, engelsk, samfundslære, bogfø
ring og kristendomsundervisning. Desuden har drengene sløjd, fy
sik og geometrisk tegning, mens pigerne får en grundig undervis
ning i husgerning og håndarbejde. Denne fagplan tillader, at der 
i særlig grad kan tages hensyn til det praktiske livs krav, så bør
nene skulle få de bedste muligheder for at gå ud i erhvervslivet.

Dertil kommer, at eleverne i 8. klasse har nået en større mo
denhed, som gør, at de dels får større udbytte af undervisningen 
og dels er bedre udrustet til deres fremtidsgerning end elever, der 
udgår fra III. eksamensfri mellemskole (= 7. klasse). I løbet af 
8. klasse, hvor der også gives eleverne erhvervsorientering, har de 
unge mulighed for at komme til klarhed over, hvilket erhverv de 
ønsker at vælge, så de straks efter skolegangens afslutning kan tage 
fat på det, som de efter deres evner, anlæg m. m. er interesseret i 
at arbejde med. Erfaringerne viser da også, at erhvervene med en 
vis forkærlighed foretrækker elever fra 8. klasse.

Elever, der har fulgt undervisningen i 8. klasse, får ved sko
leårets afslutning udstedt et særligt bevis, der bl. a. indeholder 
elevens standpunktskarakter i dansk, regning og skrivning. Det er 
klart, at erhvervenes folk foretrækker elever med et duelighedspas 
i de skolefag, man har brug for i det praktiske liv, fremfor elever, 
der møder med et uduelighedspas i form af en mikroskopisk mel
lemskoleeksamen eller endnu værre: udskrevet af 2. eller 3. eks
amensmellemskoleklasse. Sidstnævnte elever kunne, hvis de havde 
fået lov til at koncentrere sig om hovedfagene i den eksamensfri 
mellemskole, i de fleste tilfælde have opnået gode resultater og 
ville således have stået langt bedre udrustet til at gå over i det 
praktiske liv.

Af skolens dagbog.
21. april: på grund af kongens død den 20. holdtes der på 

skolerne en mindehøjtidelighed kl. 8, hvorefter eleverne fik fri.
30. april: skolerne havde fri i anledning af kongens bisættelse.
19. juni: skoleidrætsstævne på Frederikshavn Stadion; heri 

deltog skolerne fra Sæby, Skagen og Frederikshavn.
28. juli: efter en festlighed i skolegården fik eleverne som

merferie.
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Højdespring

Fra idrætsstævnet den 19. juni
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12. august: 1. skoledag efter sommerferien; i anledning af 
Gymnasiets indvielse lukkede skolerne kl. 11.

9. oktober: »Præsten i Vejlby« opførtes for eleverne på Bechs 
Hotel.

15. november: lærerinde frk. Toftbæk fra Østerlandsmissionen 
fortalte for de store elever om Syrien.

22. november: forældremøde på Ørnevejens Skole ved skole
inspektør Blom Salmonsen: Vi bygger et folk.

3. december: forældremøde på Ørnevejens Skole for de for
ældre, der havde børn i 1. grundskoleklasserne, og for forældre, hvis 
børn skulle indskrives næste skoleår.

20. december: juleafslutning i Frederikshavn Kirke for eleverne 
fra Ørnevejens og Hjørringvejens skoler, Gymnasiet samt Den pri
vate Mellem- og Realskole, og i Bangsbostrand Kirke for eleverne 
i Bangsbostrand Skole.

16. januar: major i Frelsens Hær, hr. Frederiksen, fortalte for 
de ældste elever om Celebes.

4 maj: ved bevilling fra arbejdsministeriet afholdt Ålborg og 
Nørresundby Orkesterforening 3 koncerter på Ørnevejens Skole for 
elever fra 4. grundskoleklasse og opefter i samtlige byens skoler.

20. juni: amtsidrætsstævne for skolerne i Hjørring Amt. Der del
tog 2500 elever fra 48 skoler. Dette første amtsidrætsstævne af
holdtes på Frederikshavn Stadion og Ørnevejens Skole. Stævnet åb
nedes af borgmester Fisker, hvorefter undervisningsinspektør Bjør
neboe talte til den store skare elever, der var opmarcheret på sta
dion. Fællesgymnastikken for pigerne lededes af lærerinde frk. Ul- 
nits. Ålborg, for drengene af skolebestyrer H. Ä. Larsen, Vrå. Der
efter var der en lang række gymnastikopvisninger, kampe i fodbold, 
langbold, håndbold, rundbold, løb, spring og svømning. — Da gym
nastikinspektør Trap var blevet forhindret, talte skolebestyrer H. Å. 
Larsen ved afslutningen, hvorefter amtsskolekonsulent E. Mølgård 
uddelte faneplader til de deltagende eksamensfri skoler og skole
bestyrer Føns til eksamensskolerne. Trods en enkelt regnbyge om 
formiddagen gennemførtes dette store stævne med præcision og 
dygtighed. Det blev et godt og festligt stævne.

