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Skoleefterretninger

1963-64

Nørresundby kommunale skolevæsen



NØRRESUNDBY KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKOLEEFTERRETNINGER

FOR

SKOLEÅRET 1963-64

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



Skolekommissionen:
Fru Asta Thomsen, formand 
Hr. overassistent E. Bunk 
Hr. snedkermester H. 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 33 93

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



Beretning for året 1963-64.
Selv om endnu her som i andre kommuner skolevæsenet 
er i støbeskeen, fordi omstillingen til nye undervisnings
midler og nye undervisningsformer ikke er afsluttet, må 
året betegnes som et af de »stilfærdige«, idet alle planer af 
bygningsmæssig art har måttet hvile — dels på grund af 
byggestop, dels af budgetmæssige årsager.

Planer til oprettelse af børnehaveklasser var omtrent fær
dige, da der fra ministeriets side blev lukket for yderligere 
tilgang af forsøgsklasser på dette område.

For alle 5. klassers vedkommende ved skolevæsenet blev 
det vedtaget at lade dem gå udelt over til 6. klasser i skole
året 1964/65 — ikke på forsøgsbasis, men efter forældre- 
ønske. Det er selvsagt for tidligt endnu at udtale sig om 
resultaterne heraf.

Som i tidligere år har der været tilbudt undervisning i en 
række valgfri fag for eleverne i 8. og 9. klasserne; men 
det er blevet bekræftet, at der skal et ret stort antal elever 
til for at kunne få alle disse fag udnyttet. I liere af fagene 
har der ikke kunnet etableres hold, fordi der var for få 
deltagere, og i andre var holdene relativt små — et for
hold, der virker temmelig belastende for skolevæsenet, så 
længe reglerne for den såkaldte lærerrationering er i kraft. 
At 1. klasserne er blevet for store — også på grund af 
lærerrationeringen — er et andet uheldigt moment, selv om 
forholdet mildnes noget ved i fuldt omfang at benytte dele
timer i hovedfagene i de yngste klasser.
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Efter at skolernes svømmeundervisning i nogle år har været 
suspenderet på grund af sundhedsautoriteternes forhud mod 
badning i fjorden, har der nu atter i det meste af det for
løbne år været undervist i svømning, idet der på Skanse
vejens skole er opført en svømmesal, hvortil elever fra begge 
skoler har været henvist. Der har været stor tilfredshed 
med nyordningen, ligesom svømmesalen uden for skolens 
undervisningstid har været stærkt benyttet af svømmeklub- 
ben, som har fået en stor forøgelse i medlemstallet, efter 
at den har fået rådighed over svømmelokaliteterne i såvel 
Sundby-Hvorup som Nørresundby. Al der herigennem er 
tilført sporten og idrætten i de to kommuner et væsentligt 
aktiv, er der næppe tvivl om hos dem, der kender for
holdene.
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Børnetal m. v.

Antallet af børn i undervisningspligtig alder i Nørresundby købstad 
var den 1. september 1963:

Drenge Piger I alt

I Nørresundby kommuneskoler .... 478 488 966
I statsskoler............................................. 1 0 1
Hjemmeh. i andre kommuners skoler 0 0 0
I private skoler....................................... 33 23 56
Undervist i hjemmet ........................... 0 0 0
Uden undervisning på grund af

vedvarende sygdom ...................... 0 0 0
På åndssvageanstalt eller

eksternatskole................................... 0 1 1
På blinde- eller døveinstitut.............. 3 1 4

515 513 1028

Nørresundby kommuneskolers børnetal den 1. september 1963.

Under 
undervis

ningspligtig 
alder

I 
undervis

ningspligtig 
alder

Over 
undervis- 

ningspligtig 
alder

I alt

Drenge ..................................... 1 478 150 629
Piger ......................................... 1 488 120 609

2 966 270 1238
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Børneantallets fordeling på de forsk, klassetrin.

1. september 1963.
På Skansevejens skole:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 9. l.r 2. r 3. r I alt
78 75 81 70 64 87 65 48 29 16 29 20 662

På Godthaabsgades skole:

1,
72

2._
81

3.
65

4. 5. 6. 7. 8. 9. l.r 2. r 3.r I alt
55 55 75 62 30 27 20 17 18 577

1. september 1964.
På Skansevejens skole:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. l.r 2.r 3. r I alt
83 78 83 68 60 72 72 30 37 21 15 22 641

På Godthaabsgades skole:

1. 2. 3. 1 4. 5. [ 6. 7. 8. ! 9. l.r 2. r 3. r I alt
63 70 80 | 63 53 54 71 34 j 19 14 23 14 558

Ved den ordinære indskrivning i januar 1964 indskreves på 
Skansevejens skole 44 drenge og 39 piger, i alt 83 elever.

På Godthaabsgades skole indskreves 39 drenge og 24 piger, i alt 63 
elever.

Ved den ordinære udskrivning den 23. juni 1964 udskreves på 
Skansevejens skole 34 drenge og 28 piger, i alt 62 elever.

På Godthaabsgades skole udskreves 44 drenge og 30 piger, i alt 74 
elever.

Elevantallet pr. 1. september.
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1379 1407 1366 1336 1289 1236 1237 1199
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Forældredage.
Der er 2 gange i det forløbne år afholdt forældredage, nemlig: 
Ved Skansevejens skole onsdag den 22. januar 1964 og torsdag 
den 28. maj 1964, ved Godthaabsgades skole tirsdag den 10. decem
ber 1963 og fredag den 29. maj 1964.

Af SKOLESPAREMÆRKER solgtes fra 1. august 1963 til 31. juli 
1964 for 10.500,00 kr. på Skansevejens skole.

Specialundervisningen i skoleåret 1963/64.
I skoleåret 1963/64 har 21 elever været undervist i hjælpeklasser. 
Dette er 1,7 %af skolevæsenets samlede elevtal. Eleverne har været 
fordelt i to klasser med 7 drenge og 3 piger i yngste klasse og 7 
drenge og 4 piger i ældste klasse. Begge klasser har været placeret 
på Skansevejens skole, hvor der nu i den nye vestfløj er tilveje
bragt tidssvarende og velindrettede lokaler også til specialunder
visning.

