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Nykøbing Sj.

Borger- og Realskole

Skoleåret 1950—51.

Central-Trykkeriet, Nykøbing S.



Nogle meddelelser

om

Borger- og Realskolen
i Nykøbing Sj.

skoleåret 1950-51

samt 

plan for eksamen 1951



Skolekommissionen:
Hr. overbetjent Jørgensen, formand, 
Hr. arb. Aug. Hansen, 
Hr. landsretssagfører Jensen, 
Hr. plejerassistent Jørgensen, 
Fru redaktør Neerup.

Skoleudvalget:
Hr. lærer Holm, formand,
Hr. landsretssagfører Gideon, 
Hr. borgmester Lading Petersen.

Skolelæge:
Hr. læge Lind.

Skoleinspektøren træffes på skolens kontor hver skole
dag fra 13—14. (Telf. 276.)
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Skolens elevantal
var d. 31. decbr. 1950 ialt 424, nemlig 207 drenge og 
217 piger. Det samlede elevantal i de to ældste eks
amensklasser var 37 (19 drenge og 18 piger). Det gen
nemsnitlige børneantal for skoleåret har været 412,3.

Elevernes forsømmelser.
På grund af sygdom 12,a dage pr. barn eller 5,0 °/0.
Af anden lovlig grund 1,4 — - — 0,8 °/0.
Uden lovlig grund 0,u — - — - 0,05°/0.

Undervisningsdagenes antal har været 240.

Skolesparekassen.
Opsparingen blandt børnene er stadig stor. I kalen

deråret 1950 er ialt opsparet 10.458,46 kr. 82,5 °/0 af 
eleverne er sparere.

Nykøbing Sj., den 15. febr. 1951.
I. Eilersen.

Skoletandplejen.
I indeværende skoleår får de fem yngste årgange tand

pleje gennem skolen; de nye førsteklasser vil begynde 
kort efter, at de er kommet i skole.

Valget af tandlæge gælder for hele skoletiden; modta
ges ikke tilbudet om gratis tandbehandling ved første 
henvendelse, fortabes retten til dette gode.

Følges ikke tandlægens forskrifter, vil barnet kunne 
bortvises fra skoletandplejen.
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Fra skolelægen.
I året 1950 blev alle børnene i skolen undersøgt, vejet 

og målt. Der blev henvist 37 børn til undersøgelse og 
behandling hos egen læge. 13% af børnene fandtes at 
være overvægtige og 6 % undervægtige. Hos 26 fandtes 
holdningsfejl, 52 børn var platfodet, 37 havde for store 
mandler og polyper, 25 havde nedsat syn, 5 var farve
blinde og 40 havde forskellige mere eller mindre vigtige 
lidelser. 58 børn reagerede -H ved tuberculinprøve, ganske 
få af disses forældre har nedlagt forbud mod calmette
vaccination, mens de øvrige vil blive revaccineret.

Til hjemmene.
Bøger, der udlånes af skolen, skal altid være forsynet 

med et solidt omslag og skal til og fra skolen være ind
pakket i taske, rygsæk eller lign., selv om der kun er 
en enkelt bog med i skole. Såfremt de lånte bøger øde
lægges eller bortkommer, må de erstattes med nye.

Hvis der i et hjem er kighoste, »røde hunde«, mæs
linger, skoldkopper, rosen, halsbetændelse, influenza 
eller fåresyge, er det tilladt de raske børn at søge skolen.

Børn, som skal tage mellemskoleeksamen, må gå til 
konfirmationsforberedelse fra 4. mellemskoleklasse(som- 
merhalvåret), men ikke fra en lavere klasse-
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Eksaminer 1951.

Alle mundtlige prøver er offentlige, og enhver, der 
har lyst til at overvære dem, er velkommen.

