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Nørresundby kommunale skolevæsen



NØRRESUNDBY KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKOLEEFTERRETNINGER

FOR

SKOLEÅRET 1954-55

Ved stadsskoleinspektør M. F, T. Krogh
med assistance af viceinspektør A. Fladeland Iversen m. h. til 
skolevæsenet i almindelighed og Skansevejens skole i særdeleshed 
samt skoleinspektør N. O. Nørgaard Jensen for Godthaabsgades skole



Skolekommissionen:
Fru M. Christensen, formand 
Hr. formand Peter Knudsen 
Hr. malermester H. Hyttel 
lir. politibetjent .Jens Nielsen 
Hr. skrædermester C. W. Larsen

Skoleudvalget:
lir. socialudvalgsformand H. Hansen, formand 
Hr. formand Peter Knudsen 
Hr. cigarmager P. Bertelsen 
Hr. malermester H. Hyttel 
Hr. direktør E. Thorn

Tilsyn med religionsundervisningen:
Hr. provst N. Westergaard

Leder af Skanse ve jens skole;
Hr. stadsskoleinspektør M. F. T. Krogh

Leder af Godthaabsgades skole:
lir. skoleinspektør N. O. Nørgaard Jensen

Skansevejens skoles kontor: Telefon 2412
Godthaabsgades skoles kontor: Telefon Alba 12 393

Den enkelte skoleinspektør træffes på skolens kontor, som er 
åbent hver skoledag kl. 8—9



Beretning.
Det alt overskyggende ved skoleåret 1954-55 var den begiven

hed, der indlede året: at man endelig efter flere års drøftelser og 
derpå følgende byggearbejder kunne tage en ny skole i brug. Ef
ter færdiggørelsen står denne nu med 12 klasseværelser, 1 gymna
stiksal, 1 båndgerningslokale, 1 småsløjdlokale, 1 sanglokale, 1 
skolekøkken, 1 tegnelokale, 1 fysiklokale (som foreløbig også bru
ges til naturhistorie), 1 sløjdlokale, 1 stort bespisningslokale med 
tilhørende køkken og diverse rum, stort lærerværelse og 2 konto
rer, 1 bibliotekslokale (kombineret læsestue og udlånslokale) samt 
6 lokaler af forskellig størrelse til skolelæge og tandlæge. Endvi
dere er der i gymnastiksalsbygningen stor cyklekælder og stort 
ungdomsundervisningslokale. Som man ser, er der forholdsvis 
mange specialrum, men disse skal til gengæld kunne dække be
hovet også ved en ad åre kommende udvidelse med en k 1 a s se- 
l o k a 1 e f 1 ø j mere og vil selvsagt indtil da i vid udstrækning 
komme til at fungere som alm. klasselokaler.

Ved den nye skole er der i 2 købte huse i skolens umiddelbare 
nærhed indrettet boliger for skoleinspektør og pedel.

Hvad hele skolen med de 2 tjenesteboliger kommer til at koste, 
er endnu ikke opgjort.

Den 16. aug. 1954 kl. 8,00 og kl. 9,00 mødte de oprykningsklas
ser, der skulle blive på Skansevejens skole — det nye navn for tid
ligere Nørresundby kommuneskole. Klasserne trakteredes med 1 
isbåd pr. elev i anledning af indvielsen af Godthaabsgades skole.

Kl. 10,00 mødte de øvrige oprykningsklasser: hele fm., 5e-j-f, 
4a-j-b-|-e, 3b-|-e+f og 2d-|-e-|-g. Med musik og fane i spidsen og 
anført af autoriteternes repræsentanter (bl. a. borgmester B. Chri
stiansen og skolekommissionens daværende formand Hans Han
sen), gæster fra vor norske og svenske venskabsby Onsøy og Mølndal, 
samt lærerpersonalet marcherede de 16 klasser fra den gamle skole 
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over torvet ud til Godthaabsgades skole, hvor de blev alleveret af 
stadsskoleinspektøren til skoleinspektør Nørgaard Jensen, der bød 
velkommen og sendte klasserne til deres lokaler. Også her trak
teredes eleverne, hvorefter de sendtes hjem. Godthaabsgades skole 
var taget i brug, og Skansevejens skole havde fået en hårdt til
trængt allastning.

Om eftermiddagen modtoges på begge skoler de nye 1. klasser, 
der i dagens særlige anledning heller ikke blev narret for traktement.

Den 1. september 1954 konstituerede Nørresundby kommunale 
skolevæsens første fælleslærerråd sig og valgte som sin første 
formand og sekretær hr. A. Villekjær og hr. G. A. Dissing.

Godthaabsgades skole startede uden eksamensafdeling, men 
efter fremkommet forslag i skoleårets løb ændredes skoleplanen, 
så der fra begyndelsen af skoleåret 1955-56 skulle oprettes eksamens
mellemskole også på denne skole.
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Børnetal m. v.

Antallet af børn i undervisningspligtig alder i Nørresundby købstad 
var den 31. december 1954:

Drenge Piger kilt Hele 
elevantal

I Nørresundby kommuneskoler ... 568 467 1035 1220
1 Aalborg katedralskole..................... 7 3 10 —
I andre kommuners skoler............... 1 1 2 —
I private skoler.................................... 30 29 59 —
Undervist i hjemmet......................... 0 0 0 —
Endnu ikke indmeldte....................... 0 0 0 —
Uden undervisning på grund af

vedvarende sygdom..................... 0 1 1 —
På åndssvageanstalt eller

eksternatsskole............................... 3 0 3 —

609 501 1110 —

Børneantallet den 31. december 1954.
Under I ' Over

skolepligtig skolepligtig!skolepligtig 
alder 1 alder alder

Ialt

Drenge ..................................
Piger ......................................

43 568 58
36 467 48

669
551

79 1035 106 1220

Kommuneskolernes elevtal.
Skansevejens skole havde den 1. januar 1955 770 elever (427 dr. 

og 343 pg.)
Skansevejens skole havde den 31. juli 1955 775 elever (429 dr. 

og 346 pg.)
Godthaabsgades skole havde den 1. januar 1955 450 elever (242 

dr. og 208 pg.)
Godthaabsgades skole havde den 31. juli 1955 448 elever (247 

dr. og 201 pg.)
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På Skansevejens skole:
Antallet af parallelklasser den 31. juli 1955.

aj 11, 1.

4

2. 3-i 4. 5. 1. 
Fm

3.
Fin

1.
Em

2. i 3.
Em [ Em

4.
Em Real Ialt

4 4 [ 4 4 0 0 0 3 "1 -—
i

2L
i

2 2 33

Pa Godthaabsgades skole:

Hi h2 1. 2. [3. 4. 5-| H.
Fm

2. 
Fm

3.
Fm

1.
Em

3.
Em

4.
Em

Real j Ialt

0 0 3 3 ! 3 3
1

2 ’ 2 2 1 0 0 0 0 0 II 19

Børneantallets fordeling på de forsk, klassetrin.
1. august 1954.

