
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

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

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

personalhistorie. 
 

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

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

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

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

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

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


Årsberetning 1958-59

i-L'CS püdsgC-jISl
■■ K.-’



Årsberetning 1958-59



hø«

Den nye skolefløj



Den gamle skolefløj



Skolekommissionen:

Opkræver Engelhardt Thomsen, fmd.
Viceborgmester T h s. Have.
Bankdirektør Noring Riis.
Viceskoleinspektør Otto Jensen.
Maskinpasser A. P. Brændstrup.

Skoleudvalget:

Viceborgmester T h s. Have, fmd.
Opkræver Engelhardt Thomsen.
Landsretssagfører J. Thesbjerg.

Lærerrådets fmd.: Overlærer C. G. Larsen.
Fælleslærerrådets fmd.: Viceskoleinspektør H. Gade.

Skoleinspektøren træffes hver skoledag kl. 8—9 og 13—14 
(tlf. 283 - privat 883).

Lærerværelsets og skolepedellens tlf. 1083.
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SKOLENS LÆRERPERSONALE

Skoleinspektør H. Bakbo 
Viceskoleinspektør H. Gade 
Viceskoleinspektør Otto Jensen 
Viceskoleinspektør Sv. Biskjær 
Overlærer H. C. Hansen 
Overlærer C. G. Larsen 
Overlærer J. W. Lehmann 
Overlærer E. Søbye 
Overlærer Kr. Vestergaard 
Overlærer fru M. Poulsen 
Overlærer frk. Th. Klausen 
Overlærer frk. M. Raben-Skov 
Overlærer frk. I. Overgaard 
Overlærer frk. E. Holm 
Overlærer frk. E. Laustsen 
Overlærer frk. E. Rønn-Nielsen 
Overlærer frk. E. Højgaard Jensen 
Lærer Kr. Larsen 
Lærer J. Dalsgaard 
Lærer O. Mortensen 
Lærer A. Kristensen 
Lærer N. P. Vestergaard 
Lærer E. Kr. Riis 
Lærer H. Fr. Petersen 
Lærer Aage Nim 
Lærer Børge Mathiassen 
Lærer H. Jønsson Granat 
Lærer E. Sejrsgård-Jacobsen

Lærerinde fru K. Andersen 
Lærerinde frk. E. Gadeg. Frandsen 
Lærerinde fru G. Johnsen 
Lærerinde frk. E. Frostholm 
Lærerinde fru A. Gr. Dal 
Lærerinde fru M. Nedergaard 
Lærerinde fru L. Dybdal Eriksen 
Lærerinde frk. K. Vestergaard 
Lærerinde fru E. Hattesen 
Lærerinde frk. A. M. Nielsen 
Lærerinde frk. Ruth Jensen 
Lærerinde fru A. K. Petersen 
Lærerinde fru Birgit Hansen 
Lærer Kn. Bech-Pedersen.
Lærer J. Skov Jensen 
Timelærer J. Christensen 
Timelærer Bent Jørgensen 
Timelærerinde frk. M. Bach 
Timelærerinde frk. Hanne Pedersen. 
Timelærerinde frk. E. Dalsgaard 

Nielsen
Årsvikar lærerinde fru Astrid Jørgen

sen
Årsvikar lærerinde frk. Magda Oster

gaard
Vikar lærerinde fru M. Jensen 
Vikar lærerinde fru Gjærulf Larsen 
Vikar lærerinde fru R. Graversen

Desuden har følgende i årets løb været beskæftiget ved skolen: Frøken Else 
Marie Halse (1/9 58—30/6 59). Frøken Bente Christiansen (1/1 59—30'6 59). Lærer 
Filip Andreasen (1/9—30/9 59).
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FORANDRINGER I LÆRERPERSONALET

Årskursus: Lærerinde frk. M. Seerup og lærer B. Møller Larsen.
Forflyttelse: Lærer A. Aggerholm til Kalundborg (1/8 1958). Lærer Aage 

Jensby til Ry (1/8 1958). Lærer A. Christiansen og lærerinde fru Christiansen 
til Suldrup (1/2 1959). Lærer Th. Strunge Larsen til Søby (1/4 1959). Lærer K. 
Sondergaard til Vesterbølle (1/6 1959).

