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Skoleefterretninger

1962-63

Nørresundby kommunale skolevæsen
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NØRRESUNDBY KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKOLEEFTERRETNINGER

FOR

SKOLEÅRET 1962-63

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



Skolekommissionen:
Fru Asta Thomsen, formand 
Hr. overassistent E. Bunk 
Hr. snedkermester II. Pedersen 
Hr. måleraflæser P. Berthelsen 
Hr. prokurist A. Iversen

Skoleudvalget:
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 93 93

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



Beretning for året 1962-63.
Det nu svundne skoleår blev i flere henseender skelsættende. 
I skolens gang blev væsentligt gammelt bragt til ophør og 
erstattedes af nyt. I dette år sattes kursen for sidste gang 
mod realeksamen efter den gamle lov — samtidig med, at 
der i andre klasser arbejdedes frem mod nye eksamensfor
mer ved skoleårets slutning. De elever, der tog realeksamen 
i juni 1963, markerede et jubilæum, idet det var det 25. 
hold, der blev dimitteret ved det kommunale skolevæsen. 
Mellemskoleeksamen var der ingen klasser til; men flere 9. 
alm. klasser indstillede sig som de første på stedet til den 
statskontrollerede prøve, ligesom den 9. tekniske klasse, der 
fandtes ved skolevæsenet, blev ført frem til teknisk forbe
redelseseksamen. Valgfriheden overfor visse fag i 8. og 9. 
alm. klasser synes at have en væsentlig betydning for ele
vernes beslutning om at blive i skolen efter undervisnings
pligtens ophør. Erhvervspraktikken for 9. klasse har været 
indført ved hele skolevæsenet — efter et stort arbejde fra 
klasselærernes side for at skaffe den enkelte elev en prak
tikplads, der stemte med hans interesser.

Noteres må det også, at alle 5. klasserne på den ene skole 
efter forældreønsker bestemtes til videreføring som udelte 
6. klasser i skoleåret 1963-64.

Godkendelse af ny undervisningsplan for skolevæsenet er 
opnået, og forslag til skoleplan er indsendt til undervisnings
ministeriet i efteråret 1962, men endnu ikke endeligt god
kendt. For gennemførelsen af den nye undervisningsplan 
anses en gennemgribende revision af skolernes undervis
ningsmidler for at være nødvendig. En meget stor del af 
denne revision vil falde på bogbestanden; men den ufuld
endthed, der endnu karakteriserer adskillige af de nye bog
systemer, som tilbydes os, giver revisionen et uønsket og 
utilfredsstillende præg af langsomhed. Med de priser, som 
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(le forskellige lærebøger efterhånden står i, bliver revisionen 
desuden en hård belastning for økonomien.

De nye forhold har gjort det nødvendigt at indrette spe
cielle lokaler for visse fag. Dette er sket på Skansevejens 
skole, hvor der samtidig er skaffet erstatning for den så
kaldte »Anneksskole« — en tidligere privatskole, der i 1934 
blev købt for at give plads til kommuneskolens yngste 
klasser, men som til sommerferien 1963 blev afgivet til han
delsskolen, der tidligere med aftenundervisning havde lokaler 
i det store skolekompleks, men nu efter overgang til dag
undervisning måtte have egne lokaler. Med en ny vestfløj 
er Skansevejens skole nu samlet i et kompleks, selv om 
den hidtil praktiserede opdeling af legepladsen i en små
børnsafdeling og en afdeling for de større klasser er opret
holdt. Den nye vestfløj rummer 12 normalklasseværelser, 
5 rum i 2/3 størrelse, 2 lokaler for fysik, nyt formnings
lokale, nyt bibliotek, værkstedslokale, svømmehal med 
162/3 m langt bassin samt beskyttelsesrum. Der er samtidig 
foretaget visse ændringer i skolens nordfløj, idet det tidli
gere fysiklokale er indrettet til films- og fjernsynslokale, 
hvorved man har kunnet undgå stor investering til forskel
lige installationer i hele skolen. Af installationer, der er 
foretaget — også i den gamle afdeling — må nævnes et 
hustelefonanlæg til de enkelte lokaler samt et højttaleranlæg 
til afgivelse af meddelelser til alle klasser samtidig. Endvi
dere er der indrettet specielt geografilokale med direkte 
adgang til materialerum for geografi. Værkstedslokalet og 
svømmehallen er også til rådighed for de ældste klasser 
på Godthåbsgades skole, der ikke selv har tilsvarende lokaler.
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Sigvald Andreassen

Den 25. maj 1963 afgik viceinspektør Sigvald Andreassen efter læn
gere tids sygdom ved døden.

Sigvald Andreassen dimitteredes fra Silkeborg seminarium i 1924, 
og samme år blev han som vikar knyttet til Nørresundby kommu
neskole, netop som de for lærerne så vanskelige ansættelsesforhold 
begyndte. 1 ni år fik ingen lærere fast ansættelse ved skolevæsenet, 
og Andreassen måtte derfor gå som timelærer fra 1. marts 1926 til 
1. september 1933. Ved samme skole var han derefter fast ansat 
lærer til 1954, da han gik over til den nyoprettede Godthaabsgades 
skole, hvor han det følgende år blev udnævnt til viceinspektør.

Andreassen havde evnen til at få et arbejde fra hånden. Kort og 
knapt kunne han tilkendegive sin mening, hvad enten det drejede 
sig om arbejdet i klassen, eller det var i kollegernes kreds. Selv 
følte han forpligtelsen til arbejde, og hans elever mærkede, at der 
også ventedes en indsats fra deres side; men de mødte lærerens 
gode humør i arbejdet, og de holdt af ham. Det var en naturlig 
ting for Andreassen at tale børnenes sag også i kollegernes kreds, 
ligesom han havde en udpræget sans for betydningen af godt kol- 
legaskab. Det var forståeligt nok, at han på Godthaabsgades skole 
blev lærerrådsformand — et tillidshverv han havde, til sygdommen 
satte ind og nødte ham til at give det fra sig.

Også uden for lærergerningen i børneskolen havde han sine inter
esser. Som naturelsker havde han vel særlige forudsætninger for 
netop at undervise i faget naturhistorie, og han havde en stærk 
interesse også for de voksnes dygtiggørelse. Han var med til at gøre 
dagens arbejde også i Arbejdsteknisk skole, da den startedes, og 
ved sin død havde han i en årrække været leder af den kommu
nale aften- og ungdomsskole.

Han efterlod sig hustru og to sønner.



Børnetal m. v.

Antallet af børn i undervisningspligtig alder i Nørresundby købstad 
var den 31. december 1962:

j 532 | 507 | 1039

Drenge Piger I alt

I Nørresundby kommuneskoler .... 495 484 979
I statsskoler............................................. 0 0 0
Hjemmeh. i andre kommuners skoler 1 1 2
I private skoler....................................... 34 19 53
Undervist i hjemmet.......................... 0 0 0
Uden undervisning på grund af

vedvarende sygdom....................... 1 2 3
På åndssvageanstalt eller

eksternatskole................................... 0 1 1
På blinde- eller døveinstitut.............. 1 0 1

Nørresundby kommuneskolers børnetal den 31. december 1962.

| Under 
i undervis- 
iningspligtig 
| alder

I 
undervis

ningspligtig 
alder

Over 
undervis

ningspligtig 
alder

I alt

Drenge ..................................... 2 495 157 654
Piger ......................................... 0 484 125 609

2 979 282 1263

Kommuneskolernes elevtal.
Skansevejens skole havde den 1. januar 1963 690 elever (357 dr. 
og 333 pg.)
Skansevejens skole havde den 31. juli 1963 672 elever (348 dr. 
og 324 pg.)
Godthaabsgades skole havde den 1. januar 1963 573 elever (295 dr. 
og 278 pg.)
Godthaabsgades skole havde den 31. juli 1963 571 elever (295 dr. 
og 276 pg.)