På Skansevejens skole:
lit 1 tis 1. i 2. 3. ' 4. 

100:106
5.
93

1 .Fm|2.Fm l3.Fm| l.Em^.EmlS.Em ,4. Em |r Ialt
13 ; 11 102[ 96 0 0 0 i 73 56 i 50 47 26 774

Pa Godthaabsgades skole:

Hi ri2 1. 2. I 3. | 4. 5. l.Fm 2.Fm 3.Fm |l.Em|2.Eni|3.Em!4.Em R Ialt
0 0 83 74 77 79 45 45 43 10 i 0 i 0 i 0 1 0 0 456

31. juli 1955.
Pa Skansevejens skole:

Hi H2 1. 2. 3. 4.
111

5.
89

l.Fm'2.Fm!3.Fm 1.Em,2.Em 3.Em 4.Em R Ialt
12 10 107 99 100 0 1 0 j 0 | 72 ! 57 47 46 25 775

På Godthaabsgades skole:

Hi H2 1. I 2. 3. | 4. I 5. l.Fm 2.Fm 3.Fm 1 Em 12.Em 3.Em 4.Em R Ialt
0 0 83 1 70 77 79 44 45 41 9 0 0 0 0 0 448

Ved den ordinære indskrivning i januar 1955 iindskreves på 
Skansevejens skole 55 drénge og 35 piger, ialt 90 elever.

På Godthaabsgades skole indskreves 45 drenge og 35 piger, ialt 
80 elever.

Ved den ordinære udskrivning den 30. juni 1955 udskreves på 
Skansevejens skole 30 drenge og 19 piger, ialt 49 elever.

På Godthaabsgades skole udskreves 17 drenge og 20 piger, ialt 
37 elever.
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Elevantallet pr. 1. august.

1951 1952 1953 ’ 1954 1955 '

1034 1122 1166 1252 1295 1

Forældredage.
Der er 2 gange i det forløbne år afholdt forældredage, nemlig: 

11. november 1954 og 24. maj 1955.

Særundervisning.
Beretning for særundervisning og undersøgelser af børn ved Nørre
sundby kommunale skolevæsen, ledet af hr. konsulent A. Villekjær.

De børn, der har fået hjælpeklasseundervisning, har alle været 
anbragt på Skansevejens skole.

Der har været to hjælpeklasser med ialt 25 elever — 2 % af 
skolernes samlede elevantal — fordelt på følgende måde:

Hi 9 drenge og 4 piger
H.j 10 — - 2 —

På begge skoler har der været oprettet læsehold for ialt 26 ele
ver — 2,1 o/o af skolevæsenets samlede elevantal — fordelt på 7 
læsehold. Fordelingen er efter klassetrin følgende:

3. klassetrin 4 drenge og 3 piger
4. — 7 - - 4 —
5. - 5 — - 2 —
6. - 1 — - 0 —

lait 17 drenge og 9 piger

1 skoleåret har to drenge og een pige været henvist til behand
ling for talevanskeligheder hos fru Lulla Bech, Aalborg.

Endvidere er 4 drenge og 1 pige blevet behandlet for talevan
skeligheder af skolens egen talepædagog, hr. Ammentorp.

Ialt har 59 elever — 4,8 % af skolens samlede elevantal — fået 
særundervisning i det forløbne år.

Undersøgelser.
Fra Godthaabsgades skole har været henvist 13 elever til intel

ligensundersøgelse.
Fra Skansevejens skole har været henvist 29 elever til intelli

gensundersøgelse.
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Prøverne har været fordelt på følgende klassetrin:
1. klassetrin 6 drenge og 0 piger
2. — 7 — - 4 —
3. — 4 — - 8 -
4. — 7 — - 2 —
5. — 2 — - 2 —

Ialt 26 drenge og 16 piger

Foruden disse prøver er en del elever blevet undersøgt for 
vanskeligheder i dansk, tale-vanskeligheder m. m., ligesom der er 
foretaget en del nye prøver på tidligere undersøgte elever.

Efter prøverne er følgende antal elever foreslået henvist til at 
påbegynde særundervisning:

Til hjælpeklasse 2 drenge 2 piger
Til læsehold 9 — 4 —
Taleundervisning 1 — 1 —

Endvidere er der for nogle elever anbefalet oversidning.

Når der er foretaget prøver med et barn, bliver forældrene 
underrettet om, at disse har fundet sted, og med få undtagelser 
bliver der een eller flere samtaler med forældrene om resultatet.

Elevantal og forsømmelser i året 1954.
På Skansevejens skole:

Elev
antal

Skole
dage

Holdte 
skoledage

Forsømmelser
Sygd. M.l.gr. U.l.gr. Ialt

Januar 1166 21 24486 1098 17 2 1117
Februar 1166 24 27984 2520 26 14 2560
Marts 1161 24 27864 1044 21 11 1076
April 1162 20 23240 561 82 9 652
Maj 1160 23 26680 496 36 10 542
Juni 1153 22 25366 250 31 10 291
Juli 777 0 0 0 0 0 0
August 777 14 10878 177 37 0 214
September 776 25 19400 518 52 0 570
Oktober 773 20 15460 435 80 7 522
November 772 25 19300 561 46 12 519
December 770 19 14630 640 10 5 655

Ialt........... 235288 8300 438 80 8718
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På Godthaabsgades skole:

Elev
antal

Skole
dage

Holdte 
skoledage

Forsømmelser
Sygd. M.l.gr. f.l.gr. Ialt

August 457 14 6398 126 7 0 133
September 455 25 11375 239 24 0 263
Oktober 454 20 9080 244 54 0 298
November 454 25 11350 441 23 0 464
December 450 19 8550 269 22 0 291

lait ......... 46753 1319 130 0 1449 '

På Skansevejens skole har elevantallet i første halvår gennem
snitlig været 1161,33 og i andet halvår gennemsnitlig været 784,14.

På Skansevejens skole udgjorde forsømte skoledage af eleverne 
for kalenderåret 1954, beregnet procentvis af samtlige skoledage:

På grund af sygdom ................. 3,39 (3,16)
Anden lovlig grund..................... 0,21 (0,22)
I den lovlig grund....................... 0,04 (0,05)

Tallene i parentes angiver forsømmelserne 1953.

På Godthaabsgades skole har elevantallet gennemsnitlig været 
454,00.