Ansættelse: Udbygningen af eksamensskolen samt en yderligere deling i 
den eksamensfri afdeling har nødvendiggjort, at lærerstaben fortsat forøges. 
De nyansatte er fra 1/8 1958:

Lærer Kn. Bech-Pedersen, lærer J. Skov Jensen, lærer Jørgen Christensen, 
lærer Bent Jørgensen, lærerinde fru Birgit Hansen, lærerinde frk. Hanne Pe
dersen, lærerinde frk. E. Dalsgaard Nielsen samt årsvikarerne lærerinde fru 
Astrid Jørgensen og lærerinde frk. Magda Østergaard.

Senere i skoleåret er ansat: overlærer frk. E. Højgaard Jensen, lærerinde 
frk. M. Bach og lærerinde fru R. Graversen.

To embeder varetages som overtimer af det faste lærerpersonale.

AFSKED FRA SKOLEVÆSENET

Overlærer fru Margr. Poulsen har fra 31. 
juli 1959 søgt og fået bevilget afsked med 
pension.

En samvittighedsfuld gerning, der for 
Nykøbing skoles vedkommende har strakt 
sig over 37 år, er afsluttet. Det er ikke for 
meget sagt, at det er en af støtterne, som 
går fra borde. Trofast, ihærdig og sikker 
er gerningen øvet gennem de mange år. 
I rigt mål er den lykkedes for fru Poulsen, 
og det er skolen taknemmelig for.

Næstsidste skoledag var fru Poulsen 
genstand for kollegernes tak; og lige før 
man gik til ferien, bragte den samlede 
skolekommission ved en lille sammen
komst fru Poulsen en hjertelig hyldest for 
godt og trofast arbejde gennem de mange 
år ved skolen.
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SKOLEMEDDELELSER

Klassernes antal er 56.
ELEVANTALLET

1. januar 1958 ................................................................. 719 drenge, 664 piger = 1383
1. januar 1959 ................................................................. 764 drenge, 704 piger = 1468

Afgang 31. juli 1959
Ved skoleårets ophør .......................................................... 45 drenge, 27 piger = 72

Indskrivning
til skolegang fra 12. august 1959 ........................70 drenge, 85 piger = 155

FORSØMMELSER
Første tal angiver året forud

På grund af sygdom ..................................................
Anden lovlig grund ..................................................
Uden lovlig grund ......................................................

(15143 dage)
(567 dage)
(19 dage)

8864 dage
644 dage

28 dage

ELEVERNES FORDELING I KLASSERNE

Grundskolen
Elever

1. klasserne ...................................................... 167
2. klasserne ...................................................... 172
3. klasserne ...................................................... 199
4. klasserne ...................................................... 196

Klasser Klassekvotient
6 27,83
6 28,67
7 28,43
7 28,00

F. m. klasserne

1. f. m. klasserne ...........................................
2. f. m. klasserne ...........................................
3. f. m. klasserne ...........................................
4. f. m. klasserne ...........................................

Klasser KlassekvotientElever
194 7 27,71
115 4 28,75

97 4 24,25
69 3 23,00

E. m. klasserne
Elever

1. e. m. klasserne .......................................... 91
2. e. m. klasserne .......................................... 85
3. e. m. klasserne .......................................... 54

Klasser Klassekvotient
3 30,33
3 28,33
2 27,00

Særskolen
Drenge Piger Ialt

2. klassetrin (klasse for høresvage og talelidende).. 3
4. klassetrin ......................................................................... 5
6. klassetrin ......................................................................... 10
7. klassetrin ......................................................................... 4

4 7
6 11
0 10
7 11
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SÆRUNDERVISNINGEN

Om det skolepsykologiske arbejde i skoleåret 1958—59 kan berettes, at der i 
alt har været indstillet til undersøgelse fra klasselærerne 37 elever, 20 drenge 
og 17 piger. Ingen undersøgelse har fundet sted direkte efter forældrenes an
modning.

Som grund til henvisningen er angivet: dårligt standpunkt i dansk og reg
ning 3 børn, dårligt standpunkt i dansk 21, dårligt standpunkt i regning 1, for
modet svag begavelse 7, talevanskeligheder 4 og høredefekter 1.

Ud over disse undersøgelser er der foretaget adskillige kontrolprøver af de 
børn, der modtager særundervisning.

