
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

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

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

personalhistorie. 
 

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

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

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

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

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

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


Skoleetferrefninger
1961-62

Nørresundby kommunale skolevæsen



NØRRESUNDBY KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKOLEEFTERRETNINGER

FOR

SKOLEÅRET 1961-62

Ved stadsskoleinspektør M. F. T. Krogh og skoleinspektør N. O. Nørgaard Jensen

Statens pædagogiske Studiesamling
K®benhavn



Skolekommissionen:
Indtil 30. april 1962:
Hr. måleraflæser P. Berthelscn, formand 
Fru Asta Thomsen
Hr. forretningsfører Sopli. Hyttel
Hr. gartner Søren Halberg
Hr. skrædermester C. W. Larsen

Fra 1. ma.j 1962:
Fru Asta Thomsen, formand 
Hr. overassistent E. Bunk 
Hr. snedkermester H. Petersen 
Hr. måleraflæser P. Berthclsen 
Hr. prokurist A. Iversen

Skoleudvalget:
Intil 31. marts 1962:
Hr. sekretær Børge Petersen, formand 
Hr. overpolitibetjent Jens M. Nielsen 
Hr. måleraflæser P. Berthelsen 
Hr. forretningsfører Soph. Hyttel 
Hr. landsretssagfører V. Krøldrup

Fra 1. april 1962:
Hr. sekretær Børge Petersen, formand 
Hr. overassistent E. Bunk 
Hr. advokat K. Svendsen

Tilsyn med religionsundervisningen:
Hr. provst N. Westergaard

Leder af Skansevejens skole:
Hr. stadsskoleinspektør M. F. T. Krogh

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

Skansevejens skoles kontor: Telefon 3 44 12
Godthaabsgades skoles kontor: Telefon 3 33 93

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



Beretning for året 1961-62.
Det forløbne skoleår er bemærkelsesværdigt ved, at hjemmenes 
tiltro til den nye skolelov har fået lejlighed til at slå igennem — 
selv om der fra adskillige har været fremført kritik af mellem
skolens afskaffelse! Der var forholdsvis færre elever, der forlod 
skolen ved undervisningspligtens ophør end under den gamle lov. 
Ganske vist gik der væsentligt færre elever ind i eksamensafdelingen 
end under mellemskoleordningen; men til gengæld fortsatte et stort 
antal i 8. klasserne. For første gang fik vi på skolerne en I real
klasse efter ny lov samtidig med, at der oprettedes flere 8. almene 
klasser, og at der oprettedes en 8. teknisk klasse med elever fra 
hele skolevæsenet. Men yderligere opstod der blandt eleverne i 3. 
frimellemklasserne fra skoleåret 1960-61 mod dette års afslutning 
interesse for at komme ind under den nye lovs rammer, og fælles 
for hele skolevæsenet oprettedes der derfor til året 1961-62 en spe
ciel 9. klasse, hvor der arbejdedes efter en særlig undervisnings
plan på linje med den fornylig reviderede. Der tilstræbtes i denne 
klasse en væsentlig supplering af elevernes kundskaber samtidig 
med en fornyelse. Blandt andet syntes elevernes adgang til selv al 
vælge fag at have haft en vis tiltrækning. Der var grund til at 
være tilfreds med resultatet.

1 øvrigt har flere faktorer i det forløbne ar her som formentlig 
andre steder besværliggjort planlægningen til nyt skoleår, og det 
kan vel frygtes, at disse vanskeligheder bliver af temmelig perma
nent karakter. For det første er det relativt sent på året, spørgs
målet om 7. klassernes opdeling kan finde sin afgørelse — så sent, 
at man slet ikke kan forvente inden sommerferien at na den ende
lige ministerielle godkendelse af lærerstillingernes antal til det 
næste skoleår — således som det er skitseret i lærerrationerings
cirkulæret af 5/3 1962 hvilket igen er en hindring for i behørig 
tid at få læreransættelserne bragt i orden, selv om der ved em
bedsopslagene skulle melde sig ansøgere nok.

Færdiggørelsen af den på Skansevejens skole påbegyndte fløj kom
mer betydeligt senere end beregnet fra starten; men en trøst får 
det være, at fløjen ved det generelle byggestops indførelse var på
begyndt, så arbejdet ikke blev standset.
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Mindeord om fru Krogh.
FælleslærerrAdets formand har bedt om optagelse af følgende:

Lærerinde ved Skansevejens skole fru Katrine Krogh døde i 
sommerferien i år efter længere tids sygdom.

Fru Krogh var gårdmandsdatter fra Lindaa ved Aarhus. Hun var 
den tredie i en række på syv søskende. I hjemmet ydede hun en 
værdifuld indsats, til hun blev optaget på Gedved seminarium, 
hvorfra hun dimitteredes i den kendte og særprægede forstander 
•lens Byskovs tid.
Efter nogle vikariater samt virksomhed ved privat realskole i Nord
vestsjælland fik fru Krogh ansættelse som lærerinde i Grenaa og 
var der en årrække, til hun blev forflyttet til Vejlby-Bisskov skole, 
hvor hun en halv snes år underviste bl. a. i geografi, håndgerning 
og gymnastik. Ved samme skole virkede daværende kommunelærer, 
nuværende stadsskoleinspektør i Nørresundby, M. F. T. Krogh, 
med hvem hun blev gift. På grund af hr. Kroghs ansættelse i Holte 
opgav fru Krogh sit faste lærerindeembede; men hun bevarede 
interessen for skolearbejdet, hvorfor hun af og til virkede som 
vikar i Holte, og det samme var tilfældet her i byen, efter at hen
des mand i 1944 var kaldet hertil som overlærer, hvilket dengang 
var betegnelsen for en skoleleder.
Da lærermangelen mærkbart salte ind i slutningen af fyrrerne, 
påtog fru Krogh sig så mange faste ugentlige timer, som det var 
hende muligt, nar hun skulle yde sit bedste i bade hjem og skole.

Fru Kroghs fremtræden var stilfærdig og ligefrem, og hendes ord 
var i bedste forstand jævne og troværdige. Dertil kom en usæd
vanlig viljestyrke, energi og handlekraft, som hun gerne samvittig
hedsfuldt satte ind i tjeneste for andre, hvis ve og vel lå hende 
på sinde, en handlekraft, som sygdommen kun stykke for stykke 
formåede at fravriste hende. Hårdfør og uden synderlig selvmed
lidenhed blev hun ved, hvor andre med mindre stærk karakter 
ville have givet op.

Fru Kroghs tanker og omsorg for andre Hk udtryk lige til det 
sidste. Gjaldt det hendes skolebørn på det betydningsfulde femte 
klassetrin, gav hun fra sygelejet råd og vejledning for, hvad der 
matte tjene hver enkelt bedst i det kommende skoleår.
En operation bragte tilsyneladende fru Krogh god bedring; men 
sygdommen tog fat igen, og natten mellem den 14. og 15. juli satte 
døden endeligt punktum for et stærkt sind og et virksomt liv.

I hjemmet hos stadsskoleinspektøren og sønnerne Flemming og 
Svend efterlod fru Krogh en gabende tom plads.
zEret være fru Kroghs minde!

Nørresundby i oktober 1962. JOIIS. P. BHØBUP.
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Børnetal m. v.

Antallet af børn i undervisningspligtig akler i Nørresundby købstad 
var den 31. december 1961:

Nørresundby kommuneskolers børnetal den 31. december 1961.

Drenge Piger I alt

I Nørresundby kommuneskoler .... 516 478 994
I statsskoler............................................. 3 0 3
Hjemmeh. i andre kommuners skoler 1 1 2
I private skoler....................................... 34 21 55
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

eksternatskole................................... 3 0 3
På blinde- eller døveinstitut.............. 0 0 0

। 557 501 1058

Kommuneskolernes elevtal.