Undervisningen på læsehold har omfattet ialt 47 elever — 3,5 % 
af skolernes samlede elevtal. På Godthaabsgades skole har der 
været 22 elever, på Skansevejens skole 25 elever. Denne undervis
ning har været varetaget af 9 forskellige lærere, 4 på Godthaabs
gades skole og 5 på Skansevejens skole. Læseholdene har i almin
delighed fået 3 timers undervisning om ugen. Af skemamæssige 
grunde kan det være vanskeligt at danne egentlige hold; dette er 
dog mindre væsentligt, da undervisningen her hovedsagelig er in
dividuel. Enkelte elever med særlige vanskeligheder har i perioder 
fået enetimer.

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

Dr. Pg. Ialt Dr. Pg. L alt Dr. Pg- I alt

2. klasse 1 1 2 2 0 2 3 1 4
3. — 4 2 6 3 1 4 7 3 10
4. — 5 2 7 5 2 7 10 4 14
5. — 5 1 6 4 1 0 9 2 11
Øvr. klasser 3 1 4 2 2 4 5 3 8
I alt: 18 7 25 16 6 22 34 13 47

Støtteundervisning i regning er i kortere perioder givet til en
kelte elever.

Undervisningen af børn med tale- og hørevanskeligheder har om
fattet 11 drenge og 2 piger. Denne undervisning har været forestået 
af skolevæsenets talepædagog, overlærer H. Ammentorp. Igen i år 
har en elev deltaget i lejrskolekursus for svagthørende børn arran
geret af Statens Hørecentral.
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I flet forløbne år har i alt 81 elever, svarende til 6,5 % af det sam
lede elevtal ved skolevæsenet, fået specialundervisning under en 
eller anden form.

T skoleåret har i alt 51 elever været henvist til skolepsykologisk 
undersøgelse, fra Skansevejens skole 24 og fra Godthaabsgades skole 
27 elever.

Undersøgelserne har været fordelt på følgende klassetrin:
1. klasse: 3 drenge og 2 piger
2. : 9 - - 3 —
3. — : 7 - - 5 -
4. — : 6 — - 4 —
5. — : 7 — - 3 —
Øvrige : 2 — - 0 —

34 drenge og 17 piger

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

Klasselærerne har foretaget Dearborn gruppeprøver og taleprøver 
i 1. eller 2. klasse. Det må noteres som et glædeligt tegn, at lærerne 
i stadig stigende grad benytter de standardiserede standpunktsprøver, 
selvom det må indrømmes, at standardiseringen efterhånden er noget 
»Ilosset« og for mange prøvers vedkommende trænger til en fornyelse.

Til specialundervisning er henvist følgende:
Hjælpeklasse: 2 drenge og 3 piger. 
Læsehold: 17 drenge og 8 piger. 
Tale- og høreundervisning: 7 drenge og 2 piger.

2 elever er henvist til eksternatskole, 1 til optagelse i Statens tung
høre- og døveskole. Desuden er 2 elever indstillet til psykiatrisk 
undersøgelse på børnerådgivningsklinikken i Aalborg.

Der henvises en del børn med adfærdsmæssige vanskeligheder. 
Desværre har vi i skolen meget små muligheder for at hjælpe disse 
børn, hvis vanskeligheder ofte er at søge i deres hjemlige miljø. 
De sværeste tilfælde henvises til psykiatrisk behandling, enten på 
hospital eller rådgivningsklinik; men ventetiden på disse institutioner 
er fortvivlende lang. Det må derfor håbes, at det må lykkes at 
etablere et nærmere samarbejde med den netop startede Gravens
hoved Kostskole, der af Aalborg kommune og Aalborg og Thisted 
amter er oprettet som observationskoloni for adfærdsvanskelige 
børn.

Roberi Hvolby.
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Elevtal og forsømmelser i året 1963/64.
På Skansevejens skole:

Elev
antal

Skole
dage

Holdte 
skoledage

Forsøm m e Is er
Sygd. M.l.gr.j L'.l.gr. I alt

August 660 18 11880 242 15 0 257
September 662 24 15888 364 21 2 387
Oktober 661 21 13881 420 60 0 480
November 654 25 16350 635 34 0 669
December 652 18 11736 436 25 0 461
Januar 653 23 15019 639 19 0 658
Februar 651 24 15624 651 17 0 668
Marts 646 19 12274 544 28 0 572
April 647 23 14881 524 30 0 554
Maj 647 21 13587 425 126 2 553
Juni 646 19 12274 228 46 2 276
Juli 646 0 0 0 0 0 0

I alt .......... 153394 5108 421 6 5535

På Godthaabsgades skole:

Elev- Skole- Holdte 
skoledage

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

August 577 18 10386 241 15 0 256
September 576 24 13824 279 19 1 299
Oktober 576 21 12096 415 39 0 454
November 572 25 14300 517 21 0 538
December 571 18 10278 372 28 2 402
Januar 570 23 13110 522 22 0 544
Februar 570 24 13680 596 17 4 617
Marts 569 19 10811 395 13 2 410
April 570 23 13110 401 23 6 430
Maj 566 21 11886 396 106 3 505
Juni 566 19 10754 139 52 0 191
Juli 566 0 0 0 0 0 0

I alt............ 134235 4273 355 18 4646
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På Skansevejens skole har elevantallet i første halvår gennemsnit
lig været 657,00 og i andet halvår gennemsnitlig været 647,17.

På Skansevejens skole udgjorde forsømte skoledage af eleverne for 
skoleåret 1963-64, beregnet procentvis af samtlige skoledage:

På grund af sygdom........ 3,34 (3,09)
Anden lovlig grund.......... 0,28 (0,22)

Tallene i parentes angiver forsømmelserne i 1962—63.

På Godthaabsgades skole var elevantallet gennemsnitlig i første 
halvår 573,66 elever og i andet halvår gennemsnitlig 567,83 elever.

Elevernes forsømte skoledage, beregnet procentvis af samtlige 
skoledage:

På grund af sygdom........ 3,33 (3,24)
Anden lovlig grund.......... 0,26 (0,21)

Tallene i parentes angiver forsømmelserne i 1962—63.

Nørresundby kommunes indbyggerantal var den 1. juli 1964: 10403. 
I liden 1. august 1963 til 31. juli 1964 fødtes i Nørresundby købstad 
189 børn.

Realskolen, tekniske samt 9. klasser.

Fra 1. septbr. 1964 har Skansevejens skoles 3. realklasse 22 elever, 
2. r 15 og 1. r 21 elever, tekn. linie 16, 9. kl. 21 elever.