6



Antallet af parallelklasser den 31. juli 1963.

På Skansevejens skole:

Pa Godthaabsgades skole:

1. 2- 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ir II r Real I alt

3 3 5 3 3 4 4 2 2 1 ‘ 1 2 33

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

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

Børneantallets fordeling på de forsk, klassetrin.
1. august 1962.

På Skansevejens skole:

1. i 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ir II r Real I alt
79 | 74 81 66 77 80 74 36 31 29 24 38 689

På Godthaabsgades skole:

1. 2. 3.
68 59

4. 5. 6. 7.
64

8. 9. 1 r II r Real I alt
75 54 75 67 45 11 17 24 21 580

31. juli 1963.
På Skansevejens skole:

1. 2. 3. 4. 1 5. 6. i 7. ! 8. 9. Ir lir Real I alt
76 73 80 64 78 74 ! 73 33 j 30 29 24 38 672

På Godthaabsgades skole:

1. | 2. 3. 4. 5. | 6. 7. | 8. ,9. I r H_tI 
24 j

Real I alt
77 68 55 54 74 65 63 43 , 10 17 21 571

Ved den ordinære indskrivning i januar 1963 indskreves på
Skansevejens skole 36 drenge og 42 piger, i alt 78 elever.

På Godthaabsgades skole indskreves 38 drenge og 34 piger, i alt 72 
elever.

Ved den ordinære udskrivning den 24. juni 1963 udskreves på
Skansevejens skole 47 drenge og 33 piger, i alt 80 elever.

På Godthaabsgades skole udskreves 37 drenge og 21 piger, i alt 58 
elever.



Elevantallet pr. 1. august.
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1324 1379 1407 1366 1336 1289 1236 1237

Forældredage.
Der er 2 gange i det forløbne år afholdt forældredage, nemlig: 
Ved Skansevejens skole tirsdag den 11. december 1962 og mandag 
den 20. maj 1963, ved Godthaabsgades skole torsdag den 22. novem
ber 1962 og onsdag den 15. maj 1963.

Af SKOLESPAREMÆRKER solgtes fra 1. august 1962 til 31. juli 
1963 for 10.775,00 kr. på Skansevejens skole.

Specialundervisningen i skoleåret 1962/63.
1 skoleåret 1962/63 har 19 elever været undervist i hjælpeklasser. 
Dette er 1,4% af skolevæsenets samlede elevtal. Eleverne har været 
fordelt i to klasser med 8 drenge og 3 piger i yngste klasse og 5 
drenge og 3 piger i ældste klasse. Begge klasser har været placeret 
på Skansevejens skole, den yngste på Annexskolen og den ældste 
på hovedskolen.

Undervisningen på læsehold har omfattet ialt 45 elever — 3,1 % 
af skolernes samlede elevtal. På Godthaabsgades skole har der 
været 21 elever fordelt på 4 hold, på Skansevejens skole 24 elever 
fordelt på 5 hold. Læseholdene har i almindelighed fået 3 timers 
undervisning om ugen. Enkelte elever med særlige vanskeligheder 
har i perioder fået enetimer.

Fordelingen efter klassetrin har været således:
SkolevæsenetSkansev.

Dr. Pg. Ialt
Godthaabsg.

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

2. klasse 1 0 1 2 0 2 3 0 3
3. — 4 3 7 2 3 5 6 6 12
4. — 6 17 4 2 6 10 3 13
5. — 5 2 7 4 1 5 9 3 12
Øvr. klasser 2 0 2 2 1 3 4 1 5
I alt: 18 6 24 14 7 21 32 13 45

Enkelte elever med særlige vanskeligheder i regning har fået spe
cialundervisning i dette fag. Det har drejet sig om 2 elever på 
Skansevejens skole og 4 elever på Godthaabsgades skole, i alt 6 — 
1 pige og 5 drenge.

Specialundervisningen for børn med tale- og hørevanskeligheder 
har omfattet 12 drenge og 5 piger. Denne undervisning har været 
forestået af skolevæsenets talepædagog, overlærer II. Amm'entorp.
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En elev har deltaget i et lejrskolekursus for svagthørende skolebørn 
arrangeret af Statens Hørecentral.

I alt har 87 elever — 6,1 % af det samlede elevtal ved skolevæ
senet — fået specialundervisning i det forløbne år.

I skoleåret har i alt 53 elever været indstillet til skolepsykologisk 
undersøgelse, fra Skansevejens skole 29 og fra Godthåbsgades skole 
24 elever.

l'ndersøgelserne har været fordelt pa følgende klassetrin:
1. klasse: 2 drenge og 3 piger

2. — 10 — - 4 -
3. — 6 — - 4 -
4. — 7 — 6 —
o. — 5 4 —
Øvrige 2 — 0 -

32 drenge og 21 piger

Foruden disse prøver er en del elever blevet undersøgt for speci
elle vanskeligheder i dansk og/eller regning, talevanskeligheder m. 
v. Endvidere er foretaget efterprøver og kontrolprøver af en del 
tidligere undersøgte elever.

For Danmarks pædagogiske institut er der igen i år foretaget læ
seprøver af et antal »tilfældigt« udvalgte elever fra Skansevejens 
skole. Disse prøver er et led i udarbejdelse af nye pædagogiske 
prøver og kontrol af eksisterende.

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

Skolemodenhedsprøve er foretaget med 5 børn, hvoraf 3 kunne 
anbefales til indskrivning.

Til specialundervisning er henvist følgende:
Hjælpeklasse: 4 drenge og 2 piger.
Læsehold: 13 drenge og 6 piger.
Tale- og høreundervisning: 5 drenge og 2 piger.

En elev er henvist til Statens Blindeinstitut. I en del tilfælde er 
oversidning blevet anbefalet.

Roberi Hvolby.
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På Skansevejens skole:

Elevtal og forsømmelser i året 1962/63.

Elev
antal

Skole
dage

Holdte 
skoledage

Forsømmelser
Sygd. M.l.gr. U.l.gr. I alt

August 699 17 11883 187 10 0 197
September 693 24 16632 532 23 0 555
Oktober 690 21 14490 487 54 0 541
November 691 25 17375 508 35 0 543
December 691 19 13129 444 14 0 458
Januar 689 22 15158 548 9 1 558
Februar 689 23 15847 789 21 0 810
Marts 687 24 16488 508 47 3 558
April 681 20 13620 461 48 2 511
Maj 684 24 16416 342 55 0 397
Juni 672 15 10080 167 42 1 210
Juli 672 0 0 0 0 0 0

I alt .......... 161118 4973 358 7 5338

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. I alt

August 578 17 9826 176 13 1 190
September 576 24 13826 345 4 1 350
Oktober 575 21 12075 440 42 5 487
November 574 25 14350 548 31 8 587
December 573 19 10887 436 45 4 485
Januar 573 22 12606 385 3 0 388
Februar 574 23 13202 685 11 0 696
Marts 574 24 13776 469 29 1 499
April 573 20 11460 411 48 10 469
Maj 571 24 13704 317 14 0 331
Juni 571 15 8565 141 41 0 182
Juli 571 0 0 0 0 0 0

1 alt............ 134275 4353 281 30 4664
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På Skansevejens skole har elevantallet i første halvår gennemsnit
lig været 692,17 og i andet halvår gennemsnitlig været 680,83.