Under l I
skolepligtig; skolepligtig 

alder alder

Over 
skolepligtig 

alder
I alt

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

0 517
2 ' 479

149
133

666
614

2 996 282 1280

Skansevejens skole havde den 1. januar 1962 712 elever (368 dr. 
og 344 pg.)
Skansevejens skole havde den 31. juli 1962 676 elever (348 dr. 
og 328 pg.)
Godthaabsgades skole havde den 1. januar 1962 568 elever (298 dr. 
og 270 pg.)
Godthaabsgades skole havde den 31. juli 1962 560 elever (294 dr 
og 266 pg.)
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Antallet af parallelklasser den 31. juli 1962.

På Skansevejens skole:

Pa Godthaabsgades skole:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ir 4. 
em Real I alt

3 4 4 3 3 5 4 3 1 1 2 2 35

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. Ir 4. 
em Real I alt

3 3 2 3 3 3 4 1 1 2 2 27

Børneantallets fordeling på de forsk, klassetrin.
1. august 1961.

På Skansevejens skole:

På Godthaabsgades skole:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jr 4. em Real I alt
72 75 73 79 75 92 85 41 11 25 , 47 34 709

1. 2. 3. j 4. 5. 6. 7. 8. I r 4.em Real I alt
74 61 54 81 66 65 74 26 25 | 31 24 580

31. juli 1962.
På Skansevejens skole:

1. 1 2. 3. 4. 5. । 6. 7. ! 8. 9. Ir 4.em Real I alt
71 ) 74 70 78 70 1 86 74 ; 40 9 25 46 33 676

På Godthaabsgades skole:

1- 2. 3. 4- 5. 6. 7. 8. I r 4.em Real I alt
72 59 51 74 66 65 74 22 25 28 24 560

Ved den ordinære indskrivning i januar 1962 indskreves på 
Skansevejens skole 34 drenge og 35 piger, ialt 69 elever.

På Godthaabsgades skole indskreves 42 drenge og 37 piger, ialt 79 
elever.

Ved den ordinære udskrivning den 24. juni 1962 udskreves på
Skansevejens skole 42 drenge og 41 piger, ialt 83 elever.

På Godthaabsgades skole udskreves 36 drenge og 27 piger, ialt 63 
elever.



Elevantallet pr. 1. august.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

1295 1324 1379 1407 1366 1336 1289 1236

Forældredage.
Der er 2 gange i det forløbne år afholdt forældredage, nemlig: 
Ved Skansevejens skole tirsdag den 28. november 1961 og onsdag 
den 16. maj 1962, ved Godthaabsgades skole torsdag den 23. novem
ber 1961 og mandag den 14. maj 1962.

Af SKOLESPAREMÆRKER solgtes fra 1. august 1961 til 31. juli 
1962 for 7780,00 kr. på Skansevejens skole.

Særundervisningen i skoleåret 1961/62.
I det forløbne skoleår har 21 elever været undervist i hjælpeklas
ser. Dette er 1,5 % af skolernes samlede elevtal. Eleverne har været 
fordelt i to klasser med 6 drenge og 4 piger i yngste klasse og 9 
drenge og 2 piger i ældste klasse. Begge klasser har været placeret 
på Skansevejens skole.

Undervisningen på læsehold har omfattet ialt 46 elever — 3,2 % 
af skolevæsenets samlede elevtal. På Godthaabsgades skole har der 
været 21 elever fordelt på 4 hold, på Skansevejens skole 25 elever 
fordelt på 5 hold. Læseholdene har i almindelighed fået 3 timers 
undervisning om ugen.

Fordelingen efter klassetrin har været således:
Skansen. Godlhaabsg. Skolevæsenet

Dr. Pg. I alt Dr. Pg. I alt Dr. Pg. I all

2. klasse 2 0 2 2 1 3 4 1 5
3. - - 4 2 6 3 1 4 7 3 10
4. — 5 2 7 4 2 6 9 4 13
5. — 4 2 6 3 2 5 7 4 11
Øvr. klasser 3 1 4 2 1 3 5 2 7
I alt: 18 7 25 14 7 21 32 14 46

I skoleåret 1960/61 indførtes forsøgsvis særundervisning for en
kelte elever med regnevanskeligheder. Denne undervisning har 
været videreført i det forløbne skoleår. Hensigten har været at 
give disse elever en støtteundervisning, således at de med tåleligt 
udbytte skulle kunne følge den almindelige klasseundervisning. 
5 elever har deltaget i denne undervisning, 3 drenge og 2 piger. 
Resultatet har ikke helt svaret til forventningerne, hvilket hoved
sagelig skyldes, at regnevanskeligheder som regel er forbundet med 
eller er en direkte følge af dårlige evner i almindelighed.
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Særundervisningen for børn med tale- og hørevanskeligheder har 
omfattet 9 drenge og 4 piger. Denne undervisning er forestået af 
skolevæsenets talepædagog, overlærer H. Ammentorp. 2 af disse 
elever har deltaget i et lejrskolekursus for svagthørende skole
børn arrangeret af Statens Hørecentral.

Ialt har 85 elever — 6,2 % af det samlede elevtal ved skolevæ
senet — fået særundervisning i det forløbne skoleår.

1 skoleåret har i alt 58 elever været indstillet til skolepsykologisk 
undersøgelse, fra Skansevejens skole 31 og fra Godthaabsgades 
skole 27 elever.
Undersøgelserne har været fordelt på følgende klassetrin:

1. klasse 3 drenge og 2 piger
2. — 11 5 -
3. — 9 5 -
4. — 7 3 -
5. — 5 2
Øvrige 4 2 -
Ialt 39 drenge og 19 piger

Undersøgelser.
Foruden disse prøver er en del elever blevet undersøgt for spe
cielle vanskeligheder i dansk og/eller regning, talevanskeligheder 
m. ni. Endvidere er foretaget efterprøvninger og kontrolprøver af 
en del tidligere undersøgte elever.

Med henblik på udarbejdelse af nye prøver og kontrol af eksiste
rende er der for Danmarks pædagogiske Institut foretaget læsepi øver 
af 25 »tilfældigt« udvalgte elever fra Skansevejens skole.

Klasselærere har foretaget Dearborn gruppeprøver og taleprøver 
i 1. eller 2. klasse.

Til særundervisning er henvist følgende:
Til hjælpeklasse: 5 drenge og 2 piger
Til læsehold: 15 drenge og 7 piger 
Til regnehold: 3 drenge og 2 piger 
Til tale- og høreunderv.: 4 drenge og 2 piger.

En elev er henvist til behandling på børnepsykiatrisk hospitals
afdeling og en elev til overflytning til eksternatskole. — I en del 
tilfælde er oversidning blevet anbefalet.

Efter hidtil gældende praksis foretages skolemodenhedsprøve sta
dig kun i tilfælde, hvor forældre ved henvendelse til skolekom
missionen ønsker »for unge« børn indskrevet i skolerne. I det for
løbne år har 5 børn været til en sådan prøve. 4 kunne anbefales 
til indskrivning og 1 til indskrivning i Statens skole for døve og 
tunghøre.
Der er forsøgt etableret kontakt med udskrevne hjælpeskoleelever 
med henblik på en undersøgelse af, hvorledes disse unge klarer 
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sig i erhvervslivet. Af 23 adspurgte elever udskrevet i løbet af de 
sidste 5 år har 5 fået lærepladser, 3 som gartner, 1 som slagter 
og 1 som damefrisør. 3 tidligere elever, der tillige har fysiske han
dicap, forsøges optrænet ved revalideringscentrets foranstaltning. 
De øvrige er beskæftiget ved mere tilfældigt arbejde, budkørsel og 
lignende.  Hober! Hvolby.

På Skansevejens skole:

Elevtal og forsømmelser i året 1961.