På samme skole indstilledes følgende 19 elever til realeksamen, og 
alle bestod denne:

Per Andersen
Peter Glifford Dencker
Jens Rask Lund Eriksen
Michael Fossing
Anette Valentin Gøttler 
Henning Jensen 
Søren Borup Jensen 
Ole Holstein Johansen 
Elsebeth Johansson 
Bente Jordening

Jon Landgrebe-Nielsen 
Niels Erik Larsen 
Rita Bæk Madsen 
Freddy Nørgaard Nielsen 
Inger Cassøe Pedersen 
Evan Skjelmose 
Hans Ove Svalgaard 
Sussi Sørensen 
Anne Marie Østergaard
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Desuden havde skolen to 9. almen klasser, hvis elever alle indstil
lede sig til den statskontrollerede prøve.

Eleverne i 9. kl. var følgende:

Ingelise Andersen 
Karl Erik Andersen 
Niels Anker Andreasen 
Jytte Selmer Hansen 
Marianne Hansen
Klavs Ertmann Jensen 
Steen Press Jensen
Anette Kohl
Hans Jørgen Madsen 
Dorthe Agnethe Nielsen 
Kirsten Nielsen 
Kirstin Girich Nielsen 
Lars Pedersen
Peter Bostrup Petersen

Ellen Merethe
Saastamoinen-.Iacobsen 
Hans Erik Sørensen 
Lene Thellufsen

Gert Holmsø Christensen 
Per Firman Christensen 
Peter Delarose Christensen
Myrna Jacobsen
Henning Jensen
Søren Buksted Kristensen
Poul Erik Mogensen 
Lene Vibeke Nielsen 
Rita Olsen
Irene Margrethe Rasmussen

Fra 1. september 1964 har Godthaabsgades skole i
3. r 14 elever
2. r 23 »
1. r 14 »

Til realeksamen indstilledes på Godthaabsgades skole nedenstående 
18 elever, der alle bestod:

L’lla Elisabeth Andersen
Steen Balle
Peter Vinther Barons
Thovas Preben Bødiker
Birgit Christensen
Ane Faaborg
Steen Frandsen
Lis Hansen
Karin-Wicki Winther Henriksen

Leo Elmbirk Jensen
Preben Frimodt Kristoffersen
Niels Christian Larsen
Lone Elise Nørgaard
Inge Foss Pedersen
Peter Abildtoft Pedersen
Anna-Marie Rusholt
Just Thomsen
Eva Agnete Tordrup

Til den statskontrollerede prøve 9. klasse indstilledes følgende:

Anne Grete Andersen 
Erik Fisker Andersen 
Elli Cørdis Christensen 
John Karl Sejer Christensen 
Bente Lisbeth Hansen 
Lizzi Margrethe Hansen 
Pia Kirkegaard Hansen 
Maja Tora Henningsen

Jytte Johansen
Vivi Juni
Annette Rosita Kleiner
John Knudsen
Anni Bech Nielsen 
Evy Randi Olsen 
Kirsten Sigrid Thomsen

Til teknisk forberedelseseksamen indstilledes følgende, der alle be
stod:

Frank Mogens Busk 
Tage Bak Christensen 
Jens Kønig Christiansen 
Keld Pagel Hansen

Ove Christian Juul
Kaj Schjødt Nielsen 
Preben William Petersen 
Peter Sørensen
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Børnebibliotekerne.
I bestyrelsen for lærer- og børnebibliotekerne på skolerne var for 
Nørresundby:

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

Børnebibliotekets to afdelinger på begge skoler (læsestue og udlån) 
er åbne hele skoleåret. — På Skansevejens skole forestod hr. Lin- 
nemann Andersen udlån og tilsyn med læsestuen og hr. E. Grøn
ning lærerbiblioteket, medens hr. A. Andersen forestod udlån og 
tilsyn på Godthaabsgades skole.

løvrigt er udlånstiderne følgende:
Skansevejens skole: Udlån:

Læsestue:

Godthaabsgades skole: Udlån:
Læsestue:

Mandag, onsdag, fredag kl. 14—16
» » » » 15 16

Mandag, onsdag, fredag kl. 14—16
» » » » 15—16

Bogbestanden fordeler sig således:
Faglitteratur Skønlitteratur Ialt

Godthaabsgades skoles udlån .... 827 1609 2436
» » læsestue . 902 4 906

Skansevejens skoles udlån............ 1045 1422 2467
)) )) læsestue .... 890 3 893

Klassesæt:
Godthaabsgades skole ............................................................... 1330 bind
Skansevejens skole.....................................   2066 bind

Udlånene fordeler sig som følger:

Godthaabsgades skole........
Antal lånere

............. 282
Faglitt.
1770

Skønlitt.
6301

I alt
8071

Skansevejens skole.............. ............. 301 3045 6358 9403

Der har i det forløbne år været en kraftig vækst i virksomheden. 
Udlånet er i år steget med 24 %, det er dobbelt så stor en stigning 
som i fjor. Alligevel foregår den største udvikling ikke i den del af 
virksomheden, der kan vejes og måles, nemlig udlånet. Den sker 
derimod i det øgede brug, skolerne gør af skolebibliotekerne, især 
læsestuerne, og hovedbiblioteket i forbindelse med undervisningen. 
Vi kan mærke, al skolernes undervisningsformer gennemgår store 
ændringer i disse år. Børnene lærer nu i højere grad at bruge 
biblioteket som et redskab, ved hjælp af hvilke de kan finde frem 
til de oplysninger, de ønsker. I forbindelse med skolens undervis
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ning er det især bøger om samfundskundskab, familiekundskab, 
fremmede folkeslags levevis og dyr, der spørges efter. løvrigt er 
en ny gruppe ved at opdage bibliotekets muligheder. Det er for
ældrene til børnene under skolealderen og de mindste skolebørn. 
Hovedbiblioteket har haft et stærkt øget udlån af billed- og op
læsningsbøger.

Efter sommerferien 1963 blev der taget nye skolebibliotekslokaler 
i brug på Skansevejens skole. De er beliggende i stueetagen i skolens 
nye fløj og består af et kombineret udlåns- og læsestuelokale på 
83 m2, et lille magasin på 6 m2 og et klassesætdepot på 9 m2. Væg
gene står i gule mursten, og der er benyttet Reskareoler af Flens- 
borgtypen. Ved at tage 5 hylder i højden har man undgået midter
reoler. Lokalet virker kønt med de mangefarvede bogrygge mod 
de gule mursten og det svagt blå loft.