24. juni: skolernes afslutningsfest afholdtes på de enkelte sko
ler. På Ørnevejens Skole uddeltes afgangsbevis til eleverne fra IV. 
eksamensfri mellemskoleklasse (8. klasse) og skolens præmier for 
flid og god opførsel til Edith Thomsen, Ketty Zinck, Inge Suhr 
og Thomas Rommedal fra 7. klasserne og Hans Ole Thomsen fra 8. 
klasse. Foreningen »Norden«s bogpræmie fik Niels Rugtved Nielsen, 
8. klasse. På Bangsbostrand Skole uddeltes skolens præmier til Alice 
Jørgensen og Poul Erik Abel fra 7. klasse.
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Børnebibliotekerne.
Overbibliotekar Chr. Poulsen.

Frederikshavn Kommunes Skole- og Børnebiblioteker omfatter: 
hovedbiblioteket, der er gratis tilgængeligt for alle børn i kom
munen mellem 10 og 16 år, og som normalt har til huse i folke
biblioteket, men som for tiden har lokale på Ørnevejens Skole, bør
nebiblioteket i Bangsbostrand Skole og børnebiblioteket i Gymnasiet, 
der åbnedes den 19. november 1947. — Se statistikken side 24.

Musikken i skolen.
For at fremme interessen for musik er der til skolen knyttet 

en folkemusikskole, hvortil der hører et kor og orkester. Koret øver 
hver mandag kl. 15,30—16,30 på Ørnevejens Skole, og flinke 
elever fra 4. klasse og opefter kan deltage. Orkestret består af 
skolens elever og tidligere elever og øver hver fredag kl. 20—21. 
Som forskole til orkestret undervises der i sammenspil hver fre
dag kl. 15—16. Fra 6.—10. juli foretoges udflugt til Gøteborg 
med 24 børn fra sangkor og orkester. Børnefolkemusikskolen ledes 
af overlærer V. Dupont.

Frederikshavn kommuneskoles Spareforening.
Begyndt sin virksomhed 1. april 1918.
(Forbindelse: Frederikshavns Bank).

Kasserer: lærerinde fru Kjærgård.
Antal sparere 1. april 1947 ..................................... 1296
Afgang i årets løb ..................................................... 222
Tilgang i årets løb ..................................................... 188
Sparernes antal 30. juni 1948 ................................ 1262

Sammensparet beløb 1. april 1947 til 30. juni 1948:
Ørnevejens Skole .......................................... kr. 14,467,90
Gymnasiet ......................................................... » 3,016,14
Hjørringvejens Skole ....................................... » 2,371,36

Den flittigste spareklasse har i årets løb indskudt: 
Ørnevejens Skole .................................. kr. 836,43
Gymnasiet ......................................................... » 562,00
Hjørringvejens Skole ....................................... » 569,87

Indvundne renter .......................................................... kr. 3,787,47
Udbetalt til sparerne i årets løb ................................ » 18,634,02
Indestående i banken 30. juni 1948 ........................ » 74,119,39



Statistiske oplysninger om børnebibliotekernes virksomhed 1947—48

Bogbestand Udlån i årets løb

Bindtal pr. */4 48 Tilvækst Af
gang

Låne
re

Udlån

Fagi. Ski. Ialt Fagi. Ski. Ialt Fagi. Ski. Ialt

Hovedbiblioteket..................................... 824 1717 2541 37 23 60 96 394 4520 7347 11867 £

Bangsbostrand Skole.............................. 213 377 589 25 24 49 177 842 2732 3574

Gymnasiet................................................. 280 364 644 280 364 644 69 398 1000 1398

Ialt... 1317 2457 3774 342 411 753 96 640 5760 11079 16839
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Bangsbostrand Skoles Sparekasse.
Begyndt sin virksomhed 1928 under 

»De danske Skolesparekasser«, Nykøbing F. 
(Lokal forbindelse: Frederikshavns og Omegns Sparekasse). 

Kasserer: overlærer C. R. Robsøe.
Antal sparere 1. april 1947 ......................................... 289
Afgang i årets løb .......................................................... 42
Tilgang i årets løb ..................................................... 51
Sparernes antal 31. marts 1948 ................................ 298

Sammensparet beløb fra 1. april 1947 til 31. marts 
1948 ................................................................  Kr. 4,541,35

Indvundne renter .......................................................... » 723,83
Udbetalt til sparerne i årets løb ................................ » 2,081,89
Indestående i sparekassen 31. Marts 1948 ................. » 17,146,91

Den flittigste spareklasse har i årets løb indskudt: 
Grundskolen .................................................... Kr. 651,04
Den eksamensfri mellemskole ........................ » 491,95 

»De danske Skolesparekasser« garanterer for de opsparede beløb.

Den kommunale ungdomsskole.
Skolens leder: stadsskoleinspektøren.

Der meldte sig 86 elever til ungdomsskolen, 15 drenge og 
71 piger. 77 elever (13 drenge og 64 piger) gennemførte vinte
rens undervisning, der foregik på Ørnevejens Skole.

Eleverne fordeltes på 5 hold, 1 drengehold og 4 pigehold, 
nemlig: 1 drengehold med sløjd og gymnastik, 4 pigehold med 
husgerning, håndarbejde og gymnastik. Drengeholdet og det ene 
pigehold fik tilskud efter aftenskoleloven.