Elev
antal

Skole
dage

Holdte 
skoledage

F o r s ø m melser
sygd. M.l.gr. U.l.gr. I alt

Januar 714 21 14994 570 61 6 637
Februar 715 23 16445 456 47 0 503
Marts 715 22 15730 437 17 1 455
April 713 20 14260 315 24 2 341
Maj 710 21 14910 319 113 22 454
Juni 708 20 14160 255 64 20 339
Juli 708 0 0 0 0 0 0
August 709 17 12053 158 30 0 188
September 707 25 17675 324 19 0 343
Oktober 711 20 14220 330 66 2 398
November 711 25 17775 575 30 0 605
December 712 19 13528 502 18 2 522

I alt .......... 165750 4241 489 55 4785

På Godthaabsgades skole:

Elev
antal

Skole
dage

Holdte 
skoledage

F o r s ø m m e 1 s e r
Sygd. M.l.gr. U.l.gr. 1 alt

Januar 610 21 12810 382 19 3 404
Februar 608 23 13984 430 22 3 455
Marts 610 22 13420 315 54 3 372
April 609 20 12180 254 26 1 281
Maj 606 21 12726 223 128 3 354
Juni 606 20 12120 177 32 0 209
Juli 606 0 0 0 0 0 0
August 580 17 9860 151 59 0 210
September 578 25 14450 292 48 0 340
Oktober 577 20 11540 283 62 1 346
November 574 25 14350 448 16 1 465
December 567 19 10773 342 21 6 369

1 alt............ 138213 3297 487 21 3805
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På Skansevejens skole har elevantallet i første halvår gennemsnit
lig været 712,50 og i andet halvår gennemsnitlig været 709,67.

På Skansevejens skole udgjorde forsømte skoledage af eleverne for 
kalenderåret 1961, beregnet procentvis af samtlige skoledage:

På grund af sygdom.......... 2,56 (2,91)
Anden lovlig grund............ 0,30 (0,21)
Uden lovlig grund.............. 0,03 (0,05)

Tallene i parentes angiver forsømmelserne i 1960.

På Godthaabsgades skole var elevantallet gennemsnitlig i første 
halvår 608 elever og i 2. halvår gennemsnitlig 580 elever.

Elevernes forsømte skoledage, beregnet procentvis af samtlige 
skoledage:

På grund af sygdom.......... 2,31 (3,17)
Anden lovlig grund............ 0,35 (0,23)
Uden lovlig grund.............. 0,02 (0,03)

Tallene i parentes angiver forsømmelserne i 1960.

Nørresundby kommunes indbyggerantal var den 1. juli 1962: 10425. 
I tiden 1. august 1961 lit 31. juli 1962 fødtes i Nørresundby købstad 
188 børn.

Mellem- og realskolen.
Fra 1. august 1962 har Skansevejens skoles realklasser 36 elever, 
II real 24 og I real 29 elever.

Til mellemskoleeksamen på Skansevejens skole 1962 bestod 46 
elever (21 drenge, 25 piger).

På samme skole indstilledes følgende 33 elever til realeksamen, og 
alle bestod denne. Af disse opnåede 3 elever mgX, 15 mg, 9 mg-F, 
3 gX og 3 g.

Heal a:
Flemming Andersen 
Jørn Hyttel Christensen 
Ole Gadegaard
Ruth Gertsen 
Arne Hansen 
Poul Hansen 
Svend Christian Jensen

Agnethe Kinch
Flemming Knakkergaard
Kirsten Larsen
Bengt Agathon Nielsen
Villy Brandi Nielsen 
Ole Sørensen
Peter Skaanild
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Real b:
Eva Marie Christensen
•lette Echers
Lise Frederickson
Carl Peter Mysager Hansen
Bita Lykke Ekstratid .Jakobsen 
Else-Marie Nørgaard Jensen 
Lis Hoven Jensen
Hanne Korsgaard
Svend Krogh
Jørgen Østergaard Larsen

Kirsten Nielsen
Maria Birgitte Christine

Hedemann Nielsen
Peter Nielsen
Ingelise Pedersen
Keld Vad Pedersen
Jørn Bo Rasmussen
Lars Stender
Søren Dam Sørensen
Anne Lise Østergaard

Fra 1. august 1962 har Godthaabsgades skole i
Realklassen 21 elever
II real 24 »
I real 17 »

Til mellemskoleeksamen på Godthåbsgades skole 1962 indstilledes 
2<S elever, 10 drenge og 18 piger, der alle bestod. 4 fik mg-R, 8 mg, 
8 mg-F, 5 g+ og 3 g.

Til realeksamen på Godthaabsgades skole 1962 indstilledes neden
stående 24 elever, der alle bestod. 3 fik mg+, 8 mg, 8 mg-P, 3g+ 
og 2 g.

Real a:
Ruth Mona Bankmar 
Else Melgaard Eriksen 
Niels Jacobsen
Birthe Schnohr Kristensen 
Finn Ole F. Christoffersen 
Hans Mølgaard Mariager 
Anders Christian Nielsen 
Else Kirstine Nielsen
John Siegenfeldt Nielsen 
Poul Gudberg Nielsen 
Else Margrethe Pedersen 
Aase Kær Pedersen 
Ole Viggo Petersen 
Lilian Houlberg Svendsen

Real b:
Dorthe Faaborg
Erik Ris Kristensen
Kurt Lammert
Birthe Vibeke Larsen
Birgith Nesgaard
Flemming Kudsk Pedersen
Finn Arne Pihl
Esther Rindsig
Henning Skov
Jørn Skytte

Børnebibliotekerne.
I bestyrelsen for lærer- og børnebibliotekerne pa skolerne var for 
Nørresundby:

Indtil 31. marts 1962:
Hr. måleraflæser Poul Berthelsen
Fru Asta Thomsen
Viceskoleinspektør fru Elise Jørgensen
I Ir. sekretær Børge Petersen
Hr. stadsskoleinspektør M. F. T. Krogh
Hr. overlærer Chr. Dissing
Fra 1. april 1962:
Hr. sekretær Børge Petersen
Fru Asta Thomsen
Hr. advokat Knud Svendsen
Hr. stadsskoleinspektør M. F. T. Krogh
Viceskoleinspektør fru Elise Jørgensen
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Børnebibliotekets to afdelinger på begge skoler (læsestue og udlån) 
er åbne hele året, undtagen de tre sommermåneder. — På Skanse
vejens skole forestår hr. Linnemann Andersen udlån og tilsyn med 
læsestuen og hr. C. Larsen lærerbiblioteket, medens hr. A. Ander
sen forestår udlån og tilsyn på Godthaabsgades skole. — løvrigt 
er åbningstiderne følgende:
Skansevejens skole: Udlån: Mandag, onsdag, fredag kl. 14--15

Læsestue: » » » » 15—16
Godthaabsgades skole: Udlån: Mandag, tirsdag, fredag kl. 14—15

Læsestue: » » » » 15-16
Udbygningen af skolebibliotekerne er fortsat. Endnu lader håndbog
samlingerne en del tilbage at ønske, men dette grunder sig for en 
stor del på, al mange af de ønskede bøger er udsolgte fra forla
gene.
Et nyt hårdt tiltrængt skolebibliotek på Skansevejens skole bliver 
til virkelighed i det kommende år, idet det vil blive indrettet i den 
Høj, dej- er undei- opførelse.

Skansevejens skole.
Bogbestanden 31/b 1902: Tilvækst 1961/62 Afgang

| Fag Ski. I alt Fag Ski. I all

Udlån 968 1375 2343 15 83 98 103

Læsestue 855 159 1014 14 14
Klasebogsæt 1303 ! 1303 378 378

Antal lånere Antal udlån 1961/62

Udlån 274 1942 4701 6643

। Antal håndbøger Antal besøgende

Læsestuen 1014 116

Godthaabsgades skole.
Bogbestanden 31/s 1962 Tilvækst 1961/62 Afgang

Fag | Ski 1 alt Fag Ski. I alt

Udlån 712 1542 2254 17 140 157 27

। Antal lånere Antal udlån 1961/62

299 1880 7604 9484

Bogbestanden 3i/3 1962 Tilvækst 1961/62 Antal be
søgende

Læsestue 791 ' 145 936 119 4 123 841

Klassesæt: 1007 Tilvækst 1961/62: 349
Et udvalg bestående af stadsskoleinspektøren, skoleinspektøren, 
skolebibliotekarerne og bibliotekarerne ved hovedbiblioteket hai’ af
holdt møder vedrørende bogvalget.
Udlånsbibliotekarerne har hver haft en skoleelev som medhjælp.
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Lærerpersonalet den 31. juli 1962.