På Godthaabsgades skole udgjorde forsømte skoledage af ele
verne for kalenderåret 1954, beregnet procentvis af samtlige skole
dage:

På grund af sygdom ............................. 2,82
Anden lovlig grund................................. 0,28
Uden lovlig grund................................... 0,00

Nørresundby kommunes indbyggerantal var den 30. juni 1955: 9479.
1 tiden 1. august 1954 til 31. juli 1955 fødtes i Nørresundby købstad 

151 børn.

Mellem- og realskolen.
Til optagelsesprøven i juni 1955 var indmeldt 1 elev fra 1. fm. 

klasse og 125 fra 5. klasse, ialt 126 elever.
Af disse optoges 97 i Nørresundby kommuneskoler og 6 på 

katedralskolen, Aalborg, i 1. em. fra 1. august 1955.

Fra 1. august 1955 har Skansevejens skoles 4. em. 43 elever,
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3. em. 55 elever, 2. em. 68 elever og 1. em. 49 elever. Realklas
serne har 31 elever.

Fra 1. august 1955 har Godthaabsgades skole 1. em. 49 elever.

Til mellemskoleeksamen på Skansevejens skole 1955 indstilledes 
46 elever (24 drenge og 22 piger), der alle bestod.

På Skansevejens skole indstilledes 25 elever til realeksamen. De 
bestod med følgende resultater:

Lis Christensen.................................... gX 12,77
Grethe Hyttel........................................ ug-; 14,57
Jørgen Ingvardsen............................... mg 13,81
Poul Erik Grønborg Jensen............. mg 13,88
Niels Henrik Larsen........................... mg 13,99
Ella Elisabeth Weber Mikkelsen . .. mg-?- 13,20
Tommy Flensted Nielsen ................. mg-? 13,33
Jørn Staugaard Olesen....................... mg 14,14
Sonja Pedersen.................................... mg 13,94
Bente Priess.......................................... gX 12,87
Per Nikolaj Thomsen......................... mg 13.96
Bendt Christensen t idal................... mg-? 13,39
Bente Villadsen....................................  rug 13,98
Ole Nikolaj Andersen......................... gX 12,61
Elisabeth Rosenkilde Christensen . . mg 13,82
Per Drustrup........................................ mgX 14,38
Jørn Frederiksen................................. mgX 14,21
Per Normann Valdemar Hildebrandt mg-? 13,66
Inga Jensen............................................ ug-? 14.66
Mogens Jensen...................................... mg 13,82
Sven Vedel Jensen............................... mg 14,14
Bente Opstrup......................................  mg 14,00
Jørgen Hardy Pedersen..................... mg 13,67
Jens Erik Rusholt............................... mgX 14,29
Jytte Vinskov Sørensen..................... ug-?- 14,53

Børnebiblioteket.
Lærerbiblioteket på skolerne samt børnebiblioteket på Skanse

vejens skole bestyres af følgende udvalg:
1. Hr. formand Peter Knudsen, formand
2. Fru Asta Thomsen
3. Hr. cigarmager P. Bertelsen
4. - landsretssagfører V. Krøldrup
5. Viceskoleinspektør fru Elise Jørgensen
6. Hr. stadsskoleinspektør M. F. T. Krogh
7. - overlærer Chr. Dissing
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Børnebibliotekets to afdelinger (læsestue og udlån) er åbne 
hele året, undtagen månederne juni, juli og august, hver tre gange 
ugentlig. Udlånet forestås af hr. M. Kjærgård, og læsestuen er 
under tilsyn af hr. (i. Larsen.

Bogindkøbet forestås af følgende udvalg:
Hr. overbibliotekar Tang Christensen
Bibliotekar fru A. Lebahn
Hr. stadsskoleinspektør Krogh
Hr. overlærer Chr. Dissing
og de to bibliotekarer for udlån og læsestue

Udlånet har i tiden 1. april 1954 til 31. marts 1955 omfattet 
1260 bind faglitteratur og 2987 bind skønlitteratur (ialt 4247 bind) 
til 109 lånere. Læsestuen har i samme tidsrum haft 940 besøg.

Udlånsafdelingen havde den 31. marts 1955 676 bind faglittera
tur og 1190 bind skønlitteratur (ialt 1866 bind), og læsestuen 679 
bind faglitteratur og 277 bind skønlitteratur (ialt 956 bind).

Lærerbiblioteket omfattede den 31. marts 1955 686 bind og pas
ses af hr. Chr. Larsen.

2. klasse havde 99 lånere med ialt 1791 udlån. Litteraturen til 
denne afdeling omfatter 283 bind.
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Lærerpersonalet den 31. juli 1955.
Fast ansat Ansat i nu- Tjeneste-

Skoleinspektører: her: vær. still.: alder:
1. Hr. M. F. T. Krogh, stadsskoleinsp. 

Skansevejens skole
1/s 44 ■ Vie 53 . Vs 44

2. Hr. N. 0. Nørgaard Jensen............. 1/7 54 ■ V- 54 ■ V7 52
Godthaabsgades skole

Viceinspektører:
1. Fru K. E. Jørgensen......................... Vs 29 ■ Vi 46 ■ V11 43

Skansevejens skole
2. Hr. A. Fladeland Iversen................. Vs 51 • Vn 54 ■ V10 51

Skansevejens skole
3. Hr. S. Andreassen............................... Vs 33 ■ Vn 55 ■ Vs 49

Godthaabsgades skole
Konsulent for særundervisning:

1. Hr. A. S. Villekjær............................. Vi 47 • Vs •>! ■ Vs 48
Overlærere:

1. Hr. B. Th. Ovesen ............................. V11 15 ■ Vi 46 ■ Vi 43
2. Hr. H. S. Vadskjær............................. Vs 22 ■ Vi 47 . Vi 44
3. Hr. C. A. Dissing................................. Vs 18 . V-' 48 . V” 45
4. Frk. E. Kriel........................................ Vs 22 ■ Vi 46 . Vi 43
5. Hr. L. Jensen....................................... V11 21 • Vs 50 ■ Vs 47
6. Hr. (i. Larsen...................................... Vs 34 ■ Vs 52 ■ Vs 31
7. Hr. A. S. B. Sørensen....................... Vi 35 • Vs 52 ■ Vs 30
8. Fru G. Schiøtz.................................... Vi 32 ■ Vs 53 •• Vs 50
9. Frk. E. Søeborg Petersen................. Vi 35 • Vs 54 . Vs 51

Lærere:
1. Hr. Asger Jørgensen........................... V10 36 ■ Vs 36
2. Hr. K. Nørgaard Simonsen............. Vi 46 . V-> 42
3. Hr. Linnemann Andersen................. Vi 47 • Vn 33
4. Hr. Aa. Stenum Jensen..................... Vi 48 ■ Vi 45
5. Hr. Harry Am mentorp..................... V1 48 ■ V10 44
6. Hr. .1. Kiel Larsen ............................. Vi 48 . Vs 46
7. Hr. K. Bundgaard............................... Vs 50 ■ Vs 47
8. Hr. Mogens Kjærgaard..................... Vs 50 ■ Vs 50
9. Hr. Finn Møller.................................. Vs 51 • V12 49