Godthaabsgades og Skansevejens skole har hver haft en skønlitterær 
samling på ca. 150 bind på læsestuen, men da det har vist sig, at 
disse samlinger kun blev benyttet i ringe grad, er de i de sidste år 
ikke blevet suppleret, og de er nu blevet overført til de pågæl
dende skolers udlån.

Der har været afholdt 1 bogudvalgsmøde med stadsskoleinspektørerne, 
skoleinspektørerne og skolebibliotekarerne og 7 bogmøder med 
skolebibliotekarerne.
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Lærerpersonalet den 31. juli 1964.
Tjeneste-
alder 1 h.
t. den nye

Fast ansat Ansat i nu-
Skoleinspektører: her: vær. still.: lov

1. AI. F. T. Krogh, stadsskoleinspektør Vs 44 • • Vj-2 53 . • Vi 49
Skansevejens skole

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

Viceinspektører:
1. Elise Jørgensen..................................... Vs 29 . . Vs 46 . . V4 55

Skansevejens skole
2. Alf S. B. Sørensen.................................. Vi 35 . • V11 60 . . Vi 55

Skansevejens skole
3. Laurits Gilkær......................................... Vs 62 . • Vo 63 . . Vo 63

Godthaabsgades skole
Konsulent for særundervisning:-

1. Robert Hvolby....................................... V11 60 . ■ V11 58 . ■ V11 58
Overlærere:

1. Ludvig Jensen....................................... V11 21 . ■ Vo 50 . . 1/4 55
2. Gudrun Schiøtz....................................... Vi 32 . ■ Vs 53 . . V4 55
3. Else Søeborg Petersen......................... Vi 35 . ■ Vs 54 . . Vi 55
4. Minna Bach............................................. Vi 35 . . V1 56 . ■ Vi 56
5. Inga Jensen ............................................. Vis 35 ■ ■ Vs 56 . ■ Vs 56
6. Carl Linnemann Andersen .............. Vi 47 ■ Vs 56 . • Vs 56
7. Karen M. Junge ..................................... Vo 48 . • Vs 56 . ■ Vs 56
8. Johs. P. Brørup..................................... Vs 56 . . Vs 56 . . Vi 55
9. Asger Jørgensen..................................... V10 36 . . Vs 57 . ■ Vs 57

10. Lisbeth Høeg........................................... Vs 52 . . Vi 58 . ■ Vi 58
11. Knud P. Halkjær................................... Vs 58 . . Vs 58 . . Vi 55
12. Harry Am men torp ............................... Vi 48 . • V10 59 . • V10 59
13. Johan Høeg.............................................. V11 51 • • Vo 60 . ■ Vo 60
14. Ida Hellerup........................................... Vi 47 . . 1/4 61 . ■ Vi 61
15.
16.

Johs Kiel-Larsen .......... Vi 48 .
Vi 49 .

. Vi 61 .

. Vi 61 .
• Vi 61

Gudrun Ammentorp............................. ■ Vi 61
17. Kristian Bundgaard ............................. Vo 50 .. . Vi 61 . ■ Vi 61
18. Sv. Aa. Christensen.............................. Vs 55 . . Vi 61 . • Vi 61
19. Mogens Kjærgaard .............................. Vo 50 . • Vs 62 . ■ Vs 62
20. Edith Pedersen....................................... Vs 51 . • V10 62 . ■ V10 62
21. Sigrid Andersen..................................... Vs 56 . . Vs 63 . • Vs 63
Lærere;

1. Else Koch................................................. Vs 54 . Vo 50
2. Birthe Gilkær......................................... Vs 54 . Vs 52
3. Arne Andersen ...................................... Vs 55 . Vs 52
4. Niels A. Olesen....................................... Vs 55 . Vs 52
5. Kirsten Skovsted.................................. Vo 55 . Vo 55
6. Maren Hansen ....................................... Vs 55 . Vs 50
7. Tove Christensen................................... Vs 56 . .................. Vi 50
8. Ole Holmsgaard...................................... Vs 56 Vis 53
9. Bent Ovesen ........................................... Vs 57 . Vs 57

10. Annelise Ovesen..................................... Vs 57 . Vi 55
11. Kirsten Schjødt....................................... Vs 57 . Vi 57
12. Inga Vestergaard................................... Vi 58 . .................. V11 55
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Tjeneste- 
alder 1 h. 
t. den nye 

Fast ansat lønnings-
her: lov

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Linda Larsen ......................................... Vs 58   Vs 57
Erling Schytte......................................... Vs 59   Vi 58
Villy Pedersen ....................................... Vs 59   Vi 58
Orla Lund................................................. Vs 59  Vio 57
Arent Sønderholm Jensen.................. Vi 61   Vi 59
Karen Søndergaard Thomsen............ Vs 61   Vs 59
Ingeborg Christensen .......................... Vs 61   Vs 51
Svend E. Lorentzen ............................. Vs 62   Vs 60
Anni Nielsen ........................................... Vs 62   Vs 60
Dorrit Traulsen ..................................... Vs 62   Vs 60
Inger Melsen Svendsen ...................... Vs 62   Vs 60
Hanne Thomsen..................................... Ve 63   Ve 61

Ansat i nu-
Aspiranter: vær. still.:

1.
2.
3.

Erik Nyborg Grønning......................................... Vs 62
Henning Thomsen................................................... Vs 62
Inga Christensen ..................................................... Vs 63

Timelærere:
1.
2.
3.

Folmer Østergaard................................................. i/n 61
Bjarne Blom................................................................. Vs 62
Kirsten Sørensen......................................................... Vs 63

I skoleårets løb har følgende vikarieret i ledige stillinger:
Chr. A. Dissing Kurt Jensen
Kaja Petersen Karen Groes Simonsen
Carl Larsen Bente Gajhede-Pedersen
Birthe Have Inge Larsen
Klaus Skak

Under sygdom, uddannelse m. m. har følgende gjort vikartjeneste:
Elisabeth Tiemroth Jesper Gram-Hansen
Chr. A. Dissing Jens Højen Poulsen
Jørn Bach Ole Buby
Lene Heier Klaus Skak
Ole Larsen Palle Olesen
Kirsten Færch Jensen Inge Larsen
Birthe Petersen Bente Gajhede-Pedersen
Else Houkjær Karen Groes Simonsen
Anni Mygind Kurt Jensen
Birthe Have

Endvidere har det faste lærerpersonale fungeret både som vakance- 
og sygevikarer.
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Af lærerpersonalet har i skoleåret følgende deltaget i kursus:

Gudrun Ammentorp: Småbørnsundervisning.
Anni Nielsen: »
Kristian Bundgaard: Matematik.
Folmer Østergaard: »
L. Gilkær: Orientering (Aalborg, 30 timer).
B. Blom: » ( » » » ).
A. Andersen: » ( » » » ).
K. Søndergaard Thomsen: Maskinskrivning.
I. Vestergaard: Tysk (Lubeck og Plettenberg, 4 uger). 