Skoleinspektører:
Fast ansat 

her:

Tjeneste
alder 1 h 
t. den nye 

Ansat i nu- lønnings

vær. still. : lov

1. M. F. T. Krogh, stadsskoleinspektør Vs -14 • ■ Vis 53 . . Vi 49
Skansevejens skole

2. N. 0. Nørgaard Jensen.................... • V? 54 . Vi 54 . . 1/7 55
Godthaabsgades skole

Viceinspektører:
1. Elise Jørgensen................................. • Vb 29 . 1/2 46 . . Vi 55

Skansevejens skole
2. A. S. B. Sørensen................................ Vi 35 . V11 60 .. 1/4 55

Skansevejens skole
3. S. Andreassen..................................... Vs 33 .. Vs 55 . . Vi 55

Godthaabsgades skole

Konsulent for særundervisning:
1. Robert Hvolby................................... ■ Vn oo . V11 58 . . Vn 58

Overlærere:
1. C. A. Dissing....................................... • Vs 18 . . V2 48 . . Vi 55
2. L. Jensen............................................. • Vn 21 . . Vs 50 . . Vi 55
3. H. S. Vadskjær................................... • Vs 22 . . Vi 47 . . Vi 55
4. Gudrun Schiøtz................................... • V* 32 . . Vs 53 .. Vi 55
5. C. Larsen............................................. ■ Vs 34 . Vs 52 .. Vi 55
6. Else Søeborg Petersen.................... . Vi 35 . Vs 54 .. Vi 55
7. Minna Bach......................................... . Vi 35 . . Vi 56 . . Vi 56
8. Inga Jensen......................................... • V12 35 .. V2 56 .. V2 56
9. G. Linneniann Andersen................ • Vi 47 ■ ■ Vs 56 .. Vs 56

10. Karen M. Junge................................. . Vs 48 .. Vs 56 . . Vs 56
11. J. P. Brørup......................................... ■ Va 56 . 1/2 56 . . Vi 55
12. A. Jørgensen..................................... ■ Vio 36 . . i/8 57 . . Vs 57
13. Lisbeth Høeg....................................... • Vs 52 . . Vi 58 . . 1/7 58
14. K. P. Halkjær.............. .................. Vs 58 . Vs 58 .. Vi 55

Vio 59 . . Vio 5915. H. Ammentorp Vi 48
16. J. Høeg................................................. Vn 51 . . Vs 00 .. Vs 00
17. Ida Hellerup....................................... . Vi 47 .. Vi 01 .. Vi 01
18. .1. Kiel-Larsen..................................... • Vi 48 . . 1'4 61 . . Vi 01
19. Gudrun Ammentorp • Vi 49 . . Vi 61 . . V1 61
20. K. Bundgaard................................... W 50 . . Vi 61 .. Vi 61
21. Sv. Aa. Christensen.......................... • Vs 5a . . Vi 61 . . Vi 61

Lærere;
1. M. Kjærgaard ........................ .............. V» 50 ........ .......... Vs 47
2. Edith Pedersen....................... .............. Vs 51 .. .. .......... 47
3. Else Koch................................. .............. Vs 54 ........ .......... Vs 50
4. Birthe Thomsen .................. .............. Vs 54 .......... .......... Vs 52
5. A. Andersen............................ .............. Vs 55 .......... .......... Vs 52
6. N. A. Olesen........................... .............. Vs 55 .......... .......... Vs 52
7. Kirsten Skovsted.................. .............. Vi> 55 .......... .......... Va 55
8. Maren Hansen ...................... ............ Vs 55 ........ .......... Vs 50
9.

10.
Sigrid Andersen....................
Tove Christensen..................

.............. Vs 56 ..........

.............. Vs 56 ..........
.......... Vs
.......... Vi

48
50

11. O. Holmsgaard...................... .............. Vs 56 ........ .......... V12
.......... Vs

u3
12. B. Ovesen................................. .............. Vs 57 .......... 57
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Tjeneste
alder I h.

Fast ansat 
her:

t. den nye 
lønnlnøs- 
lov

13. Annelise Ovesen............................... ... Vs 57 ........ .......... V7 55
14. Kirsten Schjødt................................. ... Vs 57 ... . .......... Vi 57
15. Inga Vestergaard............................. ... Vi 58 ........ .......... Vn 55
16. Linda Larsen ................................... ■ ■ ■ Vs 58 ........ .......... Vs 57
17. E. Schytte........................................... ■ ■ • Vs 59 ........ .......... Vi 58
18. V. Pedersen....................................... ■■■ Vs 59 .................... Vi 58
19. Orla Lund........................................... ... Vs 59 ........ .......... Vio 57
20. Inger Ovesen..................................... ... Vs 60 ........ .......... Vs 60
21. A. Sønderholm Jensen.................. ... Vi 61 ........ .......... Vi 59
22. Karen Søndergaard Thomsen ... ■ • ■ Vs 61 ........ .......... Vs 59
23. Ingeborg Christensen .................... ... Vs 61 .... .......... V*2 51

Ansat i nu-
Aspiranter: vær. still.:

1. Bodil .loensen........................................................... Vs 60
2. Wagn Christensen................................................... Vs 61

Timelærere:
1. Sv. E. Lorentzen.................................................... Vs 60
2. Johs. .loensen ........................................................... Vn 61
3. Folmer Østergaard................................................ Vn 61
4. Anni Nielsen............................................................ Vs 61
5. Dorrit Traulsen...................................................... Vs 61
6. Inger Melsen Svendsen........................................ Vs 61

Fast vikar:
1. Hanne Thomsen....................................................... Va 61

I skoleårets løb har følgende vikarieret i ledige stillinger:
Elisabeth Tiemroth 
Katrine Krogh 
E. Nyborg Grønning 
Annelise Halkjær 
John Andersen

Ellen L'hrbrand Nielsen
Henning Thomsen 
Henry P. Krogsdal 
Peer Knudsen 
Janne Garder Jensen

Under sygdom, uddannelse m. m.
Elisabeth Tiemroth 
Katrine Krogh 
Marie Nielsen
Uwe Stegelmann
Ellen Uhrbrand Nielsen
Oluf Horsebøg
Mogens Ryberg 
Ole Larsen 
Rud Hoppe

har følgende gjort vikartjeneste:
Bjarne Blom 
Henning Thomsen 
Anna Gregersen 
Kirsten Jacobsen 
Anton Frank 
Jørn Bach 
Birgitta Fahlén 
Ole Hjort

Endvidere har det faste lærerpersonale fungeret både som vakance- 
og sygevikarer, da det ikke på anden måde har været muligt al 
skaffe vikarer.
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Den 1. december 1961 rejste Ebba Krebs fra skolevæsenet, 1. januar 
1962 Finn og Nini Møller og 1. april 1962 K. Chr. Wormstrup, alle 
til andet embede.