Et pigehold havde dagundervisning, de øvrige hold aftenun
dervisning.

Drengenes erhverv: 4 arbejdsdrenge, 7 bude, 4 andre erhverv.
Pigernes erhverv: 45 husassistenter, 6 på kontor, 13 i forret

ning, 7 andre erhverv.
Samlet timetal: 477.
Forsømmelsesprocenten for ungdomsskolen beregnet efter min. 

cirkulære af 1ste marts 1944 var 4,1.
Lærerkræfterne ved skolen var: lærerinderne frkn. A. Jen

sen, M. Beider, K. M. Bek og A. Rønnow Andersen og Lærer E. 
Gørup Christiansen.
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Anden undervisning.
Lokalerne på Ørnevejens Skole blev benyttet af Handelssko

len, Arbejdernes Oplysningsudvalg, Kristeligt Sangkor, sangfor
eningen »Lyren«, Folkemusikskolen, Frederikshavn og Omegns Land
boforening, Husmoderforeningen, Borgerforeningens Sangkor, Dansk 
Kvindesamfunds Aftenskole, Lottekorpset, Frederikshavn Amatør
orkester og Røde Kors samaritter.

Lokalerne på Frederikshavn Gymnasium blev benyttet af Tek
nisk Skole samt gymnastiksalene af Frederikshavn private Mellem- 
og Realskole, F. f. L, F. D. F. og A. O. F.

Gymnastiksalen i Bangsbostrand Skole blev benyttet af K. F. 
U. K. og K. F. U. M.

Skolernes samlinger.
Modtagne gaver:
Ørnevejens Skole: Jørgen Jensen, 5. B: kranie, Aksel Peder

sen, 5. B: hugorm og firben. Lillian Zachariassen, 3. F: kranie af 
sumpbæver, Jørgen Nielsen, 6. D: bæver, Ole Olsen, 4. B: del af 
stenøkse, Tage Larsen, 7. C: koralstok, porcelænsmusling, maler
mester Knud Nielsen: 1 udstoppet ravn.

Bangsbostrand Skole: Helene Eisenhardt, 2. a: hvepsebo, Villy 
Olsen, 3. b: lampret, Henry Olsen: sule, Johanne Boolsen, 7.: kors
edderkop i sprit, John Wilche, 4. b: konkylier, Henning Jensen, 
6. b: søpapegøje og kakaobønner, Leif Frandsen, 5. b: gedehorn, 
Paul Erland Jensen, 4. b: koralstok, Knud Martinussen, 7.: hvep
sebo, Anny Christensen, 6. b: kokosskal.

Giverne bringes skolens tak.



Skolelægens årsberetning
Ved den årlige lægeundersøgelse er 1931 elever blevet under

søgt, 11 elever var fraværende på grund af sygdom. Mødeprocent: 
99,4.

Alle de undersøgte elever er som sædvanlig blevet vejet og 
målt.

Tages alle elever under eet, er 6,4 pCt. undervægtige (sidste 
år 5,6 pCt.), 7,1 pCt. overvægtige (sidste år 8,5 pCt.).

Ialt er 131 elever blevet henvist til lægebehandling hos hjem
mets læge; heraf har 111 efterkommet henvisningen — dvs. 84,7 
pCt. (sidste år 85,6 pCt.).

Utøj og/eller luseæg i håret er påvist hos 42 elever (1944—45: 
171 elever, 1945—46: 103 elever, 1946—47: 47 elever).

Der er på skolen givet 13 behandlinger for utøj (sidste år 
17 behandlinger).

Tuberkuloseundersøgelsen:
Tuberkulinnegative .................................... 1407
Tuberkulinpositive ..................................... 444
Omslagere ................................................... 14

Alle de tuberkulinpositive elever har været på tuberkulosesta
tionen i Frederikshavn til røntgengennemlysning. Der påvistes ingen 
tilfælde af tuberkulose. Endvidere blev skolens afgangsklasser un
dersøgt den 9. oktober 1947 i røntgenvognen under ledelse af over
læge Helsted, Tuberkulosehospitalet, Hjørring. Samme dag blev læ
rerpersonalet gennemlyst, hvad der også var tilfældet med det ved 
skolen ansatte øvrige personale.

Følgende sygelige tilstande er forefundet: (Se side 29).
Farveblindhed er konstateret hos 1 elev.
Endelig er der foretaget 905 »andre undersøgelser« (sidste år 

949) — hovedsageligt eftersyn for utøj i håret eller på kroppen ■— 
endvidere behandling af smålæsioner og kontrolvejning.

Om Calmette-vaccinationen.
(Vaccination mod tuberkulose).

Vaccination mod tuberkulose foretager man for at give per
soner, der reagerer negativt på tuberkulin, samme beskyttelse mod 
tuberkulose, som de tuberkulinpositive har opnået på naturlig måde.