På Skansevejens skole udgjorde forsømte skoledage af eleverne for 
skoleåret 1962-63, heregnet procentvis af samtlige skoledage:

På grund af sygdom.......... 3,09 (2,56)
Anden lovlig grund............ 0,22 (0,30)
Uden lovlig grund.............. 0,04 (0,03)

Tallene i parentes angiver forsømmelserne i 1961.

På Godthaabsgades skole var elevantallet gennemsnitlig i første 
halvår 574,83 elever og i andet halvår gennemsnitlig 572,33 elever.

Elevernes forsømte skoledage, beregnet procentvis af samtlige 
skoledage:

På grund af sygdom.......... 3,24 (2,31)
Anden lovlig grund............ 0,21 (0,35)
Uden lovlig grund.............. 0,02 (0,02)

Tallene i parentes angiver forsømmelserne i 1961.

Nørresundby kommunes indbyggerantal var den 1. juli 1963: 10531. 
1 liden 1. august 1962 Hl 31. juli 1963 fødtes i Nørresundby købstad 
170 børn.

Realskolen, tekniske samt 9. klasser.
Fra 1. august 1963 har Skansevejens skoles realklasse 20 elever, 
Il real 29 og I real 16 elever, tekn. linie 13, 9. kl. 29 elever.

Pa samme skole indstilledes følgende 38 elever til realeksamen, og 
alle bestod denne. Af disse opnåede 1 elev ug-F, 4 elever mgX, 13 
mg, 12 mg-F, 6 gX og 2 g.

Heal a:
Lone Thybo Andersen
Niels Erik Kjærgaard Andersen
Vibeke Christensen
Kurt Hansen
Ellen Gisela Hassenteufel
Irma Wøhlk Hesthaven
Lars Georg Jensen
Lene Jensen
Claus Holstein Johansen
Jørn Overbeck Larsen

Poul Erik Weber Mikkelsen 
Lisbeth Nielsen 
Aase Lisbeth Nielsen 
Hans Jørgen Opstrup 
Lene Ottesen 
Annette Møller Poulsen 
Elin Bechmann Sørensen 
David Bang Tykskov
Vagn Roslev Østergaard
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Real b:
Ruth Bertelsen
Steen Børresen
Hanne Grete Hansen
Birgit Duns Hyllested
Poul Walter I Ijorth Jacobsen
Niels Christopher Jakobsen
Judith Jensen
Karen Rom Jensen
Jonna Knudsen
Jørgen Morris Knudsen

Kirsten Hougaard Kristensen
Anne-Grethe Krebs Larsen
Jette Mikkelsen
Jens Nielsen
Lars Nielsen
Niels Jørn Pedersen
Poul Erik Pedersen
Torben Seirup
Søren Christian Sørensen

Desuden havde skolen en 9. teknisk klasse, hvis elever alle bestod 
teknisk forberedelseseksamen. Endvidere havde skolen en 9. almen 
klasse, hvis elever alle indstillede sig til den statskontrollerede 
prøve.

Eleverne i 9. tekn. var følgende:
Per Hansen
Jørn Jacobsen
Poul Jacobsen
Flemming Kock Jensen 
Peter Gjærup Jørgensen

Carlo Skov Larsen 
Keld Ahlmann Nielsen 
Kjeld Stoksted Nielsen 
Flemming Thomsen

Eleverne i 9. almen var følgende:
Annette Bang
Karin Louise Kirkemand Christensen
Ove Hartvig Christensen
Anny Cornelius
Lise Hildebrandt
Flemming Thor Holm
Kirsten Marie Hougaard
Arne Jensen
Bente Lønborg Jensen
Grethe Ella Jensen
Jens Christian Jensen

Lars Peder Roost Jensen 
Søren Peter Keel 
Jørn Georg Svendsen

Kristensen
Hans Hjalmar Kristiansen
Kurt Eduard Dam

Kristiansen
Niels Peter Mathiesen 
Hanne Nielsen
Ole Birger Nielsen
Birgit Rasmussen
Grete Voetmann

Fra 1. august 1963 har Godthaabsgades skole i
Realklassen 18 elever
II real 17 »
I real 20 »

Til realeksamen indstilledes på Godthaabsgades skole nedenstående 
21 elever, der alle bestod, 2 fik mgX, 5 mg, 12 mgc-, 1 gX og 1 g- 

Per Bunk Bertelsen 
Else Marie Bøcker 
Carl Nordentoft Christensen 
Kirsten Christensen
Harriet Birck Eriksen 
Anne-Mette Flyvbjerg 
Jette Fillen Froulund 
Anni Vorsaa Hansen 
Anne-Marie Nørgaard Jensen 
Inge-Lise Jensen
I n ger Ma rie Tra nk jær Joh a nsen

Elsebeth Siggaard Jørgensen
Inge Kjær
Kirsten Knudsen
Per Theodor Laursen
Torben Juul Laursen
Finn Mortensen
Else Lundkær Nielsen
Ruth Stadel Nielsen
Kirsten Margrethe Steffensen
Ann Dorthe Støve Stricker
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Til den statskontrollerede prøve i 9. klasse indstilledes Følgende:

Liselotte Bergholm Birgith Winther Sigaard
Kirsten Marie Lichon Birthe Skytte
Kilen Margrethe Bøgh Nielsen Hans Jørn Thomsen

Børnebibliotekerne.
1 bestyrelsen for lærer- og børnebibliotekerne på skolerne vaj’ for 
Nørresundby:

Hr. sekretær Børge Petersen
Fru Asta Thomsen
Hr. advokat Knud Svendsen
Hr. stadsskoleinspektør M. F. T. Krogh 
Viceskoleinspektør fru Flise Jørgensen

Børnebibliotekets to afdelinger på begge skoler (læsestue og ud
lån) er åbne hele skoleåret. — På Skanseve,jens skole forestod hr. 
Linnemann Andersen udlån og tilsyn med læsestuen og hr. (1. Larsen 
lærerbiblioteket, medens hr. A. Andersen forestod 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

Bogbestanden fordeler sig således:
Børne- og skolebibliotekerne: Fuglitteruitur Skønlitteratur 1 alt

Godthaabsgades skole, udlån........ 787 1568 2355
Godthaabsgades skole, læsestue. . . 844 142 986
Skansevejens skole, udlån.............. 984 1390 2374
Skansevejens skole, læsestue.......... 881 150 1031

Klassesæt:
Godthaabsgades skole......................
Skansevejens skole............................

Udlånene fordeler sig som følger:
Antal lånere Fagliti. Skønlitt.

1117
1687

I all

Godthaabsgades skole.................. 309 1813 7320 9133
Skansevejens skole........................ 271 2082 3958 6040

Det har præget arbejdet i det forløbne år, at de nye undervisnings
former, specielt undervisningen i 8.—9. klasserne, stiller større krav 
til bibliotekerne. Der er derfor lagt størst vægt på udbygningen af 
den faglitterære bogbestand i skolelæsestuerne og skoleudlånene. 
Bogudvalget, der beståi’ af stadsskoleinspektørerne, skoleinspek
tørerne, skolebibliotekarerne, overbibliotekaren og børnebibliote
karen, har afholdt to møder, desuden har skolebibliotekarerne og 
børnebibliotekaren holdt bogmøder en gang om måneden.

Der har været en fremgang på 12 % i det samlede udlån fra børne- 
og skolebibliotekerne i forhold til i fjor.
På Skansevejens skole er der indrettet et nyt skolebibliotek i den 
nyopførte vestiløj.
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Lærerpersonalet den

Skoleinspektører:

31. juli

Fast ansat 
her:

51’ ^8 •W

1963.

Ansat 
vær.

■ ■

i nu
still. :

53 .