Af lærerpersonalet har i skoleåret følgende deltaget i kursus:

K. Linnem. Andersen Provinsårs]airsus, Aalboi g, maskinskrivning
Linda Larsen » » 1 kursus for læse-
Anni Nielsen » / klasselærere
K. Bundgaard » » 1 matematik,
Gudrun Schiøtz » | metodikkursus
A. S. B. Sørensen )> »
Birthe Thomsen Arskursus, København, tysk, kunsthistorie
Dorrit Tra uisen: Akt. forbrugerproblemer, Arhus, 11.—13. april
Johs. P. Brørup Pro vinsårskursus, Aalboi g, matematik
N. A. Olesen )) » tysk
Maren Hansen )) » engelsk
0. Lund » » engelsk
S. Aa. Christensen » matematik
Ingeborg Christensen )) » småbørnsunder- 

visning, dansk
Bodil Joensen » » maskinskrivning, 

metodik

Skolernes samlinger.
Tilsyn med fysiksamlingerne: A. Sørensen og Sv. Aa. Christensen.
Tilsyn med naturhistoriesamlingerne: C. Linnemann Andersen og 

N. O. Nørgaard Jensen.
Tilsyn med lærerbogsnmlingerne: C. Larsen og Arne Andersen.
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Andre meddelelser fra Skansevejens skole.

Skolepatruljesystemet — et samarbejde mellem skole, politi 
og Større Færdselssikkerhed — har nu virket i nogle år ved 
Skansevejens skole under ledelse og tilsyn af M. Kjærgaard 
og fungerer tilsyneladende tilfredsstillende. Der er fortrins
vis valgt nogle af de ældste elever til jobbet, der kræver 
nogen påpasselighed og omtanke, idet medlemmerne af 
patruljen skal forhindre, at kammeraterne tankeløst styrter 
sig ud i trafikken. I øjeblikket er der 10 medlemmer. De 
har hver tjeneste 3 dage om ugen.
Rådet for Større Færdselssikkerhed arrangererer hvert år en 
stor fest for samtlige skolepatruljemedlemmer i Nordjylland.

Jubilæer: I løbet af forholdsvis kort tid har der været en 
del jubilæer ved skolen. Fru 1. Jensen kunne således fejre 
25 års dagen for fast ansættelse 1. dec. 1960. A. Jørgensen 
ligeså 25 år 1. okt. 1961, medens L. Jensen havde 40 års 
jubilæum 1. nov. 1961. H. Vadskjær nåede 40 års dagen 
ved sin afsked 1. aug. 1962. Foruden de nævnte åremål 
havde alle virket uden afbrydelse i skolens tjeneste, også 
før de blev fast ansat.

I det afsluttede skoleår havde vi vort første lejrskoleophold 
i Slesvig, idet K. Linnemann Andersen og M. Kjærgaard 
havde arrangeret en lejrskoletur dertil for IV ema i tiden fra 
9. til 16. aug. 1961. Herom fortæller de følgende:
I Slesvig, som vi nåede med tog, boede vi på det danske 
ungdomshjem, hvor vi havde en stue til rådighed for un
dervisning. Her på ungdomshjemmet blev indsamlede oplys
ninger bearbejdet, og nye opgaver forberedtes. Eftermidda
gene blev anvendt til besøg. Det er lejrskolens fordel, at 
man ved selvsyn kan forvisse sig om, at forholdene virkelig 
er, som de fremstilles. F. eks. blev Slesvig Domkirke gen
nemgået, hvorefter eleverne fik lejlighed til selv at se den 
for til sidst at kunne færdiggøre opgaven om kirken.
Desuden blev følgende opgaver gennemarbejdet: Hedeby, 
Dannevirke, Gottorp slot og marsken med friserne. Den 
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sidste opgave omfattede også en tur til Husum. Det øsede 
ned, men vi så da havnen med og uden vand (tidevands- 
bevægelse) samt den line frisergård »Ostenfelderhaus«. Lidt 
matte var vi, thi foruden regnen pinte den trykkende 
økonomi os. Turen hertil blev desværre noget dyrere end 
beregnet.
Efter aftensmaden førte eleverne dagbog, og nogle hjem
bragte da også (tigre værker med indsatte fotos, tegninger, 
kort osv.
Når dagens arbejde var endt, tog underholdningen fat. Sang 
og musik havde vi hver aften, desuden spadsereture, roture 
på Slien, badning. Enkelte gik i biografen, hvilket forhå
bentlig har styrket deres færdighed i tysk.
Vort lejrskoleophold afsluttedes med et besøg i den gamle 
bydel, hvor vi så Holmen, St. Johannes kloster og Stænder
forsamlingssalen. Vi tror, at børnene har haft udbytte af 
turen, bl. a. har de mærket den daglige spænding mellem 
dansk og tysk, mærket, at livet i en grænseegn er uroligt.

21. august havde vi besøg af skolepsykolog R. L. Knowles, 
San José, Californien. Han var naturligvis først og fremmest 
interesseret i skolekonsulentens arbejde, men overværede 
også nogle engelsktimer i realklasserne og fik desuden tid 
til at fortælle disse klasser lidt om U. S. A. og især om 
Californien.

13. september deltog skolen med forskellige hold, bade 
drenge og piger i idrætsstævnet mellem skolerne i Nørre
sundby og Sundby-Hvorup.

Skolescenen har haft 3 forestillinger. 1. forestilling: Anna 
Sophie Hedvig, for 8. skoleår og ældre årgange. Her deltog 
52 elever. Næste forestilling var: Folk og røvere i Kårde 
momme by, hvortil også 5. klasserne havde adgang. Den 
overværedes af 176 elever fra skolen. Endelig opførtes: Jean 
de France med 166 deltagere herfra. I alt overværedes disse 
forestillinger af 394 elever med undtagelse af realklasserne, 
der henvistes til den sædvanlige kuponordning.
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24. oktober. F. N. dag, som også blev mindet her på skolen.

28. oktober afholdtes cyklistprøve for 6. kl. ved Hvorup 
kaserne med bistand af politiet og nogle af skolens lærere. 
Der mødte 42 deltagere, hvoraf 8 bestod prøven — 4 med 
ekstraordinær fin kørsel.

1. november begyndte børnebogs ugen, der også blev mar
keret her på skolen ved en festlighed i skolens gymnastiksal. 
Stadsskoleinspektøren holdt åbningstalen, hvorefter fru Val
borg Bred læste op, i første omgang for de ældste klasser, 
og senere for eleverne fra 2.—5. kl. I de påfølgende dage 
havde skolens elever og deres forældre lejlighed til at se 
udstillingen af børnebøger, der var arrangeret i skolens 
bibliotekslokale.

15. —16. november var skolens afgangsklasser indbudt til 
»Erhvervsoplysning ved fagfolk« i Aalborghallens foyer.

23. november var der udveksling af tegninger med en hol
landsk skole på Linnemann Andersens initiativ, hvorom 
han selv fortæller:
Den 23. november modtog vi fra Dreibergen skole, Holland 
70 tegninger (ordnet af Kirsten Jensen, realeksamen 1953). 
Fra Skansevejens skole sendte vi 90 stk. som betaling.
Lidt senere modtog vi 65 stk. tegninger fra professor Pierre 
Demet, Paris (ordnet af Jørgen Pedersen og Per Hildebrandt, 
realeksamen 1955, vi takker dem og K. J.).
Herfra sendte vi 95 tegninger og 10 æsker farvekridt til 
tegneprofessoren i Paris.
I Californien har vi fået forbindelse med tegnekonsulent 
mrs. Marion Nichols, Santa Clara. Efter aftale skulle vi på 
samme tid sende tegninger til hinanden. Der er sendt 122 
stk. Fru M. Nichols samlede alle sine tegnelærere og nogle 
særlig indbudte, bl. a. R. L. Knowles, til udstilling med 
projektørbelysning, fotografering og taler for Skansevejens 
skole. Vi venter nu et stort »brev« fra Santa Clara.
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Som tidligere har der været sendt tegninger til udstilling i 
andre skoler. Tegneudstillingen på Aabybro ungdomsskole 
er der næsten tradition for. St. Restrup højskole har også 
haft tegneudstilling herfra. K. Linnenumn Andersen.

25. november var der skolefest for eleverne fra 6. kl. og 
opefter, medens 4. og 5. kl. havde lejlighed til at overvære 
generalprøven dagen før. Eleverne opførte »De stjålne op
gaver«, et kriminalspil i 2 akter. Derefter dansede man til 
kl. 24. Desuden vistes non-stop Chaplin film i et klasselokale.