Selve Calmette-vaccinationen er et ganske ufarligt indgreb, der 
foretages ved en lille indsprøjtning i huden på venstre overarm. Der 
opstår ingen feber eller anden sygdomsfornemmelse efter vacci
nationen, men på selve vaccinationsstedet danner der sig efter 3—4 
ugers forløb en lille rød »filipens«, der holder sig i nogle uger. 
I meget sjældne tilfælde kan der fremkomme en lille byld, som 
heler op uden gener.
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For at kontrollere, at vaccinationen har slået an, må der, tid
ligst 6 uger efter vaccinationen, foretages en ny tuberkulinprøve, 
der nu skal vise positiv reaktion.

Senere bør tuberkulinprøven gentages med visse mellemrum for 
at fastslå, at den ved vaccinationen opnåede beskyttelse endnu er til 
stede. Som regel holder tuberkulinreaktionen sig positiv i adskillige 
år efter en Calmette-vaccination.

Såvel de tuberkulin-positive som de Calmette-vaccinerede har 
erhvervet en betydningsfuld beskyttelse mod tuberkuløs infektion, 
men det må fremhæves, at beskyttelsen ikke er absolut, da der un
der visse uheldige omstændigheder (særlig stærk smitte, svækket 
almentilstand, forudgående sygdom og lign.) alligevel kan opstå 
tuberkulose til trods for den opnåede beskyttelse.

Sven Hoffmann, skolelæge.
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Skoletandplejen
Tandplejen foregår på skolens egen tandklinik på Ørnevejens 

Skole.
Behandlingen omfatter almindelig plombering, rodbehandling, 

tandrensning og tandudtrækning. Hvis et barn trænger til øjeblik
kelig hjælp, kan det altid møde i kliniktiden.

Ret til tandbehandling i 1947—48 havde alle eleverne i 1., 
2., 3. og 4. grundskoleklasse. Oversigt over behandlingen af disse 
elever findes side 31.

Men foruden disse elever blev 159 elever fra afgangsklasserne 
behandlet. Af disse blev 1 fundet fri for caries, og på de øvrige 
158 elever foretoges følgende behandlinger: 557 blivende tænder 
blev fyldt, 52 blivende tænder og 10 mælketænder trukket ud; end
videre foretoges 16 rensninger, 25 rodbehandlinger, 56 injektioner 
og 34 andre behandlinger, ialt 750 behandlinger.

Endvidere fik 117 elever nødhjælp af forskellig art.
Da sunde tænder er af den allerstørste betydning for børne

nes befindende og udvikling, tilrådes det indtrængende at lade 
børnene deltage i den systematiske skoletandpleje, hvortil kommu
nen betaler alle udgifter.

Det henstilles indtrængende til forældrene at påse, at bør
nene dagligt møder på skolen med velbørstede tænder, da dette 
lader meget tilbage at ønske.

Anne M. Larsen, skoletandlæge.



Oversigt over skoletandplejens virksomhed i året 1947—1948

Systematisk behandling
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1ste års behandling.......... 260 30 0 230 651 733 4 366 28 4 4 359 2149

Fortsat behandling af børn, 
der i tidligere år har været 
under syst. behandling . . . 816 149 0 667 2440 948 42 589 116 21 44 686 4886

Tilsammen. . . 1076 179 0 897 3091 1681 46 955 144 25 48 1045 7035
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Lærerpersonalet ved folkeskolen
den 31. juli 1948.

Under
viser 
ved

Født
Eksa
mens- 

år
Ansat her Ansat i 

nuv. emb.
Tjeneste

alder

Skoleledere:
1. Th. Andersen,

stadsskoleinspektør 0 8. 8. 97 1919 1. 11. 20 1. 9. 40 1. 9. 40
2. J. M. Fuglebæk,

skoleinspektør H 2. 9. 85 1914 1. 4. 39 1. 9. 41 1. 9. 41
3. P. Valentinussen,

skoleinspektør B 19. 4. 94 1917 1. 4. 39 1. 4. 43 1. 4. 43

Viceinspektører:
1. Ch. Jensen 0 13. 7. 94 1919 1. 4. 21 1. 10. 40 1. 4. 43
2. Helge Mailand B 12. 4. 09 1931 1. 4. 39 1. 3. 48 1. 3. 48
3. Anton Nielsen 0 5. 4. 10 1931 1. 4. 45 1. 10. 47 1. 10. 44
4. O. Poulsen G 26. 2. 87 1914 1. 2. 21 1. 3. 41 1. 4. 43

Overlærere:
1. A. Bitsch

Christensen 0 7. 7. 94 1915 1. 7. 19 1. 4. 46 1. 4. 43
2. V. Dupont 0 23. 2. 87 1908 1. 3. 22 • •
3. L. C. Fisker 0 10. 11. 88 1910 1. 2. 22
4. N. Buus Hanghøj 0 29. 5. 88 1913 16. 4. 14 ■ *
5. Th. Krusell 0 16. 6. 01 1923 1. 11. 38 1. 3. 48 1. 3. 45
6. A. Nørregård

Knudsen 0 11. 6. 83 1905 1. 1. 09 1. 4. 46 1. 4. 43
7. A. J. Markussen H 3. 11. 85 1915 1. 4. 39
8. Frk. C. Petersen 0 11. 10. 94 1916 1. 4. 27
9. C. Poulsen G 3. 8. 86 1907 1. 4. 17