Tjeneste
alder 1 h. 
t. den nye 
lønnings

lov

■ Vi 491. M. F. T. Krogh, stadsskoleinspekk
Skansevejens skole

2. N. 0. Nørgaard Jensen.................... • Vi 54 ■■ Vi 54 . • V? 55
Godthaabsgades skole

Viceinspektører:
1. Elise Jørgensen................................... ■ Vs 29 • ■ Vs 46 . . Vi 55

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

Skansevejens skole
3. Ledig fra æ/s .......................................

Godthaabsgades skole
Konsulent for særundervisning:

1. Robert Hvolby..................................... ■ Vu 60 • ■ Vil 58 . ■ Vn 58
Overlærere:

1. L. Jensen ....................................... ........ Vn 21 . • Vs 50 . . V1 55
2. Gudrun Schiøtz............................. ........ Vi 32 . • Vs 53 . . Vi 55
3, C. Larsen....................................... ........ Vs 34 . • Vs 52 . . V1 55
4. Else Søeborg Petersen.............. ........ Vi 35 . ■ Vs 54 . . V1 55
5. Minna Bach ................................... ........ Vi 35 . ■ Vi 56 . • Vi 56
6. Inga Jensen ................................... ........ Via 35 . ■ Vs 56 . • Vs 56
7. C. Linneniann Andersen.......... ........ Vi 47 . ■ Vs 56 . . Vs 56
8. Karen M. Junge ........................... ........ V« 48 . • Vs 56 . • Vs 56
9. J. P. Brørup................................... ........ Va 56 . ■ Vs 56 . . Vi 55

10. A. Jørgensen ................................. ........ Vio 36 . . Vs 57 . ■ Vs 57
11. Lisbeth Høeg................................. ........ Vs 52 . . 58 . ■ Vi 58
12. K. P. II alk jær............................... ........ Vs 58 . • Vs 58 . . Vi 55
13. H. Ammentorp............................. ........ Vi 48 . • Vio 59 . ■ Vio 59
14. J. Høeg........................................... ........ Vn 51 . ■ V» 60 . . Vb 60
15. Ida Hellerup................................. ........ Vi 47 . . Vi 61 . • Vi 61
16. J. Kiel-Larsen............................... ........ Vi 48 . . Vi 61 . • Vi 61
17. Gudrun Ammentorp.................. ........ Vi 49 . . Vi 61 . • Vi 61
18. K. Bundgaard ............................... ..  Vb 50 . . Vi 61 . • Vi 61
19. Sv. Aa. Christensen.................... ........ Vs 55 . . i/4 61 . • Vi 61
20. M. Kjærgaard ............................... ........ V» 50 . • Vs 62 . • Vs 62
21. Edith Pedersen............................. ........ Vs 51 . • Vio 62 . • Vio 62
Lærere:

1. Else Koc.li................................. .............. Vs 54 .......... .......... Vs 50
2. Birthe Gilkær......................... .............. Vs 54 ........ .......... Vs 52
3. A. Andersen............................. .............. Vs 55 ........ .......... Vs 52
4. N. A. Olesen........................... .............. Vs 55 .......... .......... Vs 52
5. Kirsten Skovsted.................. ....  Vb 55 ............. Vb 55
6. Maren Hansen ...................... .............. Vs 55 ........ .......... Vs 50
7. Sigrid Andersen.................... .............. Vs 56 .......... .......... Vs 48
8. Tove Christensen.................. .............. Vs 56 .......... .......... Vi 50
9. O. Holmsgaard...................... .............. Vs 56 ........ .......... Vis 53

10. B. Ovesen................................. .............. Vs 57 .......... .......... Vs 57
11. Annelise Ovesen.................... .............. Vs 57 .......... .......... V? 55
12. Kirsten Schjødt.................... .............. Vs 57 ........ .......... Vi 57
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Tjeneste
alder I h. 
t. den nye 

Fast ansat lønnings
her : lov

13. Inga Vestergaard.................................. Vi 58  Vn 55
14. Linda Larsen ........................................ Vs 58   Vs 57
15. E. Schytte................................................ Vs 59   V« 58
16. V. Pedersen............................................ Vs 59   Vi 58
17. Orla Lund................................................ Vs 59  Vio 57
18. Inger Ovesen.......................................... Vs 60   Vs 60
19. A. Sønderholm Jensen....................... Vi 61   Vi 59
20. Karen Søndergaard Thomsen ......... Vs 61   Vs 59
21. Ingeborg Christensen .......................... Vs 61   Vs 51
22. Bodil Joensen ........................................ Vs 62   Vs 60
23. Sv. E. Lorentzen.................................. Vs 62   Vs 60
24. Anni Nielsen .......................................... Va 62   1/a 60
25. Dorrit Traulsen .................................... Va 62 .................... 60
26. Inger Melsen Svendsen ..................... Vs 62   Vs 60

Ansat i nu-
Aspiranter: vær. still.:

1. E. Nyborg Grønning............................................... Vs 62
2. Henning Thomsen................................................... Vs 62

Timelærere:
1. Johs. Joensen ........................................................... Vn 61
2. Folmer Østergaard................................................. Vn 61
3. Hanne Thomsen..................................................... 1/s 62

I skoleårets løb har følgende vikarieret i ledige stillinger:
C. A. Dissing 
Ruth Nielsen 
Kaja Petersen 
Grete Viuff

Arthur Mathiesen
Jørgen Ifversen
Gerda Bisgaard Nielsen

Under sygdom, uddannelse m. m.
Elisabeth Tiemroth
Ellen Uhrbrand Nielsen 
C. A. Dissing 
Grete Viuff
Bent Anker Larsen 
Arthur Mathiesen 
Ruth Nielsen 
Jørn Bach

har følgende gjort vikartjeneste:
Else Houkjær
Iris Thomsen
Gerda Bisgaard Nielsen
Jytte Thestrup
Jørgen Ifversen
Ingrid Tomescheit
Ingelise Grønning
Ole Larsen

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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Af lærerpersonalet har i skoleåret følgende deltaget i kursus:

H. Amnientorp Provinsårskursus, Aalborg
Ida Hellerup » » Dansk i grundskolen
Edith Pedersen » samt dansk i 6. kl.
Linda Larsen » og opefter
IL Thomsen
A. Jørgensen
Gudrun Schiøtz » » Dansk i 6. kl.
Else Koch » » , og opefter
Lisbeth Høeg ))
Anni Nielsen: Dansk i grundskolen samt smabørnsundervisning.
Gudrun Amnientorp: Kursus i smabørnsundervisning.
A. Sørensen : Kursus i atomfysik.
S. Å. Christensen: Matematik.
Kirsten Skovsted: Latin.
Orla Lund: Engelsk.
K. P. Halkjær: Matematik, bankregning.
Dorrit Traulsen: Tysk i Salzburg, juli 1963.
Maren Hansen: Engelsk, Berlitz School.
Kirsten Skovsted : Tysk (2 uger i Lubeck, 2 uger i Oreven, West- 

falen), juni—juli 1963.

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

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

Blandt skolens mærkedage må som sædvanlig idrætsdagen 
for Nørresundby og Sundby-Hvorups skoler noteres, hvor 
eleverne i de forskellige idrætsgrene i dyst med jævnaldrende 
får lejlighed til at vise deres formåen. Denne dag blev 
afholdt den 11. september.

Ved skoleårets begyndelse modtog skolen en mappe med 
smukt opklæbede tegninger fra tegnekonsulent mrs. Marion 
Nichols, Santa Clara, Californien. Eleverne kunne let finde 
de ligheder og forskelle, der er mellem danske og ameri
kanske tegninger.

1 august 1962 besøgte skolepsykolog R. L. Knowles, Santa 
Josi, U. S. A., skolen. Han deltog som underviser i nogle 
engelsktimer og fortalte i flere klasser om U.S.A.