Til »Red Barnet«s indsamling fra 1.—30. nov. til spedalske 
børn indkom på skolen 737,72 kr.

21. december var der juleafslutning i kirken for 1.—3. kl.

22. december havde de øvrige klasser ligeså afslutning i 
kirken før juleferien.

8. januar var der sammenkomst på lærerværelset for foræl
drene til elever i 8. tekn. klasse, hvor A. Bechmann Søren
sen redegjorde for de ministerielle bestemmelser med hen
blik på teknisk forberedelseseksamen.

13. januar deltog nogle af skolens ældste elever i inden
dørs fodbold i Aalborghallen, arrangeret af Aalborg Bys 
og Omegns sparekasse.

Samme dag foreviste Regina Teatret til nedsat pris for sko
lens elever farvefilmen »Med Gunnar NU Hansen gennem 
Amerika«.

26. februar afholdtes møde på skolen for forældrene til 
elever i 7. klasserne. Stadsskoleinspektøren orienterede om 
de muligheder, skoleloven rummer for børnene efter ud
gangen af 7. klasse, hvorefter forældrene havde lejlighed ti| 
samtale med lærerne.

5. april afholdtes møde, hvortil forældrene til elever i 5 
klasserne var indbudt. Stadsskoleinspektøren gav orientering
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om den ny skolelovs bestemmelser angående børnenes skole
gang efter udgangen af det 5. skoleår.

16. april blev der afholdt valg angående oprettelse af skole
nævn. Men da der kun blev afgivet 12 stemmer, bortfaldt 
dette, og forældrene fik som hidtil repræsentanter i skole
kommissionen.

f maj måned var erhvervsvejleder H. Eriksen, Aalborg, her 
på skolen til erhvervsvejledning for eleverne i IV em, 8. 
og 7. klasserne.

Den 7. maj havde lærerne i 6. d et møde med forældrene. 
Efter at klasselæreren havde givet en orientering om klas
sens arbejde, delingsproblemer og kravene på de forskellige 
linier efter 7. klasse, var der lejlighed til over en kop kaffe 
at stille spørgsmål. Næsten alle forældrene var mødt.

Den 20. juni havde hele skolen, fra 1. klasse til realen, 
udflugt til Ulveskoven.

I sommerferien 1962 var IV emb under ledelse af lærerinde 
frk. K. Schjødt og lærer Johs. Kiel-Larsen på tur i Norge. 
En elev fortæller herom følgende:
Vi mødtes på Nørresundby banegård og tog med tog til 
Frederikshavn, hvorfra vi sejlede med »Cort Adeler« til Larvik. 
Straks efter ankomsten kørte vi med bus til Skien, hvor vi 
gik ombord i en båd, der ad Bandakkanalen sejlede til 
Dalen. Denne sejltur var vort første indtryk af Norges 
storslåede natur. Vi overnattede i Dalen og tog næste dag 
med bus til Rjukan. Her fik vi rejsens store oplevelse. Vi 
skulle bestige det 1883 m høje Gausta, hvor vi fik lejlighed 
til at kaste med sne midt om sommeren. I Rjukan var vi 
også med den kendte svævebane, Krossobanen til Guepse- 
borg. I Kongsberg besøgte vi Lågdak- og Sølvværksmuseet, 
så kronerne i Håvet og Kongsberg gamle kirke. Vi lik også 
lejlighed til at se en keramiker i arbejde. Næste dag tog vi 
til Larvik, hvor vi selv gik på opdagelse og gjorde indkøb. 
Den følgende dag tog vi hjem med »Cort Adeler« og var i 
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Nørresundby den 21/7 kl. 21,55 efter en dejlig og vellykket 
norgestur.

I årets løb har real a samt 8. t aflagt besøg på C. W. Obels 
fabriker under ledelse af Linnemann Andersen.

Til skolens zoologiske samling har vi med tak modtaget 
en flot kongeørn, skænket af købmand H. Gertsen.

Siden fjordbadenes ophør har eleverne i de ældste klasser 
trænet til idrætsmærker, og følgende resultater er opnået 
af drengene: Bronze: 59, sølv: 36, sølv m. emalje: 9, 
guld: 32, guld m. emalje: 1
Blandt pigerne opnåedes følgende: Bronze: 8, sølv: 16, 
sølv m. emalje: 3, guld: 11, guld m. emalje: 4.

Ved skoleårets udgang fik C. Dissing og H. Vadskjær efter 
ansøgning bevilget afsked på grund af alder. Begge har 
opnået 40 års jubilæum som fast ansatte ved Skansevejens 
skole. Hr. Dissing har særlig undervist i dansk og hr. 
Vadskjær i matematik i mellem- og realklasserne. Skolen 
skylder disse lærere stor tak for vel udført arbejde gen
nem de mange år.

Præmiebøger 1962.
Ved årsafslutningen den 23. juni uddeltes flidspræmier, der oprin
delig stammer fra legater: Knud Skotts samt P. .lensen Smeds le
gat, senere suppleret med tilskud fra kommunen samt byens bog
handlere.

Følgende elever fra afgangsklasserne modtog bogpræmier:

Beal a: Buth Gertsen
Flemming Knakkergaard

Beal b: Lars Stender 
Kirsten Nielsen 
Bo Rasmussen

IV em b: Kirsten Hougaard Kristensen
Torben Seirup

9. kl.: Laura Bengtson
Mona Sommer Jensen

8.a: Merete Sterup Jensen 
Tove Nyborg Grønning
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Andre meddelelser fra Godthaabsgades skole.

Ved Folkeskolens atletikstævne den 6. september i Randers 
blev det endnu engang understreget, at eleverne på Godt
haabsgades skole er godt med på sportens område, idet vort 
hold her opnåede en andenplads og dermed erhvervede en 
sølvfaneplade. En tiendedel sekund hurtigere i 60 m løb, 
så var det blevet en førsteplads.

13. september deltog vi i skoleidrætsstævnet norden fjords 
og Hk diplom i følgende discipliner:

Atletik f. piger, 9. skoleår
» f. piger, 8. »
» f. drenge, 9. »
» f. drenge, 8. »
» f. drenge, 7. »

Langbold f. piger 6.—7. skoleår
Fodbold f. drenge 6.—7. »

15. september havde vi besøg af Kaptajn Løber fra Dansk 
Skibsadoption, der viste filmen: »Under 0. K.s Ilag over 
havene til skovene«, og holdt et udmærket foredrag for de 
ældste elever om de forhold, hvorunder konvojsejladsen 
foregik 1940—45.

3. oktober medvirkede skolens sangkor under ledelse af 
frk. Søndergaard Thomsen ved politiets færdselsmøde for 
folkepensionister.

6. oktober havde 8. klasse ekskursion til Lindholm høje 
med hr. A. Andersen.

28. oktober deltog 40 elever fra 6. a, b og c i en cyklist
prøve på Hvorup kaserne, arrangeret af politiet. Kun 8 af 
eleverne bestod prøven. De fik hver et diplom og el em
blem for fejlfri kørsel.

23. november var der forældredag.

2. og 3. december havde vi skolefest. Der opførtes skole
komedien: »En våd historie«, instrueret af frk. Melsen 
Svendsen. Som sædvanlig medvirkede sangkoret. Og som 
sædvanlig havde mange lærere og lærerinder ofret mange 
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timer af deres fritid for at få det store arrangement, som 
en skolefest er, til at løbe af stabelen.

13. december havde hr. A. Andersen og hr. S. E. Lorent
zen indbudt forældre til elever i 8. klasse til et møde på. 
skolen for bl. a. at drøfte elevernes erhvervspraktik. 
Næsten alle forældre var kommet til stede, og mødet 
var særdeles vellykket. ,
20. december anløb adoptionsskibet »Rutha Dan«, Nørre-j 
sundby. Det var netop på kaptajn Hansens 60-års fødsels
dag, og skoleinspektøren overrakte kaptajnen en smuk 
gave fra lærerpersonalet.