10. C. R. Robsøe B 25. 6. 00 1923 1. 4. 39 1. 10. 47 1. 10. 44
11. Frk. L. Thomsen 0 25. 1. 90 1912 1. 1. 20 1. 4. 46 1. 4. 43
12. Frk. G. Tryde G 24. 11. 87 1914 1. 3. 21 >,

Faste Lærere:
1. F. Berthelsen B 21. 1. 13 1935 1. 4. 40 1. 5. 42 1. 4. 41
2. S. Bjørn-Hansen G-0 5. 9. 15 1938 1. 8. 41 1. 10. 41
3. K. Buhl 0 31. 12. 20 1942 1. 7. 44 1. 10. 46 1. 5. 45
4. E. Gørup

Christiansen 0 5. 12. 19 1943 1. 9. 45 1. 10. 47 1. 2. 47
5. A. Dahl Jensen 0 16. 3. 22 1945 1. 10. 46 1. 3. 48 1. 10. 47
6. H. E. Jepsen B 8. 6. 17 1940 1. 4. 46 1. 9. 47
7. E. Markussen H 14. 9. 20 1943 1. 9. 45 1. 10. 46 1. 2. 46
8. A. Mayntzhusen G-0 8. 8. 20 1942 1. 5. 44 1. 4. 46 1. 1. 45
9. E. Nielsen B 13. 4. 88 1910 1. 4. 39 1. 4. 39 1. 8. 13

10. T. Bove-Nielsen G 25. 8. 17 1940 1. 6. 42 1. 10. 45 1. 10. 43
11. Jørgen Olsen G-0 2. 12. 08 1929 1. 2. 37 1. 4. 39 1. 9. 37
12. Erik Pedersen 0 13. 1. 21 1943 1. 2. 46 1. 10. 47 1. 3. 46
13. J. P. Pedersen B 18. 11. 94 1921 1. 4. 39 1. 4. 39 1. 8. 23
14. S. Bajsgård

Pedersen H 4. 6. 06 1927 1. 5. 42 1. 11. 43 1. 3. 42
15. Sv. Ä. Pedersen G 9. 9. 18 1940 1. 1. 42 1. 2. 44 1. 12. 42
16. A. Ritmann 0 4. 5. 03 1931 1. 4. 39 1. 3. 41 1. 3. 39
17. E. Øye G-0 24. 1. 19 1940 1. 6. 43 1. 2. 44 1. 9. 44
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Under
viser 
ved

Født
Eksa
mens- 

år
Ansat her Ansat i 

nuv. emb.
Tjeneste

alder

Faste lærerinder:
1. Frk. Magda Beider B 8. 4. 19 1941 1. 3. 43 1. 9. 45 1. 11. 44
2. „ E. Bjerg 0 10. 4. 06 1932 1. 6. 37 1. 8. 40 1. 10. 37
3. Fru Eva Buhl 0 5. 9. 19 1941 1. 11. 43 1. 9. 45 1. 9. 44
4. „ Ruth Gørup

Christiansen 0 15. 10. 18 1943 1. 9. 45 1. 10. 47 1. 9. 46
5. Frk. L. Enevoldsen 0 6. 3. 04 1924 1. 10. 29 1. 12. 30 1. 4. 28
6. ,, G. Jacobsen B 1. 9. 17 1940 1. 4. 46 1. 4. 46 1. 2. 43
7. ,, A. Jensen 0 31. 1. 08 1929 1. 11. 42 1. 10. 43 1. 5. 42
8. „ E. Jensen 0 23. 12. 03 1927 1. 9. 27 1. 4. 33 1. 2. 30
9. Fru K. Kjærgård 0 8. 4. 03 1924 1. 4. 39 1. 4. 39 1. 5. 27

10. Frk. A. Madsen B 30. 11. 09 1930 1. 4. 39 1. 4. 39 1. 5. 34
11. Fru K. Madsen H 5. 2. 11 1933 1. 1. 48 1. 5. 48 1. 4. 41
12. Frk. E. M. Nielsen 0 5. 5. 03 1928 1. 5. 37 1. 5. 37 1. 11. 34
13. ,, Ida Nors

Nielsen 0 19. 11. 22 1944 1. 10. 45 1. 10. 47 1. 12. 46
14. ,, A. Overgård G 24. 12. 05 1927 1. 1. 36 1. 1. 36 1. 1. 30
15. Fru M. Rasmussen 0 19. 9. 03 1926 1. 5. 39 1. 4. 40 1. 4. 40
16. Frk. V. Reber G 2. 1.11 1935 22. 8. 39 1. 6. 41 1. 4. 40
17. Fru M. Rye

Pedersen 0 16. 3. 18 1939 1. 8. 41 1. 3. 43 1. 5. 42
18. Frk. K. Thøgersen 0 12. 11. 96 1924 1. 2. 28 1. 5. 29 1. 10. 27
19. Fru A. Øye G-0 2. 6. 16 1938 1. 4. 40 1. 11. 41 1. 9. 40

Timelærere:
1. K. Borgen

Christensen 0 13. 9. 23 1945 1. 10. 47 1. 3. 48
2. K. Gørup

Christiansen B 11. 12. 21 1944 1. 9. 46 1. 10. 47
3. T. Sinding 0 6. 11. 21 1944 1. 4. 48 1. 4. 48
4. Johannes Thomsen 0 8. 1. 18 1944 1. 10. 47 1. 10. 47

Timelærerinder:
1. A. M. Christiansen 0 14. 7. 21 1944 1. 11. 46 1. 10. 47
2. A. Rønnow 0 6. 12. 17 1946 1. 10. 47 1. 5. 48

Fast vikar:
Frk. E. Skjølstrup 0 17. 12. 19 1947 1. 5. 48 1. 5. 48

0: Ørnevejens Skole. B: Bangsbostrand Skole. H: Hjørringvejens 
Skole. G: Frederikshavn Gymnasium.