Sproglig iagttagelse, Aalborg
M. Hansen: Engelsk stilskrivning 

(årskursus, Statens lærerhøjskole).
K. Skovsted: Latin II (årskursus, Aalborg.

Sproglig iagttagelse, Aalborg. 
Gymnastik (Viborg - København).

S. E. Lorentzen: Dansk (årskursus).

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: Erik Grønning og Arne Andersen.
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Andre meddelelser fra Skansevejens skole.

12. august: Den store begivenhed på skoleårets første dag 
var ibrugtagning af den nye fløj mod Bakkelygade, som 
var blevet indviet nogle dage forud. Alle eleverne fik denne 
afdeling præsenteret, og særlig imponerede var de over 
svømmehallen. Bagefter blev de i dagens anledning trak
teret med pølser og sodavand. — En start på skoleåret, 
som de alle kunne goutere.

13. august modtoges de nye 1. klasser.

4. september havde skolen fra 4. kl. og opefter udflugt til 
Tolne. Hidtil har skoleskovturen været afholdt før sommer
ferien, men grundet på stor travlhed på denne årstid blev 
den forsøgsvis henlagt til den mere rolige tid efter ferien. 
I ugen derefter havde 1.—3. kl. udflugt til Zoologisk Have.

10. september afholdtes det årlige idrætsstævne mellem 
skolerne i Nørresundby og Sundby-Hvorup.

I september startedes efter nogle års pause igen et sangkor 
ved skolen under ledelse af Inga Christensen, Erling Sehytte 
og Erik Grønning. Der blev udtaget elever fra 4. kl. og op
efter, og koret har gennemsnitlig haft et mødetal på 50—60 
deltagere ved hver ugentlig korprøve.

21. —27. oktober opførte Spareklubbens Eventyrteater »Fyr
tøjet« i Aalborg Håndværkerforenings festsal.

24. oktober: F. N.-dagen mindedes i skolens ældste klasser.

I slutningen af oktober afholdtes klassemøder for forældre 
til børnene i 5. kl. angående delte og udelte 6. kl. for efter
følgende skoleår. Resultatet af den senere afstemning om 
spørgsmålet viste, at hovedparten af forældrene ønskede 
udelte klasser, hvilket skolekommissioen tog til efterretning, 
så alle 5. kl. førtes videre som udelte 6. kl.

31. oktober og 5. november opførte skolescenen på Aalborg 
Teater Gustav Wied: »Skærmydsler« og Heiberg: »De uadskil
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lelige«. Foruden ved denne ene skoleforestilling blev den 
sædvanlige kuponordning også benyttet til samlet klassebe
søg af skolens ældste klasser til andre forestillinger.

28. oktober—9. november var 9 a b ude i erhvervspraktik. 
Amts-Arbejdsanvisningskontorets erhvervsvejledning havde 
fundet de forskellige arbejdssteder og påtaget sig at fordele 
eleverne til disse, ligesom hr. erhvervsvejleder Eriksen i 
slutningen af november og begyndelsen af december aflagde 
besøg på skolen og talte med 9., 8. og 7. kl. om valg af 
erhverv.

13. —14. november benyttede mange elever lejligheden til at 
aflægge besøg på det erhvervsoplysende møde i Aalborghal- 
len for afgangsklasserne under titlen: Erhvervsoplysning 
ved fagfolk.

22. november var 8. og 9. klasserne samt 2. og 3. real ind
budt til Aalborg seminarium for at overvære generalprøven 
på skuespillet »Køkkenet«.

23. november afholdtes den årlige skolefest. Elever fra de 
ældste klasser opførte: »Fangen på Kalø«, mens sangkoret 
og yngre elever i pauserne underholdt med sang og små 
optrin. Bagefter dansede man, og der vistes film, ligesom 
der var indrettet boder med salg af pølser, sodavand m. 
m. Til generalprøven dagen før var der adgang for yngre 
elever samt de optrædendes forældre.

13. december arrangerede lederne af sangkoret et Luciaop- 
tog af de ældste piger, der vandrede gennem skolens gange 
og sang i første time, mens det endnu var mørkt. Det vir
kede smukt og stemningsfuldt som optakt til julen.

18. —19. december var skolens ny fløj åben for offentlig
heden om aftenen, hvor lærerpersonalet præsenterede lo
kalerne for de interesserede fremmødte.

20. —21. december var der som sædvanlig juleafslutning i 
kirken med tale af provst Westergaard. 1.—4. kl. sluttede 
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om fredagen, og lørdag formiddag fyldte de ældste klasser 
vor smukke, gamle kirke. Sangkoret fik også her lejlighed 
til at synge en julesalme, og samme dags eftermiddag sang 
de for alderdomshjemmets beboere.

13. januar havde skolen inspektion af vicegymnastikinspektør 
C. Clemens Hansen, Hjørring.

25. januar deltog et hold drenge fra 8. kl. i indendørs fod
boldturnering i Idrætshallen, Aalborg, arrangeret af Aalborg 
Bys og Omegns Sparekasse. 1. februar fortsattes kampen, 
og det lykkedes vore drenge at rykke frem til semifinalen.

27. januar—15. februar besøgte 7 praktikander fra Hjør
ring skolen, idet nogle af lærerpersonalet havde stillet sig 
velvillige med hensyn til vejledning af disse elever i deres 
liniefag, der henholdsvis var dansk, engelsk og tysk.

26. februar afholdtes møde for forældre til elever i 7. kl., 
hvor stadsskoleinspektøren gav orientering om børnenes 
muligheder ved overgang til 8. skoleår. Bagefter havde for
ældrene lejlighed til konference med lærerne.

3. marts var 8. t. sammen med hr. A. Sørensen og hr. H. 
Thomsen »En dag på højskole«. Turen gik til Vrå højskole, 
hvor klassen indgik som elever i den almindelige højskole
undervisning. Det var en udbytterig tur og et interessant 
led i faget orientering.

11. marts aflagde 3 c sammen med frk. Bach besøg på Aal
borg Museum.

18. marts var der i Regina-teatret 2 forestillinger, hvor far
vefilmen: »Landet omkring Indusfloden« spilledes til ned
sat pris for skoleelever.