Der er i skoleårets løb ført ca. 50 forældresamtaler, i de fleste tilfælde i 
hjemmene.

Af de undersøgte 37 elever er 12 overført til undervisning i særklasser. Det 
bemærkes, at 4 af disse 12 elever allerede sidste skoleår blev indstillet til sær
klasse, men da skolen tilsyneladende kun hvert andet år kan oprette en sær
klasse, finder overflytningen altså først sted i år. En enkelt er blevet afvist 
på grund af manglende behov for særundervisning. De øvrige forbliver i nor
malklasserne, men får i enkelte timer en speciel undervisning.

Af læsesvage har der i alt været undervist 81 elever, fordelt på forskellige 
hold af 3, 4 eller 5 elever. Hvert hold har i 3 ugentlige timer modtaget en 
modificeret undervisning i dansk. Af de 81 elever er de 26 udgået af holdene 
i årets løb på grund af tilegnet færdighed i faget.

34 elever har fået undervisning i særklasser.
Skolens særlige klasse (2. klassetrin) for stærkt høresvage og talelidende 

børn har været besøgt af 7 elever, 3 drenge og 4 piger. 3 af eleverne er ikke 
hjemmehørende i kommunen.

I det afvigte år har 20 elever modtaget taleundervisning m. m. hos skolens 
eksaminerede talepædagog og hørelærer.

Det har vist sig, at 158 børn havde vanskeligheder med at følge den almin
delige undervisning.

Endelig kan bemærkes, at de svageste elever i 1. og 2. klasserne har fået 
indtil 3 ugentlige timers ekstra undervisning i dansk og regning hos deres 
respektive faglærere. Dette arbejde, som må karakteriseres som en lektie
hjælp, etableres uden om konsulenten for særundervisning, men for helhedens 
skyld er det medtaget i denne beretning.

SKOLELÆGEUNDERSØGELSEN

Skolelæge P. Vogensen har i årets løb undersøgt 1464 elever og udtaler 
herom:

Sundhedstilstanden findes tilfredsstillende, og interessen for tandpleje er 
stigende, ca. 36 °/o af eleverne havde dog dårlige tænder.

Den årlige tuberkuloseundersøgelse med røntgengennemlysning for elever 
i begynder- og afgangsklasser foretoges i december måned, og i maj måned 
foretoges 4. poliovaccination efter sundhedsstyrelsens opfordring.
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UNDERVISNINGSLOKALER

43 alm. klasselokaler - 4 små klasselokaler - 1 naturhistorielokale - 1 fysik
lokale - 1 geografilokale - 1 filmslokale - 1 sanglokale - 2 tegnelokaler - 2 
håndgerningslokaler - 1 skolekøkken - 2 sløjdlokaler - 1 læsestue - 1 biblio
tek samt 3 gymnastiksale, hvoraf de 2 deles med gymnasiet.

Da klassetallet langt overstiger antallet af aim. skolestuer, må adskillige 
klasser savne et »hjemmelokale« og i stedet for »vandre« fra skolestue til 
skolestue. Også i flere af faglokalerne kniber det at skaffe plads til de større 
elever. En mindre del af skolekøkkenundervisningen må således til næste år 
foregå i gymnasiets skolekøkken.

Gymnastiksalene er belagt hver dag fra kl. 8 til kl. 16, i adskillige tilfælde 
af dobbelt-klasser, og for yderligere at bøde på mangelen af endnu en gym
nastiksal har man for det kommende vinterhalvår lejet D. U. I.s lokaler til 
gymnastikundervisning.

SVØMNING

Svømmeprøver ... 
Frisvømmerprøver 
Livredningsprøver

35 drenge, 25 piger = 60
30 drenge, 8 piger — 38
13 drenge, 8 piger = 21

IDRÆT
Broncemærket ...................................................................
Sølvmærket ........................................................................
Guldmærket ........................................................................
Sølv med emalje .............................................................  
Guld m. emalje .................................................................

50 drenge, 27
55 drenge, 13
30 drenge, 11

5 drenge, 8
2 drenge, 2

piger = 77
piger = 68
piger = 41
piger = 13
piger = 4

BØRNEBIBLIOTEKET OG LÆSESTUEN

I selve biblioteket findes nu 4132 bøger, en tilvækst på 128 bind i det for
løbne år.