34

Lærerpersonalet ved Frederikshavn Gymnasium
den 31. juli 1948.

Født
Eksa
mens- 

år
Ansat rier Ansat i 

nuv. emb.
Tjeneste

alder

Skoleleder:
A. Madsen, rektor 19. 2. 09 1935 1. 6. 47 1. 6. 47 1. 6. 47

Adjunkter:
H. Krabbe 20. 7. 06 1933 1. 8. 47 1. 11. 47 1. 5. 43
J. Leth Nissen 11. 11. 10 1935 1. 8. 47 1. 8. 47 1. 8. 37
S. Skole 10. 4. 08 1939 1. 4. 48 1. 4. 48 1. 8. 41

Adjunktaspirant:
B. Damstedt
Christensen 8. 4. 18 1946 1. 8. 47 1. 8. 47

Andre lærere:
N. A. Jensen 18. 12. 97 1919 29. 5. 20 1. 8. 47
K. Løkkegård 13. 8. 05 1926 1. 5. 28 1. 8. 47
A. Nygård Petersen 1. 11. 00 1921 1. 4. 30 1. 8. 47

Lærerrådenes formænd:
Fælleslærerrådet: viceinspektør O. Poulsen. 
Ørnevejens Skole: overlærer A. Bitsch Christensen. 
Bangsbostrand Skole: overlærer C. R. Robsøe. 
Hjørringvejens Skole: overlærer A. J. Markussen. 
Gymnasiet: viceinspektør O. Poulsen.
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Forandringer i årets løb.
Ansættelser:

1. august: overlærer N. A. Jensen, lærer K. Løkkegård og læ
rer A. Nygård Petersen ansat som lærere ved Gymnasiet.

1. oktober: lærer Anton Nielsen ansat som viceinspektør ved 
Ørnevejens Skole. Lærer C. R. Robsøe ansat som overlærer. Time
lærer E. Gørup Christiansen fast ansat. Timelærer Erik Pedersen 
fast ansat. Fast vikar A. Dahl Jensen ansat som timelærer. Løs vi
kar Johannes Thomsen ansat som timelærer. Løs vikar K. Gørup 
Christiansen ansat som timelærer. Løs vikar K. Borgen Christensen 
ansat som fast vikar. Timelærerinde fru R. Gørup Christiansen fast 
ansat. Timelærerinde frk. Ida Nors Nielsen fast ansat. Fast vikar 
frk. Anna M. Christiansen ansat som timelærerinde. Løs vikar A. 
Rønnow ansat som fast vikar.

1. januar: lærerinde fru Karin Madsen ansat som timelærer
inde.

1. marts: lærer Helge Mailand ansat som viceinspektør ved 
Bangsbostrand Skole. Lærer Th. Krusell ansat som overlærer. Time
lærer A. Dahl Jensen fast ansat. Timelærer H. E. M. Jepsen fast 
ansat.

1. april: lærer Tage Sinding ansat som timelærer.
1. maj: timelærerinde fru Karin Madsen fast ansat. Fast vikar 

frk. A. Rønnow ansat som timelærerinde. Løs vikar frk. E. Skjøld- 
strup fast vikar.

Forflyttelser:
1. oktober: lærer J. Richardt Hansen ansat som førstelærer ved 

Klim Skole.
1. marts: lærerinde frk. K. Bek ansat som lærerinde ved Nonbo 

Skole.

Dødsfald.
Den 9. april af gik overlærer, frk. Gerda Jordahn ved døden. 

Frk. Jordahn havde været knyttet til skolevæsenet siden 1. sep
tember 1914. Hun var en lærerinde, der følte det som sin opgave 
at tage sig af dem, der på en eller anden måde havde det svært 
i livet. Det var derfor naturligt for hende at ønske sig timer i 
hjælpeklasser og særlig i religion. Frk. Jordahn røgtede sin lærer
gerning med stor interesse og dygtighed, så det er kun naturligt, 
at hun mindes af sine elever med stor kærlighed og glæde. — Og 
frk. Jordahn var en god kollega, som savnes meget i kredsen.

Afskedigelser.
Viceinspektør fru Anna Rambow tog sin afsked fra skolen 

den 31. marts 1947, men fortsatte p. gr. af lærermangelen i sit 
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embede til sommerferien. Fru Rambow var en særdeles dygtig læ
rerinde, der er agtet af forældre og respekteret og elsket af sine 
elever. Det blev en lang årrække, fru Rambow var ved herværende 
skolevæsen — fra 1. november 1905. Men da fru Rambow nu 
nåede de 65 år, ønskede hun at gå, mens hun endnu var i fuld vi
gør. Fra 1940 var fru Rambow en meget samvittighedsfuld vice- 
inspektør.