14. april havde skolen besøg af repræsentanter for ven
skabsbyerne Onsøy og Mølndal. De beså med interesse den 
nyopførte fløj, særlig svømmehallen og det moderne fysik
lokale.

27. april afholdtes møde for forældre til børn i 1. real.
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21. maj blev der i skolens gymnastiksal afholdt sang- og 
musikaften, hvor sangkoret sang liere sange, og elever fra 
forskellige klasser gav numre — både solo og sammenspil — 
på klaver og blokfløjter, og to 4. kl. lavede hver for sig 
sammenspil på skolens nyanskaffede Orff-instrumenter. End
videre medvirkede en lille 2. kl. med et festligt optrin: 
»Månederne«. Til slut sang lærersangkoret under Laurits 
Gilkærs ledelse.

Som led i orientering har 8 a sammen med Linnemann 
Andersen aflagt besøg i forskellige institutioner og virk
somheder i Nørresundby, f. eks. Rådhuset, Posthuset, Bib
lioteket, Gasværket, A. Bach A Søns brøndanstalt, Krebs 
møbellager samt Laurits Larsens manufakturforretning. Alle 
vegne blev de modtaget med velvilje af de pågældende in
stitutioners ledere og orienteret om arbejds- og lønforhol
dene. Desuden har klassen aflagt besøg hos C. W. Obel, 
Aalborg Stiftstidende samt på museets jubilæums- og kunst
udstilling, endvidere på udstillingen A. A. A., hvor 2. real 
også var med.

Ender ledelse af Linda Larsen og Erling Schytte havde 8 t. 
og 9 a en dejlig 5 dages tur til Tyskland. Herom fortæller 
en deltager: Vi startede den 24. juni og ankom til Lubeck 
så tidlig på eftermiddagen, at vi kunne nå at se den smukke 
gamle by, inden vi skulle være på vandrehjemmet kl. 21,45. 
Næste dag kørte vi til Wolfshagen, en lille by 6 km nord 
for Gosslar, og der boede vi i 2 døgn. Vi havde liere ture 
i Harzens smukke landskab — var nede at bese en mine 
og prøvede også svævebanen. På vejen hjem overnattede vi 
i Rendsburg, og næste dag kl. 18 ankom vi til Skanse
vejens skole. Alt i alt en begivenhedsrig og spændende tur.

Ved skoleafslutningen den 23. juni dimitteredes elever fra 
de øverste klasser ved en festlighed i skolens gymnastiksal, 
hvor stadsskoleinspektøren talte, sangkoret sang nogle sange, 
og der uddeltes flidspræmier til følgende elever:
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Præmiebøger 1964.

3.r: Niels Erik Larsen 
Rita Bæk Madsen 
Bente Jordening

2. r: Lene Svarre Nielsen 
Ole Steffensen

9a: Kirsten Nielsen 
Anette Kohl 
Karl Erik Andersen

9b: Rita Olesen 
Per Firman Christensen

8 b: Aage Mygind
7 a: Gustav Holm
7 b: Birgit Sørensen 

Ester Bech Jensen
6d: Birgit Jørgensen

Idrætsmærket 1963-64.

Drenge 
Piger

Bronze Sølv Sølv in. emalje Guld Guld m. emalje

15 3 0 0 1
13 12 4 7 1
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Andre meddelelser fra Godthaabsgades skole.

Skoleåret 1963—64 har i nogen grad været præget af, at 
man her for første gang skulle have en klasse op til real
eksamen efter den nye skolelov, en klasse til teknisk for
beredelseseksamen og en 9. klasse til statskontrolleret prøve. 
På trods af mange usikkerhedsmomenter kom vi dog igen
nem vanskelighederne og er blevet en god del erfaringer 
rigere.

Fra 1. september blev overlærer Laurits Gilkær ansat som 
viceinspektør efter afdøde viceinspektør S. Andreassen.

2. september var hr. Blom med 8. klasse på Rådhuset og 
blev vist om af sekretær frk. Knudsen.

3. september havde de store elever den årlige udflugt til 
Tolne, den udflugt, der var blevet udsat fra før sommer
ferien. Vejret var smukt, men alligevel var der ikke den 
samme stemning som ellers — måske fordi børnene i for
vejen havde så mange indtryk fra sommerferien, at skoven 
ikke kunne imponere. Givet er det i hvert fald, at hvis 
skovturene skal opretholdes, så skal det være før ferien.

4. september deltog et hold drenge og et hold piger under 
ledelse af hr. Andersen i »Folkeskolens Atletikstævne« i 
Randers. Resultatet blev, at pigerne blev placeret som nr. 
4 af 12 deltagende hold, og drengene nr. 9 af 13 hold.
10. september deltog vi i skoleidrætsstævnet for Nørresundby- 
Sundby-Hvorup, men langtfra med succes. Det lykkedes 
os kun at hjemføre 2 diplomer denne gang, nemlig fodbold 
6.-7. skoleår og drengeatletik 6. skoleår.

11. september var 1.-3. klasse på udflugt til Mosskov.

18. september havde vi besøg af hr. kaptajn Løber fra Dansk 
Skibsadoption. Kaptajn Løber fortalte eleverne fra de æld
ste klasser om livet, som det formede sig, da han kom ud 
at sejle, om moderne skibsfart og om orkaner og taifuner.

21. september overværede hr. fagkonsulent Munkholm nogle 
timer i fremmedsprog.
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11. oktober holdt sparekassekonsulent Schrøder foredrag 
med lysbilleder for 8 b og 9 a om bankvirksomhed m. m.

11. november afholdtes møde for forældre til eleverne i 5 a, 
hvor skoleinspektøren redegjorde for undervisningens ord
ning, hvad enten klassen blev delt i 6. klasse eller ej.

13. november afholdtes ligeledes møde for forældre til børn 
i 5 b. En senere afholdt skriftlig afstemning viste en over
vældende majoritet for udelte klasser.

7. og 8. december var der skolefest, den første aften for 
de små elever samt ca. 250 forældre, den anden aften for 
de store elever og indbudte gæster. På programmet stod som 
sædvanlig en skolekomedie, denne gang »De Pokkers Un
ger«, instrueret af frk. Vestergaard. I alt medvirkede ca. 30 
aktører. Efter komedien var der dans i bespisningslokalet.

21. december. Ved juleafslutningen talte hr. pastor Balle, 
og fra »Rutha Dan« var der en julehilsen i form af en 
blæsebælg i norsk træskærerarbejde samt et smukt forar
bejdet kohorn.