I oktober måned afholdt klasselærerne for 5. klasserne ori
enterende forældreaftener på skolen angående den nye sko
lelov, der giver forældrene adgang til at være medbestem
mende om delte eller udelte klasser efter udgangen af 5. 
skoleår. Senere — den 13. og 14. oktober afholdtes der 
møde for forældrene til børn i de 5. klasser, hvis forældre 
havde tilkendegivet ønske om, at deres børn skulle videre
føres i 6. klasse udelt. Stadsskoleinspektøren klargjorde 
lovens bestemmelser angående dette forhold, hvorefter for
ældrene ifølge loven, senere fik lejlighed til at afgive deres 
stemme herom. Det endelige resultat blev, at alle 5. klas
serne førtes videre udelte.

4. oktober havde skolen besøg af lærer Dagfinn Norum, 
Sirommen, Norge. Han var på studierejse i Danmark for 
at studere religions- og tegneundervisning. Her var han en 
interesseret gæst i tegnesalen.

Fra 23/10—B/lt var der erhvervsvejledning i realklasserne 
samt i 9. 8. og 7. klasserne ved erhvervsvejleder Eriksen, Aal
borg, ligesom disse klasser blev henvist til »Erhvervsvej
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ledning ved fagfolk« i Aalborghallen den 14. —15. novem
ber. Endelig var 22 elever fra 9. klasse i tiden fra 15.—29. 
november ude på forskellige arbejdspladser og virksomheder 
for at orientere sig og blive orienteret i det pågældende fag 
for eventuel senere valg af livsstilling. Disse virksomheder 
havde klasselæreren fundet frem til og truffet aftale med. 
Skolen er dem meget taknemlig for velvillig modtagelse af 
eleverne.

15. november var Linnemann Andersen med nogle af de 
ældste elever ude at kikke stjerner. De fortalte herom: »Efter 
to gange med forgæves resultat lykkedes det for os tredje 
gang at få en flot tindrende stjernehimmel at se. Med stjer
nekort, sigtelinial og kikkert, ledede overlærer Karlo Ander
sen, Dybvad, observationen, der gav et flot resultat: Vega, 
Tyren, Orion, Syvstjernen, Sommertrekanten, Herkules og 
Svanen. Den bedste oplevelse var dog at se planeterne 
Saturn med ring om og Jupiter, hvor en af dens otte måner 
passerede forbi«.

24. oktober. F. N. dagen markeredes i klasserne.

1 november måned aflagde 9. og <S. klasserne besøg på 
Andelssvineslagteriet under ledelse af K. Junge og H. Thom
sen, mens real a og II real har været på besøg hos C. W. Obel 
og 9. tekn. hos Aalborg Stiftstidende med Linneman Ander
sen.

Fra 12. november til 1. december havde skolen besøg af 
13 praktikanter fra Hjørring seminarium til vejledning først 
og fremmest i disse elevers liniefag, som var henholdsvis 
matematik og regning, dansk, engelsk, tysk saml skolekøk
ken, men desuden havde praktikanterne lejlighed til at følge 
de pågældende lærere i deres øvrige fag.

Som sædvanlig har skolen formidlet teaterbesøg. 20. og 21. 
september opførte skolescenen: Champagnegaloppen. 17. 
december: Folk og røvere i Kardemomme by, og 27.—28. 
februar: Den kaukasiske Kridtcirkel, ligesom også elevernes 
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opmærksomhed gennem skolen blev henledt på den histo
riske film omkring befrielsen: Og klokken slog tolv.

18. -21. januar havde Rådet for større Færdselssikkerhed 
arrangeret en udstilling på skolen til demonstration af færd
selsreglerne for eleverne. Udstillingen blev gennemgået for 
de forskellige klasser af overbetjent K. Jensen.

19. og 26. januar deltog et drengehold fra skolens ældste 
klasser i indendørs fodbold i Aalborghallen.

23. januar var drengene fra real og 9. klasserne inviteret 
til foredrag i fysiklokalet. Major K. C. Jørgensen, Dr. Liv
regiment, Nr. Ultrup, gav en erhvervsvejledning om Dan
marks forsvar.

27. januar deltog et hold drenge i skolernes idrætsturnering 
i idrætshallen, Østre Alle, arrangeret af Aalborg Bys og 
Omegns Sparekasse.

22. februar havde skolen besøg af inderen Adoy Mahata- 
nobisch, der lalle for real samt 9. klasserne om Indien og 
Kina.

Vor skolefest blev denne gang rykket hen til den 9. februar. 
Den formede sig på sædvanlig måde: dans, filmsforevisning 
og skolekomedie. Skolens elever fra 8. klasse og I real 
opførte eventyrstykkel »Kejserens nye klæder«, med Mogens 
Kjærgaard som instruktør, mens Erik Grønning tog sig af 
den musikalske afdeling. Forhåbentlig var eleverne tilfredse; 
i hvert fald havde vi den fornøjelse, at Statsradiofonien 
ønskede at udsende en del deraf i radioen. Sidst i februar 
ankom en radiovogn til skolen og i sanglokalet optoges en 
del af komedien samt et interview på bånd.
Den 30. marts udsendtes denne båndoptagelse i radioen, i 
udsendelsen: Skolen uden for skolen.

Fra 2.-9. april besøgte de ældste klasser, fra 5. og opefter, 
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en særudstilling på Hvorup kaserne om »Danmark under 
besættelsen«, hvor de under kyndig vejledning fik gennem
gået besættelsestidens historie.

28. april var der maleriudstilling i gymnastiksalen af ama- 
lørkunstnere fra venskabsbyerne. Borgmesteren åbnede denne 
udstilling, der tidligere havde været i Mølndal og Onsøy. 
Mange besøgende fandt vej hertil, så der er måske grundlag 
for ad åre at gentage arrangementet.

1 eksamensterminen 1963 var stadsskoleinspektøren ude 
som beskikket censor i tysk ved realeksamen, og A. Søren
sen var beskikket censor i regning og matematik.

I april 1963 var 8 b på fem dages lejrskole i Sønderjylland. 
Turen, der lededes af Mogens Kjærgaard, var begunstiget af 
godt vejr. Vi foretog tre ekskursioner: til østkysten, til vest
kysten og til Sydslesvig. Ind imellem bearbejdede vi de 
mange indtryk. Især tror jeg, at besøget på Sønderborg 
slot, hvor den berømte Petersen fortalte for børnene, val
en oplevelse for dem, samt besøget i den lille danske skole 
i Achtrup i Sydslesvig. Her fortalte læreren om forholdene 
for en dansker i Tyskland og vi sang fædrelandssange sam
men med de tysk-danske børn. Vore børn forstod da, hvad 
fædrelandsfølelse er. De havde blanke øjne, da vi forlod 
skolen.

Fra 27—30 maj havde 7 a og 7 b et lejrskoleophold i Nord
sjælland, under ledelse af Lisbeth Høeg, Birthe Gilkær og 
Asger Jørgensen. Derom fortæller en af deltagerne: Afrejsen 
fandt sted den 27. om morgenen, og målet var vandrehjem
met i Farum, som vi nåede ved aftenstid. Derfra blev der 
foretaget ture og ekskursioner de følgende dage. Således 
startede vi straks næste morgen til Helsingør, derfra med 
færgen til Hålsinborg. I dagens løb besøgte vi Hoganås, 
Mølle og Kulien og fik desuden tid til at se et glasværk. 
Det var meget interessant al se glaspusterne arbejde, se, 
hvordan tingene tog form under arbejdet. — Den følgende 
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dag var vi i Kastrup lufthavn, hvor vi fik et lille pust fr« 
den store verden ved at se de internationale maskiner lande 
med passagerer i farvestrålende dragter fra fremmede lande. 
Derefter gik turen til Tuborg, Grundtvigskirken, Zoologisk 
have og om aftenen i Tivoli. Den sidste dag kørte vi gen
nem Nordsjælland til Fredensborg, videre til Frederiksborg 
slot, hvor vi havde et langt ophold til at bese slottet. Des
uden aflagde vi besøg på Kronborg, derfra ad Strandvejen 
til Danmarks akvarium.