Elever fra og med 5. klasse — i alt 515 lånere — låner direkte fra biblioteket, 
medens elever i de mindre klasser fra biblioteket kan få udleveret klassesæt 
til hjemlån. Der har i 1958—59 været i alt 27.146 udlån, det største tal i biblio
tekets tilværelse.

På læsestuen, der er åben to timer efter skoletid de fem første skoledage i 
ugen, findes nu en håndbogsamling på 763 bind samt 249 klassesæt (19 nye) 
med i alt 5059 bind. Læsestuen har i årets løb haft 5688 besøg efter skoletid.

SPAREMÆRKESALG

Ca. 70 “/« af skolens elever har i det forløbne år sammensparet 25.705 kr. mod 
26.010 kr. året forud.

Hver lørdag er sparemærkedag.
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På vej til idrætspladsen

AF SKOLENS DAGBOG

11. august: Skoleåret begynder. Ved morgensangen i skolegården omkring 
flaget bød skoleinspektøren elever og lærere velkommen til arbejdet.

12. september: Amtsskoleidrætsstævne på stadion — 1000 deltagere fra 25 
skoler — smukt vejr og en vellykket dag.

15. september: Månedslov.
23. september: »Skoletyven« besøger skolen. Skabe og skuffer på skole

inspektørens og viceinspektørens kontorer brækkes op og tømmes for hver øre.
1. og 2. oktober: Forældreaftener i 1. klasserne med foredrag, kaffebord, frit 

ordskifte og forældrenes samtaler med klasselærerne.
3. oktober: Forældreaften i I e. m. Aftenen former sig på lignende måde 

som de foregående — megen samtale — en virkelig god aften.
16. oktober: Besøg i tunghøreklassen af lærer og vejleder hr. Borup Johan

sen, Aalborg.
20.—25. oktober: Efterårsferie.
28. oktober: 8. A arrangerer sammen med lærer Sejrsgaard en F. N.-udstil- 

ling — et stort og veltilrettelagt arbejde.
8. november: Jørgen Bitsch viser filmen »Jivaro« for elever fra 3. klasse og 

opefter.
13. og 14. november: Skolens traditionelle forældredage — stigende besøg, 

også i de ældre klasser.
13. november: Inspektion i geografi og naturhistorie ved undervisnings

inspektør cand. mag. Baltzer, København.
15. november: Månedslov.
21. november: Landsskolescenen opfører: »Der var engang«.
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Sang og musik skal der til

25. november: Direktør E. Duurlo, Større Færdselssikkerhed, holder 2 fore
drag og viser færdselsfilm for ca. 1100 af skolens elever.

11. december: Inspektion i engelsk og tysk ved undervisningsinspektør H. 
Munkholm, København.

16. december: Tuberkuloseundersøgelse for begynder- og afgangselever.
19. december: 8. klasserne besøger Erslev mejeri.
20. december: Juleafslutning: 1. og 2. klasserne slutter af i gymnastiksalen. 

Elevkoret synger, og skoleinspektøren taler. — De større elevers afslutning 
foregår i kirken, hvor pastor Gjærulf Larsen taler, og elevkoret synger.

22. december—3. januar: Juleferie.
10. januar: Nordjyllands skolepatruljestævne i Aalborg. Karen Eskildsen og 

Ingolf Norup fra III e. m. får overrakt K. D. A. K.s sølvhæderstegn for sær
deles dygtigt skolepatruljearbejde.

14. januar: Inspektion i dansk, historie og skrivning ved undervisnings
inspektør Nik. Nielsen, Aalborg.

15. —23. januar: Erhvervsvejlederen besøger skolen og giver 2 timers under
visning i hver af afgangsklasserne.

24. januar: Nordens rejselektor Leif Holte, Algarheim, Norge, besøger sko
len.

1. februar—15. marts: Skolen modtager fra Nr. Nissum Seminarium 8 elever 
til praktikanttjeneste.

5. februar: Nordens rejselektor Tage Guth, Sverige, besøger skolen.
9. februar: Fastelavnsmandag.
12. februar: Landsskolescenen opfører: »En tjener og to herrer«.
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»De penge, de penge —«

18. og 19. februar: Forældreaftener i 5. klasserne med korsang og musik, 
redegørelse for den nye skolelov, kaffebord, frit ordskifte og forældrenes sam
taler med klasselærerne.