10. Hr. Johan Høeg................................... V11 51 ■ Vs 45
11. Frk. Minna Bach................................ Vi 35 ■ V10 32
12. Fru Inga Jensen ................................ V12 35 ■ Vs 33
13. Fru Ida Iversen................................... Vi 47 • V10 46
14. Frk. Karen M. Pedersen................... Vs 48 • Vs 36
15. Fru G. Ammentorp............................. Vi 49 . Vs 48
16. Frk. G. Sørensen................................ Vs 49 . Vs 45
17. Fru Sigrid Andersen ......................... Vs 50 • Vs 50
18. Frk. Edith Pedersen ......................... Vs 51 • V10 50
19. Fru L. Høegh ...................................... Vs 52 ■ Vs 43
20. Frk. E. Koch........................................ Vs 54 ■ Vs 53
21. Frk. B. B. Thomsen........................... Vs 54 • Vs 54
22. Hr. G. Møller...................................... Vs 54 • Vs 54
23. Hr. N. 0. Hjortnæs............................. Vs 54 • V11 45
24. Fru S. V. Munk................................... Vs 54 ...............■ 1/3 51
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Ansat i nu-
Aspiranter: vær. still,:

1. Hr. A. Andersen.................................................... Vs 53
2. Hr. N. A. Olesen.................................................. Vs 53

Timelærere:
1. Fru M. Møller........................................................ i/o 53
2. Ilr. .1. E. S. Garsdal............................................ Vs 54
3. Hr. O. Holmsgaard.............................................. Vs 54
4. Fru H. Christensen ............................................. Vs 54

Fast vikar:
1. Hr. Th. Larsen........................................................ Vi 55

I skoleårets løb har følgende vikarieret i ledige embeder: 
Fru K. Krogh 
Frk. E. Tieniroth 
Hr. N. Andersen 
Hr. Dich Harring .lensen 
Hr. Tonny Bang Larsen 
Hr. P. Alstrøm 
Fru A. Brøchner 
Hr. Leif Petersen 
Hr. Niels Otto Larsen 
Hr. Poul Vinther Kristensen 
Hr. Thomas Larsen 
Fru N. Rvdal
Hr. E. Skjær

l'nder sygdom m. m. har følgende gjort vikartjeneste:
Fru M. Klitholm 
Hr. P. Alstrøm 
Hr. N. Andersen 
Frk Aa. Munkholm 
Hr. Tonny Bang Larsen 
Hr. E. Skjær 
Frk. E. Tieniroth 
Hr. Dick Harring Jensen 
Fru Jytte Thestrup 
Hr. Leif Petersen 
Frk. Hannah Jakobsen 
Hr. Poul Vinther Kristensen 
Hr. Thomas Larsen 
Fru K. Krogh
Frk. Grethe Winther Pedersen
Hr. L. S. Dybdal
Fru A. Brøchner 
Hr. Bent Ovesen 
Frk. H. Milo

Endvidere har det faste lærerpersonale fungeret både som 
vakance- og sygevikarer, da det ikke på amlen måde har været 
muligt at skaffe vikarer.

En del af personalet ca. 20 — har i det forløbne ar virket 
ved begge skoler for at lette overgangen ved skolevæsenet fra een 
skole til to skoler.
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I årets løb er følgende kaldet til skolen:
Hr. N. O. Hjortnæs 
Hr. .1. E. S. Garsdal 
Hr. O. Holmsgaard 
Fru S. V. Munk 
Fru H. Christensen 
Hr. Th. Larsen

Fra 1. august 1954 er følgende udnævnt til overlærer:
Frk. E. Søeborg Petersen

Af lærerpersonalet har i skoleåret følgende deltaget i kursus:
Hr. Jobs. Kiel Larsen (tysk II og svensk) 
Frk. G. Sørensen (fransk II) 
Frk. Pedersen (tysk II) 
Frk. Birthe Thomsen (tysk II) 
Hr. Aage Stenum Jensen (sang og

musik, årskursus i Kbhvn.)
I Ir. N. A. Olesen (dansk II)
Frk. Kirsten Skovsted (fransk II)
Fru J. Jensen (svensk) 
Hr. L. Jensen (svensk)

Den 1. september 1954 rejste hr. Sehousboe Jørgensen bort Ira 
skolen, idet han havde fået embede ved Aalborg kommunale skole
væsen. — Fra samme dato forlod frk. M. Hansen skolen.

Skolens samlinger.
Til anskaffelse og vedligeholdelse af skolens fysiske og natur

historiske samlinger har kommunen ydet 200 kr.
Tilsyn med fysiksamlingen: I Ir. A. Sørensen.
Tilsyn med naturhistoriesamlingen: Hr. Linnemann Andersen.
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Andre meddelelser fra Skansevejens skole.
Den 7. september 1954 havde skolen besøg af vicegymnastik- 

inspektør Vagn Brøchner, Jelling, som i tiden kl. 8,00 til 12,00 tilså 
undervisningen i legemsøvelser pa boldbane, badeanstalt og i sal.

I efterårsferien 1954 arrangeredes under ledelse af kerer K. Lin
nemann Andersen og eleverne fra de to realklasser en hobbyudstil
ling i drengenes gymnastiksal. Hr. Linnemann Andersen udtaler 
bl. a. følgende: Pa grundlag af det gode samarbejde, som vistes af 
alle realisterne under arbejdet med forberedelserne og under selve 
udstillingen, blev denne en succes. Også med hensyn til det økono
miske var resultatet lint, idet der kunne sendes et overskud på 
166,40 kr. til giro 413.

Af de udstillede genstande skal nævnes: Flyvemodeller, mønter, 
.sportsrekvisitter, gamle piber, revolvere, frimærker, flyve-, skibs- 
og bilmodeller, våben, postkort snegle, mineralier, keramik, plaka
ter, gamle bøger, indiske og kinesiske kunstgenstande m. m.

llartmanns boghandel havde til præmie foræret et gavekort, 
hi-, bagermester Opstrup en kransekage, og desuden var der udsat 
to biografbilletter som præmie.

Efter den københavnske Aalborg-Nørresundby hjemstavnsfor
enings indbydelse deltog 4 elever her fra byen i en rejse til Kø
benhavn som hjemstavnsforeningens gæster fra den 7. til den 14. 
september 1954.

Eleverne var følgende: Fra Skansevejens skole: Lissy Mygind 
Jensen og Finn Tordrup. Fra Godthaabsgades skole: Lis Jensen 
og Ole Sørensen.

Af skolesparemærker solgtes i tiden 1. august 1954 til 31. juli 
1955 for 2820 kr.