Proviantering, inclusive madpakker foregik fra vandrehjem
met. På hjemturen over Kalundborg—Aarhus var alle enige 
om, at det havde været en ualmindelig udbytterig og vel
lykket tur.

Idrætsmærket 1962-63.
 Bronze Sølv Sølv ni. emalje Guld Guld m. emalje 

Drenge___ 15_____ 18_______11________18 1
Piger 22 4 0 8 1

Fra skoleårets slutning fik C. Larsen på grund af alder 
bevilget afsked. Larsen har været fast ansat ved skolevæ
senet siden den 1. maj 1934. Ved en festlighed på lærer
værelset samledes kollegerne med ham, og stadsskoleinspek
tøren takkede på skolens vegne for godt og samvittigheds
fuldt arbejde gennem de mange år.

Præmiebøger 1963.
Ved årsafslutningen den 22. juni uddeltes flidspræmier, der 
oprindelig stammer fra legater: Knud Skotts samt P. Jen
sen Smeds legat, senere suppleret med tilskud fra kommu
nen samt byens boghandlere. Disse bogpræmier tildeltes 
følgende elever, som alle skulle udskrives fra skolen.

Real a:
David Tykskov
Aase Nielsen
Annette Poulsen
Real b:
Anne-Grethe Krebs Larsen
Jette Mikkelsen
Poul Walther Iljorth Jacobsen

9 a: Christian Jensen 
Kirsten Hougaard 
Birgit Rasmussen

9 t: Kjeld Stoksted Nielsen 
Flemming Thomsen

7 d : Carl Oluf Ottesen
6 d: Anita Christensen
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Andre meddelelser fra Godthaabsgades skole.
Ved dette skoleårs afslutning måtte vi sige farvel til den 
sidste realklasse efter den gamle ordning. Uden iøvrigt at 
forsøge at vurdere denne i forhold til realklasser efter den 
nye skolelov, vil jeg dog beklage, at vi har måttet afskrive 
en eksamensform, der i mere end et halvt århundrede har 
været en værdifuld målestok for de unges præstationer — 
en eksamen, der var almindelig anerkendt, og som derfor 
gav adgang til en lang række af muligheder for videreud
dannelse.
Vi må nu håbe, at den nye realeksamen ikke bliver rin
gere i så henseende. Og vi må hilse med glæde, at den 
skolegang, vore elever får i 8.—9. klasse, afsluttet med en 
statskontrolleret prøve efter 9., synes at ville få stor værdi. 
Den tid er sikkert heller ikke fjern, da man kan forvente, 
at der melder sig tilstrækkelig mange elever til oprettelse 
af 10. klasse på frivillig basis. Færre og færre elever udskri
ves efter 7. skoleår. For at kunne tilfredsstille de store ele
vers behov er det tvingende nødvendigt at skaffe egnede 
lokaler til værkstedsundervisning, undervisning i byggefa
gene, orienteringsfag, metalsløjd, maskinskrivning o. s. v., 
ligesom vi må regne med, at også radio, film og fjernsyn 
trænger sig mere og mere på, så der må indrettes lokaler 
specielt til denne form for undervisning. Det er derfor at 
håbe, at vi meget snart må komme igang med den hårdt 
tiltrængte udbygning af Godthaabsgades skole.
23. august fik alle skolens elever børstet tænder med fluor.

11. september var der skoleidrætsdag, og vore elever fik
diplom i følgende dicipliner:

Atletik f. piger, 6. skoleår
» » » 7. »
» » » 9. »
» » » 10. »

Langbold » » 8.-9.—10. skoleår
Atletik » drenge 7. skoleår

» » » 8. »
» » » 9. »

Fodbold » » 8.—9.—10. skoleår

22



23. —29. oktober: Gennemlysning, tuberkulinprøver, eftersyn 
og vaccination.

15. november aflagde 9. klasse besøg på Aalborg Stiftsti
dende, hvor man fulgte en nyhed fra den ankom til redak
tionen til den forlod trykkeriet i en frisk avis. Efter gen
nemgangen fik man at vide, hvilke muligheder der var for 
disse elever for at få arbejde pa en avisredaktion eller et 
trykkeri.

2(1. november havde vi besøg af kaptajn Nørgaard fra sko
leskibet »Georg Stage«. Eleverne fra 8. og 9. klasserne samt 
fra realafdelingen var samlet i bespisningslokalet og hørte 
kaptajn Nørgaards foredrag om mulighederne til søs.

22. november var der forældredag.

24. og 25. november havde vi skolefest, den første aften 
med de små elever og deres forældre, anden aften med de 
store elever — og som sædvanlig med stor deltagelse begge 
aftener. På programmet stod eventyrspillet »Bjergkongens 
bryllup«, instrueret af fru Hanne Thomsen, sang af skolens 
kor, under ledelse af frk. Karen Søndergaard Thomsen og 
med musikledelse af hr. L. Gilkær. Begge altener var der 
dans i bespisningslokalet efter forestillingen.

29. november fik eleverne igen tænderne børstet med fluor.

27. februar var der møde for de forældre, der havde børn 
i 7. klasse. Der var kommet mange til stede, og man drøf
tede mange problemer, naturligvis især børnenes fremtidige 
skolegang.

15. marts var 9. klasse på besøg i Nørresundby Bank.

18. marts havde man erhvervsvejledning i 8. a og 8. b.

21. marts deltog to drengehold fra skolen i amtsudvalgets 
gymnastikkonkurrence på Danmarksgades skole i Aalborg. 
De to hold placerede sig som henholdsvis nr. 7 og nr. 13 
af ialt 16 hold.
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1. april var elever og forældre indbudt til en sang- og mu
sikaften i bespisningslokalet. Lidt over 200 forældre og børn 
havde efterkommet indbydelsen. I koncerten medvirkede 
savel elever som lærere. Det blev en sukces, som forhå
bentlig kan gentages.

3. april havde frk. Skovsted og hr. Andersen gymnastikop
visning med tre hold elever. Opvisningen blev overværet 
af så mange forældre, at pladsen til gymnasterne blev meget 
stærkt indskrænket.

22. —27. april var 9. klasse på lejrskole i Sønderjylland 
under ledelse af hr. og fru Andersen. Vi boede på vandre
hjemmet i St. Jyndevad under de bedst tænkelige forhold, 
både hvad indkvartering og forplejning angår. I bus fore
toges ture rundt i Sønderjylland. En dag gik luren over 
Kruså til Dybbøl Skanser, derfra til Sønderborg slot, hvor 
vi blev vist rundt af kustoden, der havde en fantastisk 
evne til at fortælle om samlingerne. Derefter gik turen til
bage over Broager og den gamle hærvej ved Gejlå. Dagen 
efter besøgte vi den vestlige del af Sønderjylland: Tønder, 
Møgeltønder, Rudbøl, Højer sluse, Vadehavet, Trøjborg slots
ruin og Løgumkloster kirke. Højdepunktet var dog turen 
til Sydslesvig. I Achtrup overværede vi en time i den dan
ske skole — det var en oplevelse, vi sent vil glemme. Senere 
besøgte vi Husum og Frederiksstad. Herfra kørte vi til Dan
nevirke, hvor vi især lagde mærke til Valdemarsmuren. 1 
Slesvig var vi på museet på Gottorp slot, hvor vi beundrede 
samlingerne omkring Nydambåden. Den sidste del af dagen 
benyttede vi til at se os om i Flensborg.