Overlærer E. Bønsdorff, der har været ved skolen siden 1. 
september 1906, tog sin afsked den 31. december. Han var en ka
rakteristisk type i lærerkollegiet, -— den sidste af den »gamle« stab, 
som nu ønskede at nedlægge sceptret. Hr. Bønsdorff interesserede 
sig i særlig grad for fagene religion og naturhistorie og passede sin 
skolegerning trods vaklende helbred i nogle år pligtopfyldende og 
trofast.

Lærerinde frk. K. M. Degnbøll tog afsked fra sit embede p. 
gr. af sygdom den 31. januar. Frk. Degnbøl blev ansat ved Flade 
Skole 1. februar 1918 og blev ved indlemmelsen i 1939 lærerinde 
ved Frederikshavn kommunale skolevæsen. I adskillige år var frk. 
Degnbølls helbred ikke godt; men alligevel passede hun sit skole
arbejde samvittighedsfuldt; hun holdt af skolen, og børnene holdt 
af hende, så det er ikke underligt, at resultaterne blev gode.

Kursus
Korte kursus 1947.

Overlærer frk. Tryde: kursus i fransk, frk. G. Jacobsen: gym
nastik, V. Dupont: sanglærerforeningens kursus, Anton Nielsen: so
cialpædagogisk uge i Helsingør, E. Markussen: tegnekursus sluttende 
med tegnelærereksamen, K. G. Christiansen: sløjdkursus sluttende 
med sløjdlærereksamen.

Eksamen.
Frk. L. Enevoldsen har bestået pædagogisk-psykologisk eksamen 

ved Københavns Universitet (cand. psyk.).

Kursus 1948.
Lærer A. Mayntzhusen deltog i statens årskursus i dansk littera

tur og sprog, svensk, pædagogik og geografi.
Frederikshavn årskursus afsluttede 4. maj kursus i fransk med 

overlærer, cand. mag. frk. Tryde som lærerinde. Dette årskursus er 
anerkendt af undervisningsministeriet som 1. årskursus, og delta
gerne fik ved afslutningen bevis for at have gennemgået kursus’et; 
dette bevis giver adgang til at søge optagelse paa statens lærerhøj- 
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skoles 2. årskursus og fjernstudiekursus i fransk. Alle 7 deltagere 
er lærere i Frederikshavn, nemlig lærerinderne frk. G. Jacobsen, 
E. M. Nielsen og fru M. Rasmussen, overlærer Th. Krusell og læ
rerne K. Løkkegård og E. Mortensen.

Korte kursus: frkn. Rønnow og Skjøldstrup samt Johs. Thom
sen: småbørnsundervisning, fru M. Rasmussen og frk. A. M. Chri
stiansen: engelsk, frk. A. Madsen: håndgerning, frk. Nors: teg
ning, E. Øye: biologi, Anton Nielsen: erhvervsgeografi, V. Dupont: 
sanglærerforeningens og folkemusikskolernes kursus.

Instruktionskursus på Ørnevejens Skole.
21. november: inspektør, cand. mag. Baltzer, København: Ka

raktergivning.
22. november: skoleinspektør Blom Salmonsen, Århus: Kristen

domsundervisning.

Inspektion
Vicegymnastikinspektør frk. Martha Christensen inspicerede pi

gegymnastikken 29. og 30. maj 1947, og vicegymnastikinspektør 
Joh. Johansson drengegymnastikken 17. og 18. november.

Inspektør, cand. mag. V. Baltzer inspicerede undervisningen i 
naturhistorie og geografi ved eksamensmellemskolen i Ørnevejens 
Skole 4. november.

Skolebetjentene
Chr. Christensen, f. 28. maj 1878, ansat 1. maj 1905, fra 1. 

august 1915 ved Ørnevejens Skole.
A. E. Christensen, f. 26. marts 1886, ansat 1. august 1915 ved 

Gymnasiet.
Eli Giversen, f. 24. maj 1908, ansat 1. marts 1940, tjenstgø

rende ved Bangsbostrand Skole.
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Ordensregler for eleverne
For at alle elever kan befinde sig så godt som muligt, er det 

nødvendigt med visse ordensregler. God orden er en betingelse for 
hele skolens arbejde, ikke blot for kundskabstilegnelsen, men også 
for at indøve gode arbejdsvaner hos børnene. Da gode arbejdsva
ner virker karakterdannende, må hjem og skole være lige interes
seret i, at børnene overholder skolens ordensregler.

Uddrag af skolens ordensregler:
1. Eleverne skal med flid og påpasselighed følge skolens ar

bejde og i alle forhold vise lydig, høflig og sømmelig opførsel.
2. Eleverne skal møde i god tid på skolen, dog ikke mere end 10 

minutter før undervisningens begyndelse. De skal straks gå ind i 
skolegården. Kun fjerntboende elever må cykle til skole. Til Ør
nevejens Skole må kun de elever cykle, der bor nord for Vester
gade eller syd for Koktvedvej—Klitgade.