Den 17. september 1954 var samtlige klasser ved skolevæsenet 
fra 5. klasse opefter indbudt til en gratis forevisning af missions- 
udstillingen »En dør går op«, der fandtes i Aalborghallcn: et in
struktivt tilskud til undervisningen i liere fag.
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Den 16. oktober 19o4 blev 1. klasserne fotograferet af »Dansk 
Skolefoto«.

Aalborg skolescene har i sæsonen 1954-55 haft to forestillinger. 
1. forestilling: »Det gamle spil om enhver« fandt sted i efteråret 
1954 og overværedes af 400 børn. 2. forestilling var forfatteren 
Leck Fischers skæmtespil: »Jeg vil være en anden«. Dette stykke 
blev set af II. og. III em.-klasserne fredag den 18 februar og af 5. 
klasserne og I. em.-klasserne torsdag den 24. februar og overvæ
redes også af 400 børn.

4.em.-klasserne ogjrealklasserne deltager ikke længere i de almin
delige skolesceneforestillinger, men henvises til en særlig kupon
ordning, der giver eleverne adgang til at overvære teatrets almin
delige aftenforestillinger. Denne ordning har tidligere kun været 
forbeholdt realklassernes elever.

Fra 2. november 1954 til 30. april 1955 — ialt 132 skoledage — 
blev der udleveret 11,214 portioner mad, hvilket gennemsnitlig er 
84,95 portioner pr. dag.

Den samlede udgift til bespisning pa Skansevejens og Godt
haabsgades skoler har været 39.230,10 kr.

Den 30. novbr. 1954 afholdtes et møde for forældre til eleverne 
i 5.-klasserne, hvor hr. stadsskoleinspektør Krogh talte over em
net: Børnenes skolegang efter 5. klasse.

Efter foredraget havde forældrene lejlighed til at tale med ele
vernes klasse- og faglærere.

Den 14. december 1954 gav Aalborg orkesterforening i drenge
nes gymnastiksal en koncert for skolens ældste elever.

Den 25. og 26. januar 1955 havde skolen besøg af englænderen 
mr. Young, der i nogle timer overtog engelskundervisningen i real
klasserne og 4. em.-klasserne.

Standpunktsprøver.
Danmarks pædagogiske Institut har i det forløbne år ønsket 

at foretage en videnskabelig undersøgelse af pædagogiske prøvers 
værdi som udvælgelsesgrundlag. I den anledning ville instituttet 
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gerne ved et større antal skoler have afprøvet de opgaver, der 
benyttes ved standpunktsprøverne i Stor-København i februar 
og marts 1955, og som er medbestemmende ved børns optagelse 
i 1. eksamensskoleklasse.

Afprøvningen af disse opgaver skulle foretages ved en række 
4-klassede og 7-klassede skoler i landkommunerne og ved en 
række købstadskoler, hvor grundskolen er 5-klasset.

Udvælgelsen af de enkelte skoler skete ved lodtrækning, hvor
ved vor skole blev udtrukket, efter at man havde meddelt, at man 
ønskede at deltage i prøverne.

Prøverne omfattede diktat, genfortælling og regning og fandt 
sled i dagene 8., 9., 10. og 11. februar samt 1., 2., 3. og 4. marts.

Desuden havde skolen onsdag den 9. og fredag den 11. februar 
inspektion af håndarbejdsinspektør fru B. Buhelt.

Torsdag den 10. februar gav håndarbejdsinspektøren her på 
skolen instruktion i håndarbejde for håndgerningslærerinderne 
ved Nørresundby kommunale skoler og Nørresundby private 
realskole.

Lørdag den 12. februar 1955 viste rejsesekretær i »Een Ver
den«, Hakon Dyrge en film fra Tennesseedalen for eksamens
skolens elever.

Mandag den 28. februar 1955 viste rejseforfatteren Jens Bjerre 
sin nyeste ekspedilionsfilm: »Blandt menneskeædere på Ny 
Guinea« i Haandværkerforeningens sal i Aalborg.

Man havde ikke fra skolens side arrangeret noget samlet be
søg, men klasselærerne gjorde eleverne opmærksom på, at de 
kunne få forestilingen at se. En del af skolens elever var til stede 
ved filmsforevisningen.

Beskikkede censorer: Hr. stadsskoleinspektør M. F. T. Krogh 
og hr. overlærer A. Sørensen har i eksamensterminen februar— 
marts 1955 været beskikket som censorer. Det samme har over
lærer frk E. Søeborg Petersen været i eksamensterminen maj— 
juni 1955.

Lørdag den 5. marts 1955 holdtes en skolefest for mellem
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skolens elever. Feslen varede fra kl. 19 til kl. 23,30 og fandt sted 
i drengenes gymnastiksal, der var forvandlet til festsal med in
terimistisk scene, fantastisk dekoreret af talentfulde elever under 
vejledning af lærer Poul Vinther Christensen.

Konsulent A. Villekjær ledede skolekoret, der ikke mindst hi- 
drog til al skabe den bedste stemning.

Lærerinde frk. G. Sørensen havde instrueret el lille spil om 
den engelske sygeplejeorganisations berømte skaber, Florence 
Nightingale, der førte en skare af sygeplejersker til hæren på 
Krim 1854, hvor hun ofrede sin sundhed på at hjælpe sårede og 
syge.

Lærer J. Garsdal stod for instruktionen af en ikke helt al
mindelig parodi på »Pyramus og Thisbe«, det elskende par i Ba
bylon. hvis fædre var fjender, og som derfor besluttede at flygte.

Også lidt soldaterløjer var taget med i soldaterfarcen »77«.
Endelig sluttede underholdningen med en afdeling, der vakte 

stor jubel — udført af tre gamle elever.
Forfriskninger til eleverne serveredes i bespisningslokalet 

saml i den nye gymnastiksals omklædningsrum, der i dagens an
ledning var festligt dekoreret. Dansen foregik i drengenes gym
nastiksal.

Tirsdag den 29. marts havde skolen besøg af en ung inder 
ved navn Prantosh Nag. Hr. Nag havde på daværende tidspunkt 
opholdt sig omtrent el år på studieophold her i landet og var i 
tiden omkring sit besøg her på skolen gæst på Si. Restrup hus
mandsskole.

Elever fra 1., 2. og 3. eksamensmellemskole overværede el 
foredrag, hr. Nag holdt på dansk om indiske forhold. Hr. Nag 
gav prøver på 4 forskellige indiske sprog, ligesom han på tavlen 
gav prøver på det indiske skriftsprog. Til slut fik eleverne lejlig
hed til at stille spørgsmål til hr. Nag, hvilket eleverne i høj grad 
benyttede sig af.

Torsdag den 9. juni var der udflugt til Sæby for 1., 2. og 3. 
klasserne.