15. maj var der forældredag.

18. —23. maj var 7. b og 7. c på lejrskole på Bornholm 
under ledelse af hr. Gilkær, hr. Lorentzen og frk. Melsen 
Svendsen. 38 elever deltog. På turen aflagdes besøg i Tivoli. 
Opholdet på Bornholm var arrangeret af Ejv. Hahn, Gud
hjem. Man var indkvarteret i pension Imatra, Sandkås, 
hvorfra de daglige lure med bus udgik. Børnene fik lejlighed 
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til at se de karakteristiske steder på øen, det være sig såvel 
historiske og naturskønne steder, som granitbrud og kera- 
mikvirksomhed. Turen var planlagt som lejrskole, hvorfor 
børnene hver dag en time var beskæftiget med udformnin
gen af rapporter efter notater, der var gjort undervejs på 
turene. Efter hjemkomsten til Nørresundby blev rapporterne 
renskrevet i arbejdsmapper, billeder og udklip indsat samt 
tegninger af forskellig art udført. — Turen var i alle måder 
vellykket og udbytterig.

25. maj døde viceskoleinspektør S. Andreassen efter lang 
tids sygdom. Vi mistede en god kollega og skolevæsenet 
en overmåde værdifuld arbejdskraft. Han var en særpræget 
personlighed, der i høj grad forstod at gøre sig respekteret 
og afholdt af alle.

Forsøgsvis har vi udsat skoleudflugten til efteråret.

1 lighed med i l'jor holdtes afslutningsfesten for afgangs
klasserne om aftenen den 21. juni. Den afgående realklasse 
takkede for liden, der gik, med et smukt tinfad til skolen 
en tin kande til klasselærerinden frk. Vestergaard og blom
ster til skoleinspektøren, ligesom den afgående 9. klasse 
overrakte klasselæreren hr. Andersen en smuk gave. Skole
inspektøren takkede frk. Tiemroth, der forlod skolearbejdet 
ved årets slutning, for vel udført arbejde, for pligtlroskab 
og for god kollegialitet gennem ni år.

Bronze Sølv Guld Sølv in. emalje Guld m. emalje Ungd.idrælsm.

Drenge 5 5 1 1 7 2 0
Piger 2 4 4 5 4 9

Der uddeltes flidspræmier til følgende:
Ann Dorthe Stricher, realklassen .lens Christiansen 8 t
Inge Kjær » Peter Sørensen
Ole Halberg II real Maja Henningsen 8 a.
Lone Nørgaard » Annette Kleincr »
Finn Mosskov I real Kirsten Thomsen 8 b.
Lisbeth Balle »
Filen Margr. Nielsen 9 a 
Liselotte Bergholm »

Idrætsmærket 1962-63.

Jytte Johansen »

25



Skolelægens beretning.
Der blev i skoleåret 1962-63 undersøgt ialt 1273 børn, deraf 
655 drenge og 618 piger, derudover til ekstraundersøgelse 
37 børn. Af samtlige børn blev 286 henvist til læge for 
forskellige lidelser. Der fandtes 108 børn med hørenedsæt- 
telser, deraf 42 nyerkendte. Af egentlige øresygdomme fand
tes 22, deraf 12 nyerkendte.

Der fandtes 220 børn med synsnedsættelse, deraf 57 nyer
kendte.

5 børn var ved undersøgelsen ikke koppevaccinerede
34 børn havde ved undersøgelsen ikke fået 3. difterivacci

Dei• fandtes 9 børn med1 farveblindhed
» » 2 » » hjertelidelser

» 1 » » astma
» » 2 » » epilepsi
» » 3 » følger efter polio
» » 2 » » » knoglebetændelse
» » 2 » » sukkersyge
» » 2 » » albuminuri
» » 1 » » struma
» » 1 » » ganespalte
» » 1 » » kraftig nervøs lidelse
» » 2 » taleforstyrrelser, der kræver sær

lig behandling.

19 børn blev fundet overvægtige
31 børn havde over 30 sygedage

nation
42 børn » » » » » 4. poliovacci
nation.

Så godt som alle børn fik Sabins poliovaccination.

Tuberkuloseundersøgelsen er som sædvanlig foretaget af 
Aalborg kommunes tuberkulosestation. Sundhedstilstanden 
gennemgående god.

K. Simonsen 
skolelæge.
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Skoletandlægens beretning for året 1962-63.
Året prægedes af et kolossalt arbejdspres — børneantallet er 
ikke steget, men det er til gengæld antallet af behandlinger 
af hvert enkelt barn. Der er beregnet 1 l/2 times behand
ling pr. år pr. barn i 3.—6. klasse, 2 time til børnene 
i de øvrige klasser. Delte timetal slår desværre ikke mere 
til. Børnene i 1. klasse har for størstepartens vedkommende 
slette tandforhold, og de store børns tænder viser et stærkt 
stigende antal cariesangreb. Resultatet for delle skoleår er 
blevet, at en del klasser kun har fået en årlig tandbehand
ling.

Fortsætter denne cariesaktivitet, må vi på skoletandklinik
ken gå een af to veje: Enten L) bortskære de ældste årgange 
fra skoletandpleje, eller ved 2) slikforbud i skoletiden og 
propaganda for ændrede kostvaner, søge at få hjem og børn 
til at forstå, hvilke værdier de ødelægger ved unuflig ernæ
ring.

Den første udvej, at udelukke de ældste årgange fra skole
tandpleje, vil jeg nødig vælge. Netop de ældste børn kræver 
i voksealderen en systematisk tandpleje med en halvårlig 
behandling. Disse slore børn er på alle områder dyre for 
hjemmene, så det i mange hjem vil være svært at klare 
en regelmæssig tandbehandling. Følgen af manglende behand
ling kan blive en ødelæggelse af skoletandplejens mangeå
rige conserverende arbejde.

Den anden udvej er slikforbud og oplysning. En anmod
ning fra mig om at få indført slikforbud i skoletiden ligger 
til behandling hos de for byens skoler kompetente myn
digheder. Der slikkes så meget i skolerne og på skolevejen, 
al slik for mange børn helt kan erstatte et måltid. Caries
billedet vil utvivlsomt ændres, om tænderne ikke får »søde 
sager« fra morgen til eftermiddag. Hjemme er der dog resten 
af dagen mulighed for at børste lænder efter at have spist, 
.leg imødeser med interesse, om lærerstaben vil medvirke 
lil at udrydde fødselsdagsslik i klasserne og i det hele taget 
del store slikforbrug i skoletiden.
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En del af skoletandplejen består i at give orientering om 
de for tandsystemet nødvendige næringsmidler og den per
sonlige mundhygiejne; men selv et mangeårigt oplysnings
arbejde har svært ved at ændre vore kostvaner.

Fluorbehandling, som et led i moderne tandpleje, er mere 
aktuel end nogen sinde. Igennem flere år har jeg anvendt 
fluorbørstning fire gange årlig, nu anses fluorskylning hver 
14. dag på skolerne for at have bedre virkning — også på 
dette punkt afventer jeg en afgørelse fra skolemyndigheder 
og byråd, så fluorbehandlingen kan fortsættes.