27. januar mødte to praktikander fra Hjørring seminarium 
til 3 ugers praktik hos hr. Olesen.

3. —15. februar var eleverne fra 9. klasse ude i erhvervs
praktik på forskellige virksomheder.

20. marts afholdt Amtsudvalget for skoleidræt gymnastik
konkurrence i Aalborg. Skolen deltog med to hold drenge, 
der placerede sig som nr. 4 og 13 af 13 deltagende hold.

9. og 10. april havde 8. og 9. klasse samt 3. real besøg af 
erhvervsvejlederen.

13. —19. april var 24 elever fra 7 c på tur til Norge med 
hr. B. Ovesen og frk. Vestergaard. Fra vandrehjemmet i 
Byglandsfjord foretog man en tre dages bustur over dalen 
til Haukeliseter og tilbage til Hovden.

14. april anløb »Rutha Dan« Nørresundby havn, og elever 
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fra 7. og 8. klasse var inviteret ombord og blev beværtet 
med sodavand og kager, hvorefter de var rundt at bese 
hele skibet.

15. april kom en af officererne fra »Rutha Dan«, hr. Clif- 
ford Jensen, og viste film fra skibets rejser.

16. april havde vi besøg af hr. fagkonsulent Barfod, der 
overværede nogle timer i geografi og biologi.

Samme dag foretog politiet eftersyn af 150 cykler med det 
ret nedslående resultat, at 7 manglede katteøje, 17 refleks- 
glas, 7 låse, mange havde dårlige bremser, og ikke mindre 
end 22 manglede klokke.

Om aftenen var der gymnastikopvisning af et hold piger 
og et hold drenge under ledelse af henholdsvis frk. Skov
sted og hr. Andersen. Den udmærkede opvisning blev over
været af så mange forældre og andre interesserede, at der 
var alt for lidt plads til gymnasterne.

20. —25. april var 9 elever fra 7 b i Norge under ledelse af 
frk. Hansen og hr. Andersen. Fra Byglandsfjord havde man 
en vellykket fjeldtur, og børnene fik på en biltur et ud
mærket indtryk af den skønne natur i Setesdal.

23. april var fru I. Christensen med 3 b på Aalborg Mu
seum og beså stenaldersamlingen.

5. maj var frk. Svendsen i Zoologisk have med 4 c, og hr. 
Lund var på Lindholms høje med 5 b.

20.—25. maj var frk. Vestergaard og hr. Andersen med 7 a 
på Bornholm. Fra pension »Imatra« i Sandkaas foretoges 
ture til bl. a. Hammershus, Helligdommen, Østerlars og 
Dueodde. Turen var begunstiget af usædvanlig fint vejr.

11. juni var 1.—3. klasse i Mosskov.

15. juni havde vi som sædvanlig på Valdemarsdag hejst 
flaget. Men midt i 12-frikvarteret kom en kastevind, og den
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15 m høje flagstang knækkede i 7-8 stykker, der faldt ned 
mellem de legende børn, mærkværdigt nok uden at nogen 
blev ramt.

18. juni var der skovtur for de store til Tolne.

22. juni kl. 19,30 afholdtes en lille højtidelighed i bespis
ningslokalet, ved hvilken lejlighed der uddeltes beviser til 
de elever, der havde taget realeksamen, teknisk forberedel
seseksamen samt bestået den statskontrollerede prøve efter 
9. klasse. Skoleinspektøren holdt en kort tale, og lærerkoret 
sang et par sange, ligesom tre af eleverne, Jens Christiansen, 
Jytte Johansen og Karin-Wicki Henriksen, takkede deres 
lærere for den tid, de havde gået i skole.

Svømmerprøver.

1 elev har bestået svømmerprøven, 
21 har bestået frisvømmerprøven, 
9 har bestået livredderprøven.

Idrætsmærker.

3 piger har fået bronce,
4 har fået sølv,
1 har fået guld,
2 har fået guld med emalje.
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Skolelægens beretning.

Der undersøgtes i skoleåret 1963-64 i alt 1229 børn, deraf 
628 drenge og 601 piger. Til ekstraundersøgelse kom 36 
børn. 256 børn blev henvist til egen læge til behandling 
for forskellige lidelser. Der var 118 børn med hørenedsæt- 
telser, heraf 44 nyerkendte. Der fandtes 272 børn med 
synsnedsættelse, deraf 38 nyerkendte.

sygdom.

Der fandtes 6 børn med farveblindhed.
» » 3 » » hjertelidelser.
» » 4 » » epilepsi el. epilepsilignende lidelser
» » 3 » » følger efter polio.
» » 2 )> » nyrelidelser.
» » 1 » » sukkersyge.
» » 1 » » klumpfødder.
» » 1 » » svær eksem.
» » 2 » » knælidelser.
» » 1 » » hareskår og ganespalte.
» » 1 » » knoglebetændelse.
» » 1 » » taleforstyrrelse,

der kræver særlig behandling.
» » 3 » » funktionelle nervelidelser.

23 børn blev fundet overvægtige.
17 børn havde i årets løb forsømt mer end 30 dage p. g. a

6 børn var ved undersøgelsen ikke koppevaccineret.
23 børn havde v. undersøgelsen ikke fået 3. difterivaccination.
43 » » » » » » 4. poliovaccination.
20 børn havde ikke fået 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 1963-64.

Året er gået med cariesbehandling og orientering om den 
for tænder og vækst nødvendige kost og rigtig tand- og 
mund pleje.

I marts 1964 indførtes fluorskylning hver 14. dag for alle 
undervisningspligtige børn i byens skoler.

Skolemyndigheder og lærerstab bringes en tak for godt 
samarbejde.