20. februar: Aalborg symfoniorkester besøger skolen og giver 3 elevkoncer
ter vel tilrettelagte og afpasset til de forskellige alderstrin.

4. marts: Jens Bjerre viser filmen »Kalahari«.
6. og 7. marts: Skolens større elever besøger missionsudstillingen i Hånd

værkerforeningen.
7. og 10. marts: Skolefest i den gi. gymnastiksal for elever fra 6. klasse og 

opefter. »De penge, de penge« opføres. Vellykkede aftener.
11. marts: Kongens fødselsdag.
14. marts: Inspektion af forstander Knudsen og frue, Døveskolen, Aalborg.
19. marts: Forældreaften i 8. klasserne. Drøftelse af problemerne i forbin

delse med erhvervsvalg og eventl. fortsat skolegang, kaffebord og frit ord
skifte navnlig ang. 9. klasse.

25. marts—1. april: Dronningens fødselsdag. — Påskeferie.
10. april: Cyklistprøve for elever på 6. klassetrin — 70 deltagere — 25 bestod 

prøven.
24. og 25. april: Bededagsferie.
7. maj: Kr. himmelfartsdag.
16. —19. maj: Pinseferie.
4. juni: Udflugt til Silkeborg—Himmelbjerget for elever fra 5. - 6. - 7. - 8. 

I e. m. - II e. m. og III e. m. klasserne — i alt 725.
5. juni: Grundlovsdag.

12



I »pølsekroen«

8. juni: Inspektion af særundervisningen ved undervisningsinspektør Skov 
Jørgensen.

9. juni: Udflugt til Bækkelund for elever fra 2. - 3. og 4. klasserne — i alt 585.
18. og 19. juni: Skriftlig årsprøve i dansk og regning for samtlige elever.
22. og 23. juni: Udstilling af 8. klassernes årsarbejder, de øvrige klassers 

elevarbejder i tegning, sløjd, lerarbejde, papirarbejde og håndgerning samt 
årsprøvens skriftlige arbejder.

22. juni: Afslutningsfest for afgangseleverne i den gi. gymnastiksal. Elev
koret underholdt med sang og musik. Efter skoleinspektørens tale uddeltes 
præmier (bog- og pengepræmier fra Søgaards legat og samtlige pengeinstitut
ter i byen) til følgende elever:

Præmie for flid og god opførsel: Elinor Sørensen, Aase Gramstrup Chri
stensen, Freddie Emil Pedersen, Inga Andersen, Gertrud Mikkelsen, Bjørla 
Bach Pedersen.

Skolekøkkenpræmie: Helle Rothaus Larsen.
Sløjdpræmie: Knud Otto Kristoffersen.
Sparepræmie: Ellen Smedegaard Andersen, Jette Jensen.
Til sidst uddeltes afgangsbeviser.
23. juni: Skolens idrætsdag. Kl. 8 flaghejsning og march gennem hoved

gaden med F. D. F.s orkester i spidsen til skolens idrætsplads. Tale ved skole
kommissionens formand, hr. Engelhardt Thomsen. Derefter forskelligartet 
boldspil til kl. 12. Fri idræt fra kl. 13 til 16,30.

23. juni: Skolen giver sommerferie til 12. august.
27. juni: Som en festlig afslutning på hele skoletiden foretager 8. klasserne 

sammen med deres klasselærere en samlet skolerejse til Bornholm.
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DET NYE SKOLEÅR

Den kommende tid vil i høj grad blive præget af overgangen i forbindelse 
med den nye skolelov, men mangfoldige enkeltheder er endnu så uafklarede, 
at det er umuligt på nuværende tidspunkt at tale om detaljerede planer på 
længere sigt. I store træk agtes den nye skolelov for Nykøbing Folke- og 
Realskoles vedkommende udformet efter nedenstående rids:

9. klasse

8 klasse

7. A-række

6. A-række

2. realklasse

1. realklasse

7. B-række

6. B-række

5. klasse

4. klasse

3. klasse

2. klasse

1. klasse

På grundlag af standpunkt, evner og interesse og under hensyntagen til for
ældrenes ønsker er skolens ca. 200 elever på 5. klassetrin delt i to rækker, 
hvoraf 56 % overføres til den kommende A-række, medens 44 °1« af skolens 
egne elever samt nogle udenbys elever overføres til B-rækken. Klasserne for
deles med 4 til hver række. Det skal bemærkes, at den foretagne deling i år 
er foregået så stilfærdig og gnidningsløs som ingen sinde tidligere. Delingen 
må ikke opfattes som en endelig afgørelse, der kan, hvis forholdene taler der
for, finde overgange sted.