21. december var der juleafslutning i bespisningslokalet 
for de mindste klasser. Provst Balle holdt tale, og sang
koret sang et par sange. Til stede var fru kaptajn Hansen; 
1. styrmand Djurhus med frue samt styrmand Gredsted, 
der overrakte skolen en smuk metalskulptur fra Rutha 
Dan, forestillende Don Quixote.
22. december var der juleafslutning for de store.

3. februar 1962 afgik kaptajn Hansen, Rutha Dan, ved 
døden på Set. Josephs hospital i København. Vi lærte 
ham at kende som en dygtig og pligtopfyldende mand; 
højt værdsat af sine underordnede. Både kaptajn Hansen 
og hans frue holdt meget af børn og gjorde deres bedste 
for at styrke forbindelsen mellem Rutha Dan og skolen. 
Kaptajn Hansen var en rolig og stilfærdig mand med 
hjertet på rette sted, og det var med stor sorg, vi erfarede 
hans alt for tidlige bortgang. ;
I ugen fra den 2.—8. april var 28 elever fra 8. klasse 
ude på lige så mange arbejdspladser til erhvervspraktik- 
Adskillige af eleverne fik, inden ugen var omme, tilbud 
om læreplads samme sted.
7.—8. april havde real a week-endtur til Dronninglund 
storskov med frk. Ovesen og frk. Melsen Svendsen.

28.—29. april havde real b ligeledes week-endtur til stor- 
skoven med frk. Skovsted.
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30. april—4. maj var 7. d på tur til Norge med fru Ove
sen og hr. S. Christensen. Man havde fast bopæl i Byg
landsfjord i Setesdal og foretog herfra fodture i fjeldet 
og en bustur gennem dalen til museet i Rygnestad.

22.—26. maj gentoges denne tur med 7. a og 7. b under 
ledelse af hr. Lund og fru Ovesen.

28. maj—3. juni var 7. c på Bornholm med fru D. Traul- 
sen og hr. Andersen.

10. maj var der gymnastikopvisning med elever fra real
klasserne, IV em og I real under ledelse af frk. Skovsted 
og hr. Andersen. Mange forældre var til stede, og opvis
ningen høstede stort bifald.

14. maj havde vi forældredag.

15. maj var der møde i bespisningslokalet med forældre, 
der havde børn i 5. klasse, til drøftelse af delingen i 6. kl.

1. juni havde 1.—3. klasse udflugt til Mosskov.

21. juni havde de store udflugt til Tolne.

28. juni—4. juli var IV em a og b på tur til Norge med 
frk. Vestergaard samt hr. og fru Wormstrup. Efter en 
dags ophold i Byglandsfjord, som blev brugt til en vel
lykket fjeldtur, tog man på en 3 dages bustur gennem 
dalen til Haukeliseter. Herfra gik turen tilbage over 
Rygnestad. Efter endnu en dag i Byglandsfjord rejste 
man hjem, og trods det, at de fleste havde lidt alle sø
sygens kvaler, var man enige om, at det havde været 
alle tiders stortur.

Ved afslutningsfesten for afgangsklasserne, der afholdtes 
om aftenen fredag den 22. juni af hensyn til, at mange 
forældre er optaget af deres arbejde lørdag formiddag 
og derfor ikke kan komme, var der usædvanlig mange 
til stede. Ved denne lejlighed uddeltes flidspræmier til 
følgende:
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Ole Viggo Pedersen, Heal a
Else Kristine Nielsen, Heal a
Jørn Skytte, Real b
Vibeke Larsen, Real b
Per Bunk Bertelsen, IV em a
Jette Froulund, IV em a
Anne-Marie Nørgaard Jensen, IV em b
Else Marie Bøcker, IV em b
Birgit Christensen, I real
Peter Pedersen, I real
Birgit Winther Sigaard, 8. kl.
Hans Jørn Thomsen 8. kl.
Per Baisgaard, 7. a
Lisbeth Pedersen, 7. a
Evy Olsen, 7. b
Pia Hansen, 7. b
Kirsten Thomsen, 7. c
Kirsten Sigrid Thomsen, 7. <1
Jytte Johansen, 7. d

Idrætsmærket 1961-62.
Bronze Sølv Guld Sølv in. emalje Guld tn. emalje

Drenge 9 8 5 7 0
Piger 2 9 4 5 6
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Skolelægens beretning.
Der blev i skoleåret 1961/62 undersøgt ialt 1280 børn, deraf 670 
drenge og 610 piger. Af disse blev 214 henvist til læge, heraf en stor 
del på grund af synsgener eller synsnedsættelse.

Hørenedsættelse fandtes hos 112 børn, deraf 12 nyerkendte. Man 
har nu audiometerundersøgt alle skolebørnene og fundet hørened- 
sættelser, der ved nøjere undersøgelse fandtes forbigående i et 
stort antal tilfælde, i 18 tilfælde fandtes det at bero på støjskader 
og er dermed af betydning for erhvervsvalget, og endelig fandtes 
nogle svære tilfælde af hørenedsættelse, der henvistes til yderligere 
behandling. 2 har høreapparater og er under kontrol fra Hørecen
tralen. Af egentlige øresygdomme fandtes 16, deraf 2 nyerkendte. 

Af samtlige synsnedsættelser fandtes 1, hvor særforsorg efter spe
cialisthenvisning var påkrævet.

Der fandtes 6 nyerkendte farveblinde
2 børn lider af astma, den ene nyerkendt
3 » » » følger efter polio
2 » o » taleforstyrrelser, der kræver særlig behandling
1 barn » » sukkersyge
2 børn » » følger efter knoglebetændelse
1 barn » » dobbelt hareskår
1 » » » ganespalte

18 børn blev fundet overvægtige
3 » havde kraftigere nervøse lidelser

20 » » over 30 sygedage.

Henvist til særforsorg lindes ialt: 1 med synsnedsættelse
1 » hørenedsættelse
2 » nervelidelser
1 » følger efter polio.

5 børn var ved undersøgelsen ikke koppevaccinerede, 37 havde 
ikke fået 3. difterivaccination og 41 havde ikke fået 4. poliovac
cination; de er alle henvist til læge for at få vaccinationerne 
kompletteret.

Tuberkuloseundersøgelsen er foretaget af Aalborg kommunes tu
berkulosestation. Sundhedstilstanden i almindelighed god.

K. Simonsen,
skolehvge.
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Skoletandlægens beretning.
Det behandlede antal børn ved Nørresundby skoletandpleje er 
mellem 1200 og 1300, ca. 96 % af de elever, der har mulighed for 
behandling på klinikken.

Antallet af cariesangreb er hos de ældre børn stadigt stigende, et 
udtryk for et for stort slikforbrug og forkerte kostvaner. Børnene 
i 1. klasse møder for størstepartens vedkommende med hårdt an
grebne tænder, så ønsket om smabørnstandpleje trænger på.

På 3. år er vi i gang med lluor-børstning. Behandlingen har fundet 
sin rigtige form, sa børstningen foregår præcist og effektivt. Denne 
lluorbehandling følges med interesse fra mange skoletandklinikker 
over hele lamlet, og resultater forventes snart at kunne iagttages, 

Skolernes 7. klasser deltager i en tandværnskonkurrence, soni 
Aalborg Bys og Omegns Sparekasse har iværksat. Den 7. klassd 
fra Aalborg, Nørresundby eller amtet, der fra 1j-, 1962 til Vs 1963 
har det færreste antal friske cariesangreb, vil i juni 1963 få en tun 
til Gøteborg. — Interessen for denne konkurrence er stor blandt 
eleverne.

Ville det være muligt, at skolerne forbød slikkeri i klasserne og 
skolegarden og håndhævede forbudet? Ønsketænkning er det vel 
at måtte se slikbutikkerne, der udfordrende placeres ved skolernei 
fjernet!