3. Når skoleklokken ringer, stiller eleverne straks op på deres 
pladser i skolegården. Al leg og støj må da ophøre.

4. Det er forbudt at lade penge henligge i overtøj, skoletasker 
m. v. Overtøj bør altid være mærket med navn.

5. Eleverne må ikke efterlade papir eller andet affald i klas
sen, på gangene eller legepladsen. Madpapir mærkes med navn og 
klasse.

6. I frikvartererne skal eleverne opholde sig på legepladsen, 
som ikke må forlades uden særlig tilladelse. Al leg på toiletterne 
er forbudt. Eleverne må ikke opholde sig i cykleskurene eller stå 
på bænkene i skolegården. Kun ordensdukse må opholde sig i klas
sen. Undtagelsesvis kan en elev efter skriftlig anmodning fra hjem
met få tilladelse til at opholde sig i klassen — dog højst 3 dage.

7. Efter skoletidens ophør begiver hver elev sig roligt og 
hurtigt til sit hjem.

8. De bøger, som eleverne har lånt på skolen, skal behandles 
med omhu og altid være forsynet med omslag. Elevens navn og 
klasse samt årstal skal skrives på bindets inderside. Hvis en elev 
bortkaster, ituriver eller på anden måde ødelægger en bog, skal den 
erstattes af elevens forældre.

Til hjemmene
Når et barn ønskes fri en eller flere dage eller enkelte timer, 

må der forud sendes begrundet skriftlig begæring fra hjemmet; når 
det drejer sig om enkelte timer, sker henvendelsen til faglærerne, 
ellers til skolelederen. Det henstilles stærkt til hjemmene, at man 
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så vidt muligt undgår at lade børnene forsømme skolen af anden 
grund end sygdom. Når barnet forsømmer, får det huller i un
dervisningen og kan derfor ikke følge med i sin klasse. Når bar
net mærker dette, mister det let interessen for skolearbejdet. Der
for er forsømmelser yderst farlige for barnet.

Forsømmelser på grund af barnets sygdom eller smitsom syg
dom i hjemmet anmeldes snarest på skolen ved skriftlig meddelelse 
fra hjemmet eller lægen.

Er der i et hjem mæslinger, kighoste, røde hunde, skoldkop
per, indfluenza, fåresyge eller halsbetændelse, må de børn, der 
ikke er syge, gå i skole. Er der derimod skarlagensfeber, difteritis 
eller børnelammelse i et hjem, må de børn, der ikke er syge, først 
komme i skole, når de medbringer lægeattest for, at de ikke kan 
udbrede smitte. Børn, der har været angrebet af en af de tre sidst
nævnte sygdomme, skal ligeledes forevise lægeattest, som angiver, 
at de må modtages på skolen.

Fritagelse for gymnastik, sport, svømning og skolebadning 
meddeles kun efter skriftlig begæring fra hjemmet. Fritagelse for 
gymnastik, sport eller svømning ud over en uge kan kun tilstedes 
efter lægeattest, som udstedes på særlige blanketter, der udleveres 
på skolen.
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Kommunens udgifter til skolevæsenet 1947—48.

1. Lærerlønninger, herunder udgift til 
vikarer ........................................... 639,862,17
Fragår: tilskud fra staten og skole
fonden ............................................... 339,259,32

------------------ 300,602,85
2. Bidrag til skolefonden ......................................... 50,587,66
3. Skolebetjentenes lønninger ..................................... 25,010,13
4. De faste ejendomme:

Vedligeholdelse af bygninger og 
have ................................................. 42,519,36
Forrentning ..................................... 48,715,00
Afskrivning ..................................... 14,700,00

------------------ 105,934,36
Fragår: indtægter ............................ 5,852,60

------------------ 100,081,76
5. Drift af skolehaver ................................................ 1,327,09
6. Skolelæge ................................................................. 9,878,02
7. Skoletandpleje ........................................................ 13,770,01
8. Inventar og materiel ............................................ 17,932,01
9. Undervisningsmidler ................................................ 39,212,41

10. Kontorholdsudgifter ................................................. 2,758,25
11. Brændsel, belysning og vandforsyning ................. 62,811,09
12. Rengøring ................................................................. 40,110,18
13. Skole- og børnebiblioteker ................................... 12,812,75
14. Forsikringsudgifter ....................... ,........................... 549,19
15. Ungdoms- og aftenskole ......................................... 17,623,71
16. Tilskud til private skoler ......................................... 3,333,33
17. Diverse udgifter ..................................................... 12,293,80

710,694,24

Beregnet efter gennemsnitsbørneantallet bliver kommunens ud
gift pr. elev i kommunens skoler 348,62 kr.

Fradrages beløbene til forrentning og afskrivning af de faste 
ejendomme, bliver udgiften pr. elev 316,41 kr.

Tilskud fra den fælleskommunale udligningsfond til skole
væsenet udgør 103,200,00 kr.

Når dette tilskud fradrages, bliver kommunens udgift pr. 
elev 296,20 kr. (uden forrentning og afskrivning 263,99 kr.).