Skovturen den 24. juni 1955 gik til Tolne og havde et godt forløb

19



Skolens sangkor (oprettet 1934) har i dette skoleår medvirket 
ved følgende lejligheder: Ved juleafslutningen på De gamles Hjem 
den 22. december 1954 og ved skolefesten lørdag den 5. marts og 
søndag den 6. marts. Koret ledes af hr. A. S. Villekjær og hr. 
Ammentorp.

Idrætsmærker: I årets løb er idrætsmærkel laget af pigerne 
fra følgende klasser:

1 guld: 2 elever fra 1. emklasse.
I sølv: 10 elever fra 1. emklasse og 2 elever fra realklasserne.
I bronce: 11 elever fra 1. emklasse og 4 elever fra realklas

serne.

Svømmeprøver er taget af piger fra følgende klasser:
Den danske skoles svømmeprøve: 7 elever fra 1. emklasse og 

9 elever fra 4. emklasse.
Den danske skoles frisvømmerprøve: 2 elever fra 1. emklasse 

og 2 elever fra 4. emklasse.
Den danske skoles livredderprøve: 1 elev fra 4. emklasse.

I årets løb er idrætsmærkel taget af drenge fra følgende 
klasser:

I guld: 2 elever fra 2. emklasserne og 6 elever fra realklas
serne.

I sølv: 3 elever fra 2. emklasserne.
I bronce: 1 elev fra 5. klasserne og 10 elever fra 2. emklas

serne.

Svømmeprøver er taget af drenge fra følgende klasser:
Den danske skoles svømmeprøve: 20 elever fra 5. klasserne, 

1 elev fra 1. emklasserne, 7 elever fra 2. emklasserne og 8 elever 
fra 3. emklasserne.

Den danske skoles frisvømmerprøve: 5 elever fra 3. emklas- 
serne og 2 elever fra realklasserne.

Den danske skoles livredderprøve: 6 elever fra realklasserne.

Skolen deltog i september 1954 i Storaalborgs idrætsstævne, 
hvor elever fra realklasserne vandt i håndboldfinalen over Stol
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pedalsskolen med 4—3, ligesom fri idræt for elever på 14 år blev 
vundet af elever fra vor skole.

Efter endt realeksamen, men i dagene før afslutningen var de 
to realklasser på en tre dages tur til GI. Skagen under ledelse af 
lærer K. Linnemann Andersen. Deltagerne boede på vandrer
hjemmet, hvorfra man drog ud til de mange seværdigheder, som 
vor nordligste by rummer. Man overværede en fiskeauktion og 
beså Drachmanns hus, Skagens museum, fortidsminder, fyrtårnet 
og den gamle kirke samt Grenen, ligesom man morgen og aften 
var på stranden for at nyde det gode vejr.

Ved eksamensafslutningen i 1955 uddeltes Knud Skotts legat 
(8 kr.) med supplerende tilskud fra kommunen samt gaver fra 
byens boghandlere som bogpræmier for flid og god opførsel til 
eleverne fra 5. klassetrin og em.-klasserne.

Følgende elever fik flidspræmie:

Jørgen Ingvardsen — Ra.
Ella Mikkelsen - Ra.
Elisabeth Rosenkilde Christensen — Rb.
Jørgen Hardy Pedersen — Rb.
Jytte Pedersen — 4. ema.
Gerda Vestergaard — 4. ema.
Kirsten Christensen — 4. emb.
B remer Ejdrup — 4. emb.
Kjeld Mellgaard Nielsen — 3. ema.
Inge Jensen — 3. ema.
Lene Jensen — 3. ema.
Peer Knudsen — 3. emb.
Jan Pihl — 3. emb.
Finn Krebs Larsen — 2. ema.
Minne Rusholt — 2. ema.
Hans Jørgen Hansen — 2. emb.
Inger Rasmussen — 2. emb.
Bodil Pedersen — 1. ema.
Ib Nøhr — 1. ema.
Mona S. Mariegaard — 1. emb.
Regin B. Thomsen — 1. emb.
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Lise Børresen — 1. emc.
Georg Jensen — 1. emc.
Birgit Hedin — 5. a.
Hanne Kristensen — o. a.
Jørn Bramming — 5. b.
Kirsten Jensen — 5. b.
Inge-Lise Weber Mikkelsen — 5. c.
Egon Kristensen — 5. c. 
Vibeke Pedersen — o. d. 
Ib Lindholm Christensen — 5. d.

I sommerferien 1955 var 4. emb. under ledelse af lærerinde 
frk. G. Sørensen og lærer J. Kiel-Larsen på lur til Norge. En elev, 
som var med på turen, fortæller følgende:

Vi mødtes i Aalborg for at køre med tog til Frederikshavn, 
hvorfra rejsen fortsatte pr. skib til Oslo, hvortil man ankom den 
følgende morgen. Efter at vi havde beset slottet og stortinget, 
fortsattes rejsen med Bergensbanen til Geilo. Fra Geilo kørte vi i 
rutebil til Hardangervidden, hvor vi oplevede at se sne om som
meren. Efter at have beset Vøringfoss oplevede vi for første gang, 
at sejle på en fjord i Norge. Senere fik vi lejlighed til at se meget 
af Norges storslåede natur under en sejltur på Sognefjord. Af 
andre ting, som vi længe vil mindes fra denne norgestur, skal 
nævnes: Et besøg i en stavkirke fra det 12. århundrede, et meget 
moderne vandrerhjem uden for Oslo, som hed Haraldsheim, Hol- 
menkollen, Vigelandsparken og rådhuset i Oslo. Tirsdag morgen, 
den 9. august, var vi atter i Danmark efter en vellykket norgestur.

Gårdinspektionen har i det forløbne år været varetaget af hr. 
J. Høeg og hr. J. Kiel-Larsen.
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Andre meddelelser fra Godthaabsgades skole.
Lørdag den 14. august 1954.
I indvielsen deltog byråd, skolemyndigheder, gæster fra ven

skabsbyerne Molndal i Sverige og Onsby i Norge, politimester 
Nyborg, kredslæge Jacobsen, provst Westergaard samt en del af 
lærerpersonalet ni. fl.

De svenske og norske repræsentanter overrakte skolen to 
globusser som gave, ligesom der var adskillige blomsterhilsener 
fra firmaer og enkeltpersoner. Fra håndværkere, leverandører og 
teknikere modtog man to store malerier og otte relieffer og fra 
Hartmanns boghandel en gæstebog.

Mandag den 16. august loges skolen i brug, idet de børn, der 
skulle gå her, mødte på Skansevejens skole og med musik i spid
sen marcherede til Godthaabsgades skole, hvor de blev modtaget 
al skoleinspektøren og fik lejlighed til at se deres fremtidige lo
kaler.