1. Realeksamen.
Den 27. februar kl. 8 Tysk, hr. Nielsen.

1. marts 8 Fysik, hr. Larsen.
5. — 13l/2 Matematik, hr. Munk.
8. — 8 Geografi, hr. Spanner.

- 10. — 10 Dansk, hr. Christophersen.
- 13. — 13V2 Fransk, fru Sindbæk.
- 15. — 10 Historie, hr. Nielsen.
- 17. — 10 Naturhistorie, hr. Jensen.
- 20. — 13V2 Engelsk, fru Brier.

2. Mellemskoleeksamen.
Den 27. februar kl. 8 Engelsk, hr. Rassing.

6. marts - 10 Tysk, hr. Dybvad,
9. — - 10 Geografi, hr. Jensen.

- 13. — - 13V2 Fysik, hr. Sindbæk.
- 16. — - 10 Dansk, frk. Petersen.
- 20. — - 13V2 Naturhistorie, hr. Brier.

Årsprøverne og optagelsesprøverne til 
mellemskolen.

Fredag den 16. marts.
Kl. 8 7 b. Dansk, hr. overbetjent Jørgensen.

- 8 7 a, Dansk, frk. Andersen.
- 8 5 a, Regning, hr. arb. Aug. Hansen.
- 13 4 a, Dansk, hr. Jensen.
- 8 3 b, Dansk, hr. Whitte.
- 8 2 b, Dansk, fru redaktør Neerup.
- 8 Asp. A, Regning, hr. Eiiersen.
- 13 Asp. B, Regning, hr. Eiiersen.



Kl. 8
- 8
- 8
- 8
- 8 
- 13 
- 13 
- 8 
- 13

Kl. 8
- 8
- 8 
- 8 
- 8 
- 13
- 8 
- 13 
- 13

Kl. 8
- 8
- 8
- 8 
- 13 
- 13 
- 8

6

Lørdag den 17. marts.
7 b, Engelsk, landsretssagf. Jensen.
6 a, Dansk, fru Køhier.
5 b, Dansk, hr. Sembach.
3 b, Regning, hr. arb. Aug. Hansen.
2 a, Dansk, hr. Maltbæk.
1 a, Dansk, fru redaktør Neerup.
1 b, Dansk, hr. Holm.
Asp. A, Dansk, hr. Meyer.
Asp. B, Dansk, hr. Meyer.

Mandag den 19. marts.
6 b, Dansk, frk. A. Christensen.
7 a, Regning, hr. overbetjent Jørgensen.
6 a, Regning, hr. landsretssagf. Jensen.
5 b, Regning, hr. Maltbæk.
4 b, Dansk, hr. Jensen.
3 a, Regning, hr. Jespersen.
2 a, Regning, fru redaktør Neerup.
1 a, Regning, hr. Whitte.
1 b, Regning, hr. Andersen.

Tirsdag den 20. marts.
7 b, Regning, hr. landsretssagf. Jensen.
6 b, Regning, hr. overbetjent Jørgensen.
5 a, Dansk, hr. arb. Aug. Hansen.
4 a, Regning, hr. Whitte.
4 b, Regning, fru redaktør Neerup.
3 a, Dansk, hr. Sembach.
2 b, Regning, hr. Maltbæk.

Optagelsesprøverne til mellemskolen begynder tirsdag 
den 13. marts kl. 8.
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Der bliver afslutning på skoleåret i gymnastiksalen 
torsdag den 29. marts kl. 15.

Gymnastikopvisning samme dag kl. 14 —15.
Pigernes håndarbejde kan beses i håndarbejdsklassen 

samme dag kl. 13 —15.
Fredag den 30. marts kl. 8: Lærerrådsmøde.
Lørdag den 31. marts omflytning, til hvilken 1., 

2., 3. og 4. klasserne møder kl. 10; de øvrige klasser kl. 9.
Det nye skoleår begynder mandag den 2. april kl. 8.
De nye førsteklasser møder den dag kl. 14.

P. Christensen.