Edith Krøldrup, 
eheftandlæge.
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Kommunens udgifter til skolevæsenet
i regnskabsåret 1962-63

Udgifter vedrørende kommunale skoler:
16-1. Lærere:

1. Lærerløn ................................................ 1.326.981,06
2. Vikarer og overtimer i anledning 

af sygdom in. v., vakance eller som 
følge af særundervisning............. 318.301,48

1.645.282,54
3. Fragår: Tilskud fra statskassen 

gennem skolefonden:
1. Tilskud til lærerløn 1.131.991,06
2. Tilskud til vikarud

gifter m.v............... 272.737,58
------------------ 1.404.728,64

240.553,90
4. Vikarer og overtimer, der ikke 

skyldes sygdom m.v. eller vakance, 
timelærere i unormeret stilling og 
faglærere............................................ 2.444,66

5. Vederlag for særlige hverv............  10.365,12
6. Bidrag til amtets skoleråd..............  42.047,12

------------------ 295.410,80
16-2. Pedeller, opsynsmænd m.v.:

1. Lønninger incl. tilsyn med aften
skoler o. lign..................................... 42.567,50

2. Tilskud til pensionsfond................. 3.333,20
4. Direkte udbetalt pension og under

støttelse .........   1.725,00
------------------ 47.625,70

16-3. Skolelæge m. v.:
1. Skolelæge, skolesundhedsplejerske. 36.405,83 

Tilskud gennem skolefonden.....  17.423,01

18 982,82
2. Tandpleje: Tandklinik....................... 102.206,04
3. Skolebespisning..................................... 80.886,06

------------------ 202.074,92
16-4. Skolebygninger og lærerboliger m. v.:

1. Faste ejendomme:
1. Skansevejens skole . . 28 865,29
2. Godthaabsgades skole 29.697,57

------------------ 58.562,86
2. Inventar:

1. Skansevejens skole.. 8.038,54
2. Godthaabsgades skole 8.522,87

------------------ 16.561,41
3. Gas, elektricitet, vand og varme:

1. Skansevejens skole .. 45.810,24
2. Godthaabsgades skole 39.687,70

85.497,94

Transport 160.622,21 545.111,42
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Transport 160.622,21 545.111,42

16-4. 4. Renholdelse m. m.:
1. Skansevejens skole .. 70.443,62
2. Godthaabsgades skole 64.260,32

------------------ 134.703,94
5. Skatter, afgifter og forsikringer:

1. Skansevejens skole .. 7.705,75
2. Godthaabsgades skole 13.475,40

------------------ 21,181,15
6. Kontorhold:

1. Skansevejens skole .. 3.668,51
2. Godthaabsgades skole 3.216,18
3. Fælles kontorholdsud-

4. Andel i altn. admini
strationsudgifter... 20.000,00

5. Kontormedhjælp til
stad sskoleinspektøren 11.682,63 

------------------ 40.860,67
7. Forrentning................ 200.734,05
8. Afskrivning................ 189.473,44

390.207,49
9. Tilsk. fra statskassen 

gennem skolefonden 
til forrentning og af
drag på skolelån .... 5.788,28

------------------ 384.419,21

741.787,18
11. Frag.for tjenesteboliger og varme 4.553,65 

------------------ 737.233,53
16-5. Undervisningsmidler:

1. Skansevejens skole......................... 59.823,35
2. Godthaabsgades skole................... 54.445,78
3. Legater, flidspræmier &boghjælp 450,00

------------------ 114.719,13
16-6. Stipendier, underv.min. cirk. 9/g-62 6.050,00
16-7. Tilskud til undervisning af børn i

andre kommuners skoler. 3.667,90
16-8. Andre udgifter:

1. Skanse vejens skole....................... 1.908,22
2. Godthaabsgades skole................. 1.323,58
3. Skolernes fællesudgifter.............  7.381,68
4. Repræsentation, skovtur & ferie

rejser............................................... 4.949,37
6. Censorer............................................ 3.468,21
7. Leje af sportsplads og omklæd

ningshus på Skansen............. 3.000,00
8. Lejrskoler........................................ 0,00
9. Idrætsstævner.................................. 80,56

------------------ 22.111,62

Transport 1.428.893,60
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Transport 1.428.893,60

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

til 8. og 9. klasse...................... 39.744,00
2. Andre statstilskud gennem skole

fonden (skoletandpleje)............ 5.256,00
3. Direkte statstilskud til kommu

nale realskoler............................ 5.344,50
5. Tilskud fra andre kommuner for 

undervisning af børn fra disse . 3.389,32
-....................... 53.733,82

I alt 1.375.159,78

Udgift pr. barn excl. forrentning og afskrivning.............. kr. 720,17

Nørresundby kommunale ungdomsskole.

Der har i år været 2 klasser i den almene ungdomsskole. 
Der undervistes mandag og torsdag for henholdsvis 1. og 
2. års elever i fagene: dansk, regning og samfundslære, om 
onsdagen i sløjd for drengene og husgerning for pigerne. 
Desuden har eleverne haft maskinskrivning om tirsdagen 
som valgfri fag.

Der har været aflagt flere virksomhedsbesøg.

Der var tilmeldt 45 elever (16 piger og 29 drenge).

Der undervistes i all i 270 limer.

Den samlede udgift var 9.590,44 kr.
Tilsk. fra stat og skolefond 5.227,15 »
Kommunens udgift 4.363,29 kr.

Poul Berthelsen, 
leder af ungdomsskolen.
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Nørresundby kommunale aftenskole.

Sommerhalvåret 1963:
Der undervistes i 21 hold. Elevtallet var 307 (alle kvinder). 
Timetallet var 654.

5 af holdene var Marthahold (74 under 18 år), der under
vistes i syning, husgerning, samaritergerning, barnepleje og 
sygepleje. De øvrige hold undervistes i syning og håndar
bejde. Af disse var 41 elever under 18 år.

Vinterhalvåret 1963-64:
Der undervistes i 64 hold med 1110 elever (930 kvinder 
og 180 mænd). Det samlede timetal var 3579.

Af deltagerne var 210 kvinder og 36 mænd under 18 år.

Der undervistes i følgende fag:
Husgerning, kjolesyning, finere håndarbejde, knipling, væv
ning, porcelænsmaling, bogbinding, maskinskrivning, sløjd, 
hattesyning, stoftryk, faglig regning, engelsk, tysk, sang og 
nodelære, familiekundskab, fagforeningskundskab, samfunds
kundskab, havebrugslære, syning af lampeskærme og sa
maritergerning.

Den samlede udgift for hele regnskabsåret har været:
Samlet udgift 109.610,10 kr.
Tilskud fra staten 66.619,41 »
Kommunens udgift 42.990,69 kr.

Poul Berthelsen, 
leder af aftenskolen.

F. O. F.
havde tilmeldt 7 hold. Fagene var følgende: syning, kera
mik, porcelænsmaling og engelsk.
Der undervistes i 430 timer for 124 elever.
Udgiften var:

Lærerløn og lederhonorar 9.859,22 kr.
Tilskud fra staten 6.438,21 «
Kommunens udgift 3.421,01 kr.

Nørresundby Bogtrykkeri 
Skraogade 3. Bekov-Pedersen32