Skolen var dog ikke på langt nær færdig. Først søndag den 5. 
december kunne man forevise skolen for offentligheden. 1 Tiden 
fra kl. 13 til 18 kom forældre og andre interesserede i stort tal 
- - der skønnes mellem 2500 og 3000.

Onsdag den 24. november afholdtes den første forældredag 
med stort besøg. Mandag den 29. november var der om aftenen 
møde med forældre, der havde børn i 5. klasserne. Skoleinspek
tøren indledte med emnet: Eksamensmellemskolen, hvorefter for
ældrene havde lejlighed til at tale med børnenes lærere.

Onsdag den 22. december samledes man i bespisningslokalet 
for at ønske hinanden glædelig jul. Ved samme lejlighed fik man 
af Danmarkssamfundet ved hr. direktør Trolle-Schultz overrakt 
en smuk Dannebrogsfane.
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Tirsdag den 1. februar afholdt Amtsidrætsudvalgel instruktion 
i pigegymnastik ved fru Gudrun Worm Petersen.

Onsdag den 9. februar havde man besøg af håndarbejdsin- 
speklør, fru Buhelt.

Fredag den 11. februar afholdt Kjær herreds lærerkreds møde 
i skolebespisningslokalet.

Lørdag den 26. og søndag den 27. februar afholdtes skolefest, 
den første aften for børnene fra 1., 2. og 3. klasse med deres for
ældre. Den anden aften for børnene fra de øvrige klasser og deres 
forældre.

Festen begyndte i gymnastiksalen med skolekomedien »Den 
kinesiske vase« samt en »skolerevy«, hvorefter der var dans i be- 
spisningslokalet til kl. 23,30. Under festen havde forældrene lej
lighed til at købe kaffe. Festen fik et aldeles fortræffeligt forløb. 
Der var begge aftener stuvende fuldt hus og enstemmig tilfreds
hed med arrangementet. Lærerpersonalet havde påtaget sig et 
stort arbejde med såvel opbygning af scene som instruktion m. v.

Fra 18. til 24. april foretog frk. Kirsten Skovsted og hr. Arne 
Andersen sammen med elever fra 1. fri mellem en tur til Born
holm. Heri deltog ca. 20 elever.

Tirsdag den 7. juni havde man igen forældredag med del
tagelse af mange forældre.

Torsdag den 9. juni var der udflugt til Skal plantage for L, 2. 
og 3. klasserne.

Fredag den 24. juni var der udflugt for de øvrige klasser til 
Tolne bakker sammen med Skansevejens skole.

1 årets løb har skolen haft besøg af mange skoleinteresseredei 
fra såvel indland som udland. Vi nævner i flæng:

Rektor E. Knies, Wiesbaden, Tyskland.
Lærerinde Martha Christensen, Los Angeles, Californien.
Ingeniør John Kerchow, Barrow-in-Gurness, England.
Arkitekt W. M. Pangalica, Indonesien.
Lærer Karl Gudjønsson, Vestmannaøerne, Island, 
og mange andre flere.
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Hvad der gør dybest indtryk af det, der er skrevet i gæste
bogen, er vel nok forfatteren Hans Poulsens:

God kunst præger hele dette hus.
Fin kunst er også den gerning, der her skal øves.

Idrætsmærket: 9 piger har erhvervet idrætsmærket i bronce, 
13 i sølv, G i guld og 3 sølv med emalje, medens kun 1 dreng 
har taget idrætsmærket i bronce.

Svømmeprøver. 2 drenge og 7 piger har bestået svømme
prøven, 1 pige frisvømmerprøven og 1 pige frisvømmerprøven.

Flidspræmier. Følgende elever har modtaget flidspræmier:
Bente Sørensen, Klaus Gjærup Jørgensen -- 5e.
Jytte Pedersen, Christian Wille — 5f.
Preben Løth, Nancy Jensen — Ifma.
Kirsten Mølgaard Nielsen, Evald Schytle — Ifmb.
Grethe Sørensen, Joan Christensen — 2fma.
Lis Jensen, Bent Hansen — 3fmb.
Henny Jensen, Henning Pedersen — 3fm.

Skolebespisningen på Godthaabsgades skole vinteren 1954-55.
Antal uddelte portioner 22.795.
I gennemsnit var der tilmeldt 162 elever pr. måned.
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Nørresundby kommunale skoletandpleje.
Fra 1. april 1944 indførtes skoletandpleje, og kommunen traf 

aftale med hr. tandlæge Kristian Westergard, som behandler alle 
børn, der har begyndt deres skolegang efter denne dato, og hvis 
forældre ønsker, at børnene skal behandles. Behandlingen er 
gratis.

Oversigt over virksomheden i året 7a 1954 til 31/i 1955.

Systemastisk 
behandling
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1073 80 993 2007 237 76 530 425 12 325 128 3861
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Skolelægens beretning.
Som skolelæge er antaget hr. kredslæge, dr. med. Malthe 

Jacobsen, der aflægger følgende beretning for skoleåret 1954—55:
Af 1227 skolebørn er undersøgt 1219, deraf 666 drenge og 

553 piger. Henvist til behandling hos deres egen læge — eller til 
nærmere undersøgelse — er 88 drenge og 79 piger. Grundene til 
henvisning er de sædvanlige, for eks. undersøgelse for eventuelt 
brillebehov, undersøgelse for tilstedeværelse af en lidelse, der 
ikke umiddelbart kan konstateres, eller behandling af en lidelse, 
der er konstateret, men endnu ikke er taget i behandling af bar
nets egen læge, eller slutteligt for gennemførelse af en hidtil for
sømt difteri vaccination.

Af særlige lidelser skal nævnes:
34 drenge og 38 piger lider af overvægt, mens 13 drenge og 

33 piger lider af undervægt.
Sukkersyge er fundet hos een pige.
2 drenge lider af asthma i sværere grad.
8 drenge lider af talefejl i betydelig grad.
59 drenge og 44 piger lider af forstyrrelse i synsevnen, og de 

fleste af dem har briller.
Nedsat hørelse i en grad, der betyder noget for barnets evne 

til at følge med i undervisningen, er påvist hos 2 drenge og 5 
piger.

Sundhedstilstanden blandt børnene er god.
Såvel børnene som hele personalet ved skolerne undersøges 

hvert år for tuberkulose ved tuberkulosestationen i Aalborg. 
Eventuelt tuberkulinnegative personer får tilbudt calmettevac
cination.
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Kommunens udgifter til skolevæsenet
i regnskabsåret 1954-55

A. Udgifter vedrørende kommunale skoler:
1. a. 1. De i lærerlønningsloven af 12. juli

1946 normerede lønninger........
2. Kommunale løntillæg...............
3. Overtimebetaling.........................
4. Vederlag for særlige hverv:

Gardinspektion............. 1.800,00
Tilsyn med samlinger . 200,00

Kr.