Med skoleårets udgang forlod tandlæge fru l’ldbjerg klinikken, efter 
i 5 år at have behandlet sine mange patienter pa udmærket måda 
Vi takker for den store interesse, fru l’ldbjerg lige fra starten viste 
de mange opgaver, der mødte hende på klinikken.

Ligeledes bringes skolernes lærerkræfter en tak for godt samait 
bejde.

Edith Krøldrup,
cheftandlæge
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Kommunens udgifter til skolevæsenet
i regnskabsåret 1960-61

1.073.356,63

140.137.25

Udgifter vedrørende kommunale skoler:
16-1. Lærere:

1. Lærerløn ...............................................
2. Vikarer og overtimer i anledning 

af sygdom m. v., vakance eller som 
følge af særundervisning.............

1.213.493,88
3. Fragår: Tilskud fra statskassen 

gennem skolefonden:
1. Tilskud til lærerløn 905.096,08
2. Tilskud til vikarud

gifter m.v.................... 124.589,82
------------------ 1.029.685,90

183.807,98
4. Vikarer og overtimer, der ikke 

skyldes sygdom m.v. eller vakance, 
timelærere i unormeret stilling og 
faglærere............................................. 5.857,76

5. Vederlag for særlige hverv............  11.578,10
6. Bidrag til amtets skoleråd..............  21.996,86

------------------ 223.240,70
16-2. Pedeller, opsynsmænd m.v.:

1. Lønninger incl. tilsyn med aften
skoler o. lign...................................... 31.590,26

2. Tilskud til pensionsfond................... 2.749,20
4. Direkte udbetalt pension og under

støttelse .............................................. 1.200,00
------------------ 35.539,46

16-3. Skolelæge m. v.:
1. Skolelæge, skolesundhedsplejersker 10.475,56
2. Tandpleje: Tandklinik....................... 89.427,79

------------------ 99.903,35
16-4. Skolebygninger og lærerboliger m. v.:

1. Faste ejendomme:
1. Skansevejens skole . . 38.870,22
2. Godthaabsgades skole 27.337,45

------------------ 66.207,67
2. Inventar:

1. Skansevejens skole.. 21.043,56
2. Godthaabsgades skole 10.245,87

------------------ 31.289.43
3. Gas, elektricitet, vand og varme:

1. Skansevejens skole .. 38.923,18
2. Godthaabsgades skole 22.470,83

------------------ 61.394,01

Transport 158.891,11 358.683,51
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Kr Kr.
Transport 158.891,11 358.683,51

16-4. 4. Renholdelse m. m.:
1. Skansevejens skole .. 54.984,52
2. Godthaabsgades skole 51.238,71

------------------ 106.223,23
5. Skatter, afgifter og forsikringer:

1. Skansevejens skole .. 7.996,15
2. Godthaabsgades skole 40.931,95

------------------ 48,928,10
6. Kontorhold:

1. Skansevejens skole .. 2.825,42
2. Godthaabsgades skole 2.501,74
3. Fælles kontorholdsud

gifter.......................... 3.782,15
4. Andel i alm. admini- 

nistrationsudgifter ... 20.000,00
5. Kontormedhjælp til 

stadsskoleinspektøren 12.370,95 
------------------ 41.480,26

7. Forrentning................ 148.952,99
8. Afskrivning................ 149.829,44

298.782,43
9. Tilsk. fra statskassen 

gennem skolefonden 
til forrentning og af
drag på skolelån .... 5.489,86

------------------ 293.292,57

648.815,27
11. Frag. for tjenesteboliger og varme 4.544,13

------------------ 644.271,14
16-5. Undervisningsmidler:

1. Skansevejens skole......................... 39.658,16
2. Godthaabsgades skole.................. 39.880,72
3. Legater, flidspræmier & boghjælp 400,00

79.938,88
16-7. Tilskud til undervisning af børn i 

andre kommuners skoler.  2.126,67

16-8. Andre udgifter:
1. Skansevejens skole..................... 1.034,13
2. Godthaabsgades skole.................. 931,35
3. Skolernes fællesudgifter..............  10.742,01
4. Repræsentation, skovtur & ferie

rejser............................................... 4.588,56
5. Censorer............................................. 3.098,08
6. Leje af sportsplads og omklæd- 

hus på Skansen ....................... 3.000,00
------------------ 23.394,13

Transport 1.108.414,33
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Kr. Kr.
Transport 1.108.414,33

16-9. Fragår indtægter:
1. Statstilskud gennem skolefonden 

til 8. og 9. klasse...................... 3.456,00
2. Andre statstilskud gennem skole

fonden (skoletandpleje)............ 5.396,00
3. Direkte statstilskud til kommu

nale realskoler............................ 8.710,00
5. Tilskud fra andre kommuner for 

undervisning af børn fra disse . 1.773,73
--------- 19 335,73

I alt 1.089.078,60

Udgift pr. barn................................................................................ kr. 850,84
« » » excl. forrentning og afskrivning.............. » 733,25

Nørresundby kommunale ungdomsskole.

Skolen blev drevet med aftenundervisning to gange om 
ugen (og som valgfrit med maskinskrivning en tredie aften) 
i tiden oktober—april. Undervisningen var dels fælles for 
kvindelige og mandlige elever, dels særundervisning.

Fællesundervisningen omfattede fagene: dansk, regning, sam
fundslære, klubtime (og maskinskrivning).

Særundervisning var sløjd med værktøjslære for mandlige 
elever og husgerning med varekundskab og kostberegning 
for kvindelige elever. 2 aftener benyttedes til fabriksbesøg, 
og 1 aften var særlig helliget erhvervsvejledning.

Der var tilmeldt 31 elever (13 kvinder og 18 mænd).

Der undervistes i alt i 255 timer.

Den samlede udgift var 7.927,58 kr.
Tilsk. fra stat og skolefond 4.333,86 »
Kommunens udgift 3.593,72 kr.

S. Andreassen, 
luder af ungdomsskolen.
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Nørresundby kommunale aftenskole.

Sommerhalvåret 1961:
Der undervistes i alt 17 hold. Elevantallet var 265 (alle kvinder) 
og timetallet var 532.

5 af holdene var »Marthahold« (79 piger under 18 år), og de un
dervistes i syning og husgerning (samt henholdsvis i samariter- 
gerning, barnepleje og sygepleje). De øvrige 12 hold undervistes i 
alm. syning (og af disse elever var 34 under 18 år).

Den samlede udgift var 13.664,72 kr.
-4- tilskud fra staten 8.037,30 »

Kommunens udgift 5.627,42 kr.

lin lerhaluåret 1961-62:
Der undervistes 59 hold. Elevantallet var 964 (795 kvinder og 169 
mænd) og timetallet var 3056,5.

Af deltagerne var 194 kvinder og 53 mænd under 18 ar.

Undervisningen omfattede følgende fag (parentesen ang. antal hold): 

Husgerning (4), kjolesyning (16), knipling (2), linere håndarbejde (7), 
vævning (1), porcelænsmaling (4), familiekundskab (1), bogbinding 
(2), kunstmaling (1), sang og musik (1), fagforeningskundskab (2), 
maskinskrivning (4), sløjd (2), engelsk (2), tysk (1), samariterger- 
ning (2), kommunalkundskab (1), modistlære (4) og stoftryk (2).

Den samlede udgift 69.007,31 kr.
Tilskud fra stat og skolefond 43.952,45 »

Kommunens udgift 25.054,86 kr.

S. Andreassen, 
leder af aftenskolen.

F. O. F.
havde tilmeldt 5 hold med fagene: syning (2 hold), tysk (1), porf- 
celænsmaling (1) og keramik (1) med i alt 88 elever.

Lærerløn og lederhonorar udgj. 5.593,98 kr.
Tilskud fra stat og skolefond 3.652,60 »

Kommunens andel 1.941,38 kr.

Nørresundby Bogtrykkeri 
Skroogode 3. Bekov-Pederseh32