Det er glædeligt at konstatere, at der fra kredse, hvis ar
bejdsområde normalt intet har med skoletandpleje at gøre, 
kan ydes en håndsrækning. Således sluttede i maj den af 
Aalborg Bys og Omegns Sparekasse iværksatte tandværns
konkurrence. En 7. klasse fra Frydendal skole i Aalborg, 
havde det mindste antal nye cariesangreb på et år, mens 
vore 7. klasser havde alt for mange cariesangreb til at 
kunne komme i betragtning. Skoletandlægerne i Aalborg 
amt er sparekassen taknemmelig for denne indsats.

Til slut bringer jeg skolemyndigheder og lærerstab en tak 
for godt samarbejde.

Edith Krøldrup,
cheftandlæge
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Kommunens udgifter til skolevæsenet
i regnskabsåret 1961-62

Udgifter vedrørende kommunale skoler:
16-1. Lærere:

1. Lærerløn ............................................... 1.261.963,09
2. Vikarer og overtimer i anledning 

af sygdom m. v., vakance eller som 
følge af særundervisning............. 329.227,77

1.591.190,86
3. Fragår: Tilskud fra statskassen 

gennem skolefonden:
1. Tilskud til lærerløn 1.082.431,65
2. Tilskud til vikarud

gifter m.v............... 287.862,14
------------------ 1.370.293,79

220.897,07
4. Vikarer og overtimer, der ikke 

skyldes sygdom m.v.eller vakance, 
timelærere i unormeret stilling og 
faglærere............................................ 5.037,58

5. Vederlag for særlige hverv............  9.366,12
6. Bidrag til amtets skoleråd..............  19.617,00

------------------ 254.917,77
16-2. Pedeller, opsynsmænd m.v.:

1. Lønninger incl. tilsyn med aften
skoler o. lign..................................... 38.001,98

2. Tilskud til pensionsfond................. 3.181,43
4. Direkte udbetalt pension og under

støttelse .............................................. 1.400,00
------------------ 42.583,41

16-3. Skolelæge m. v.:
1. Skolelæge, skolesundhedsplejerske. 39.578,86

Tilskud gennem skolefonden..........  16.378,48

23.200,38
2. Tandpleje: Tandklinik..................... 96.742,82

------------------ 119.943,20
16-4. Skolebygninger og lærerboliger m. v.:

1. Faste ejendomme:
1. Skansevejens skole . . 35.148,06
2. Godthaabsgades skole 48.621,60

------------------ 83.769,66
2. Inventar:

1. Skansevejens skole.. 12.247,04
2. Godthaabsgades skole 10.790,68

------------------ 23.037,72
3. Gas, elektricitet, vand og varme:

1. Skansevejens skole .. 35.312,64
2. Godthaabsgades skole 23.413,65

58.726,29

Transport 165.533,67 417.244,38
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Kr Kr.

Transport 165.533,67 417.244,38
16-4. 4. Renholdelse in. ni.:

1. Skansevejens skole .. 66.460,20
2. Godthaabsgades skole 60.963,46

------------------ 127.423,66
5. Skatter, afgifter og forsikringer:

1. Skansevejens skole .. 9.053,32
2. Godthaabsgades skole 41.460,90

------------------ 50,514,22
6. Kontorhold:

1. Skansevejens skole .. 3.360,10
2. Godthaabsgades skole 3.430,97
3. Fælles kontorholdsud-

4. Andel i alm. admini- 
nistrationsudgifter ... 20.000,00

5. Kontormedhjælp til .
stadsskoleinspektøren 16.216,81 

------------------ 45.202,18
7. Forrentning................ 143.889,65
8. Afskrivning................ 149.829,44

293.719,09
9. Tilsk. fra statskassen 

gennem skolefonden 
til forrentning og af
drag på skolelån .... 5.648,01

------------------ 288.071,08

676.744,81
11. Frag.for tjenesteboliger og varme 4.496,50 

------------------ 672.248,31
16-5. Undervisningsmidler:

1. Skansevejens skole......................... 59.660,79
2. Godthaabsgades skole.................. 53.673,04
3. Legater, flidspræmier &boghjælp 359,84

------------------ 113.693,67
16-7. Tilskud til undervisning af børn i 

andre kommuners skoler. 3.651,64

16-8. Andre udgifter:
1. Skansevejens skole....................... 1.070,90
2. Godthaabsgades skole................. 705,72
3. Skolernes fællesudgifter............. 10.732,66
4. Repræsentation, skovtur & ferie

rejser.............................................. 4.757,51
5. Censorer............................................ 3.313,43
6. Leje af sportsplads og omklæd- 

hus på Skansen ....................... 3.000,00
------------------ 23.580,22

1 230.618,22

Transport 1.230.618,22
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Transport 1.230.618,22
16-9. Fragår indtægter:

1. Statstilskud gennem skolefonden 
til 8. og 9. klasse...................... 3.072,00

2. Andre statstilskud gennem skole
fonden (skoletandpleje)............ 5.538,00

3. Direkte statstilskud til kommu
nale realskoler............................ 6.783,00

5. Tilskud fra andre kommuner for 
undervisning af børn fra disse . 3.358,33

------  18.751,33
I alt 1.211.866,89

L’dgift pr. barn................................................................................ kr. 959,51
« » » excl. forrentning og afskrivning.............. » 726,96

Nørresundby kommunale ungdomsskole.
Skolen blev drevet med aftenundervisning to gange om 
ugen (og som valgfrit fag maskinskrivning en tredje aften) 
i tiden oktober—april. Der undervistes i fagene: dansk, 
regning, samfundslære, klubtime og maskinskrivning som 
fællesfag. Desuden undervistes drengene i sløjd med værk
tøjslære og pigerne i husgerning med varekundskab og 
kostberegning. Der blev aflagt to virksomhedsbesøg, et i 
en sparekasse og et på politistationen.

Der var tilmeldt 26 elever (14 piger og 12 drenge).

Der undervistes i alt i 110 timer.

Den samlede udgift var 7.377,58 kr.
Tilsk. fra stat og skolefond 3.919,10 » 
Kommunens udgift 3.458,48 kr.

Poul Berlhelsen.
leder af ungdomsskolen
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Nørresundby kommunale aftenskole.
Sommerhalvåret 1962:
Der undervistes i 18 hold. Elevtallet var 242 (alle kvin
der) og timetallet var 577 timer.

5 af holdene var Marthahold (67 under 18 år), der under
vistes i syning, husgerning, samaritergerning, barnepleje 
og sygepleje. De øvrige hold undervistes i syning (og af 
disse var 17 elever under 18 år).

Vinterhalvåret 1962-63:
Der undervistes i 57 hold med 905 elever (761 kvinder 
og 144 mænd). Det samlede timetal var 3162 timer.

Af deltagerne var 159 kvinder og 34 mænd under 18 år.

Der undervistes i følgende fag:
Husgerning, kjolesyning, finere håndarbejde, knipling, væv
ning, porcelænsmaling, bogbinding, maskinskrivning, sløjd, 
modistlære, stoftryk, sang og musik, engelsk, familiekund
skab, fagforeningskundskab, samfundslære, syning af lam
peskærme og samaritergerning.

Den samlede udgift for hele regnskabsåret har været:
Den samlede udgift 92.199,96 kr.
Tilskud fra staten 57.174,10 »
Kommunens udgift 35.025,86 kr.

Poul Berthelsen. 
leder af aftenskolen

F. O. F.
havde tilmeldt 8 hold. I^agene var: syning, porcelænsma
ling, keramik og engelsk.

Der undervistes ialt i 433 timer for 155 elever.

Udgiften var:
Lærerløn og lederhonorar 9.529,08 kr. 
tilskud fra staten 6.228,55 »
Kommunens udgift 3.300,53 kr.

Nørresundby Bogtrykkeri 
Skraagade 3. Bekov-Pedersen32