508.436,39
0,00

2.284,94

2.000,00
0,00

24.160,57

27.181,49
1.523,96

406,39

Kr.

b. Timelønnede vakancelærere..........
c. Betaling for løse vikarer og til

fældige overtimer:
1. Under vakance.............................
2. Under sygdom m. v. (lærerløn

ningslovens § 47, stk. 2)......
3. Tilsyn ved prøver .....................
4. Deltagelse i kursus.....................

565.993,71

354.929,71

d. Fragår tilskud fra skolefonden og 
fra staten:
1. Tilskud gennem skolefonden til 

lærerlønninger........................
2. Tilskud gennem skolefonden til 

vikarudgifter............................
3. Tilskud til 8. klasse (4. eksa

mensfri mellemskoleklasse ....
4. Tilskud gennem skolefonden til 

skoletandple.jen ......................
5. Direkte statstilskud til kommu

nale mellem- og realskoler ....

319,030,41

26.279,85

1.422,00

2.134,00

6.063,50

e. Kommunens udgift til efterløn .. . 
f. Kommunens udgift til ventepenge 
g. Bidrag til skolefonden...................

2. Lønning til pedellen...........................
3. Henlæggelser til pensionsfonden . ..
4. De faste ejendomme:

a. 1. Udgifter til skolebygninger, an
læg og vedligeholdelse af skole
gård og sportsplads ........

2. Renter af lån...............................
3. Afskrivning..................................

25.986,47
51.465,58
48.285.72

211.063,91
0,0(
0,0( 

41.710,81 
11.776,3(

1.035,60

Transport 125.737,77 265.586,69
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Tilskud fra den fælleskomm. udligningsfond til delvis 
dækning af kommunens udgifter til skolevæsen udgør 88.725,00

Transport
Fragår indtægter:
Værdien af fribolig............. 439,20
Vederlag for benyttelse af de 
egentlige skolelokaler.......... 520,00
Vederlag for brug af de un
der skolevæsenet hørende 
ejendomme (herunder leje af 
boliger)................................... 0,00

Kr.
125.737,77

959,20

Kr.
265.586,69

124.778,57
0,00

30.089,04

7.882,16

24.520,26

93.423,70

0,00

308,00
2.102,92

16.426,88

1.297,00
6.804,24

5. Drift af skolehave...............................
6. a. Skolelæge........................................

b. Skoletandpleje................................

7. Inventar og materiel
a. Vedligeholdelse........................... 1
b. Nyanskaffelser afh. af driften . J

8. Brændsel, belysning, vandforsyning 
Fragår værdien af fri opvarmning 
af bolig............................................

9. Undervisningsmidler, kontorhold., 
samt rengøring og rengøringsmidler 

10. Befordring af skolebørn til og fra 
kommunens skoler.....................

11. Tilskud til lærer- og børnebogsam
linger samt til legater, flidspræmier 
og boghjælp .................................

12. Forsikringsudgifter.............................
13. Ungdoms- og aftenskoler.................

Fragår refusion fra statsks. m. 11. .

14. Tilskud til andre kommuner efter 
forsorgslovens § 158, stk. 4, for un
dervisning af børn på opdragelseshj.

15. Diverse udgifter..................................

B. Udgifter vedrørende statsskoler.................
C. Udgifter vedr. private skoler:

Tilskud til undervisning af børn fra 
kommunen i private skoler .................

6.248,54
23.840,50

24.864,66

344,40

31.874,28
15.447,40

573.219,46 
0,00

845,44

Ialt 574.064,90

De samlede udgifter til skolevæsen udgør....................... 574.064,90

Til rest 485.339,90

De samlede udgifter bortset fra posterne A 13. og C. 1. 468.067,58
Udgift pr. barn........................................................................... 408,82
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Nørresundby komm. efterskole (aftenskole) 
i året 1954-55.

Sommerhalvåret: Der undervistes 2 marthahold i sund
hedspleje, samaritergerning, kjolesyning og husgerning 
med ialt 117 timer og 6 hold i kjolesyning med ialt 
144 timer.

Det samlede elevantal var 179 med ialt 261 under
visningstimer.

Den samlede udgift var 3845,27 kr.
-i Tilskud fra skolefonden 1865,25 »

Kommunens samlede udgift. 1980,02 kr.

Vinterhalvåret: Der deltog 841 elever (193 mænd og 
648 kvinder) fordelt på 44 hold. Undervisningen omfat
tede sykursus (12 hold), finere håndarbejde og vævning 
(8), knipling (1), pedigrørsfletning (2), husgerning (4), sløjd 
(2), bogbinding (2), engelsk (4), dansk (1), regning (1), 
sang og musik (1), samaritergerning (3), familiekundskab 
(1), kommunalkundskab (1) og lottekursus (1).

Af disse var 13 hold tilmeldt af A. O. F., 15 hold af 
husmoderforeningen, 1 hold af arbejdersamåriterne, 1 hold 
af »Røde Kors«, 1 hold af lotterne og 13 hold var direkte 
tilmeldt aftenskolen.

Undervisningen foregik på Skansevejens skole (34 hold), 
Godthaabsgades skole (2), biblioteket (5), »Folkets Hus« 
(2) og politistationen (1).

Der undervistes ialt 2520 timer (mod 2258 t. året før).

Den samlede udgift var 35576,20 kr.
Indtægter v. indmeldelser, bag
værk og sløjdmatr. 485,73 kr. 
+ forventet tilskud 
fra skolefonden ca. 19664,95 » 20150,68 » 
Kommunens samlede udgift ca. 15425,61 kr.
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Følgende underviste ved skolen:
Frk. Agnes Ribergaard (kjolesyning)
Fru Gudrun Larsen (kjolesyning)
Fru Julie Olsen (kjolesyning)
Fru Jensine Hansen (håndarb. og pedigrørsll.)
Fru Valborg Christensen (håndarb. og pedigrørfl.)
Ellen Jørgensen (knipling)
Fru Marie Nielsen (husgerning)
Hr. S. A. Eriksen (sløjd)
Hr. Chr. Madsen (bogbinding)
Hr. A. Andersen (engelsk)
Hr. H. Stoltenberg (engelsk)
Hr. N. Olesen (dansk og regning)
Hr. .1. Hundahl (sang og musik)
Hr. K. Gernier (samaritergerning)
Fru Asta Thomsen (familiekundskab)
Fru Marie Krogh (vævning)
Fru Ingeborg Birkholt (håndarbejde)
lir. T. Larsen (kommunalkundskab)
Hr. Børge Christensen (samaritergerning)
Fru Marg. Hansen (lottekursus)
Fru Bentzon (finere madlavning)

S. Andreassen,
skolens leder.
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