Da de nye læseplaner ikke er færdige, anvendes f. m. skolens plan fortsat 
for det kommende skoleår i 6. A-rækken (faglig række). Den suppleres med 
engelsk, der fremover er obligatorisk skolefag fra 6. skoleår.

I 6. B-rækken (boglig række) arbejdes for det kommende år efter den plan, 
der hidtil er anvendt i I e. m. klasse.

Den nye skolelovs tilskyndelse til udvidet og erhvervsbetonet undervisning 
i 8. og 9. skoleår rummer så afgjort lovens mest værdifulde afsnit. For vort 
vedkommende har det straks givet det glædelige udslag, at skolens 4 syvende
klasser for det kommende skoleår kan overføres til 4 ottende-klasser. End
videre har 40 »/o af eleverne i de nuværende ottende-klasser ønsket at fort
sætte i 9. klasse, så der fra 1. august oprettes en sådan ved skolen, endog med 
et temmelig stort elevtal.
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For det kommende år arbejder 8. klasserne efter følgende plan:

dr. p.
Kristendomskundskab .................................... 2 2
Dansk ................................................................... 5 5
Regning ............................................................... 4 4

Klassefag Emneundervisning ........................................... 4 4
24 timer pr. uge Engelsk ................................................................ 3 3

Gymnastik og idræt ....................................... 3 3
Maskinskrivning .............................................. 2 2
Sang ...................................................................... 1 1

Liniefag - 12 timer pr. uge

Handelslinie
dr. p.

Husgerning ............. 0 3
Sløjd ......................... 3 C
Håndgerning ..........  0 2
Skilteskrivn...............  2 0
Tysk .......................... 4 4
Bogføring ................. 2 2
Kontorarbejder .... 1 1

Håndværkerlinie 
dr.

Sløjd ................................. 4
Fagi. tegning 

og materialelære .... 2
Fagi. regning 

og geometri ............ 2
Erhvervsmæssig 

fysik og kemi.........  2
Bogføring ........................ 1
Kontorarbejder ............. 1

Huslig linie
P-

Husgerning ..................... 4
Håndgerning .................. 4
Hjemmets fysik 

og kemi ................... 2
Boliglære ........................ 1
Familiehygiejne ............ 1

9. klasse, der for det kommende år kun vil omfatte en handelslinie, arbejder 
efter følgende plan:

Klassefag - 22 timer pr. uge 

dr. p.
Kristendomskundskab ....... 1 1
Dansk .....................................  5 5
Regning .................................. 4 4
Engelsk .................................. 3 3
Emneundervisning ............. 4 4
Gymnastik og idræt ......... 3 3
Maskinskrivning ................. 2 2

Handelslinie - 12 timer pr. uge

dr. p.
Husgerning ........................... 0 3
Sløjd ....................................... 3 0
Håndgerning ........................ 0 2
Skilteskrivning .................... 2 0
Tysk........................................... 4 4
Bogføring .............................. 2 2
Kontorarbejder ................... 1 1

Ovennævnte udvidelse i forbindelse med den fortsatte udbygning af eks
amensafdelingen bevirker, at skolens samlede elevtal — trods nedgang i 1. 
klasserne —• forøges til ca. 1565 — en stigning på 85 elever.
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KLASSER

Tallene i parentes angiver året, der er gået
1 .—5. klassetrin ............................................................ (33) 32
6. og 7. klassetrin ................................................................... (8) 12
8, og 9. klassetrin ................................................................... (3) 5
e. m. klasser ............................................................................... (8) 8
Særklasser ................................................................................... (4) 4

(56) 61

Det forøgede klassetal i forbindelse med liniedelingen har nødvendiggjort 
oprettelse af 6 nye embeder. De er tillige med de ledige embeder for bortrejste 
lærerkræfter samt årsvikariat for lærer A. Kristensen, der i det kommende år 
skal uddannes som tale- og tunghørepædagog, alle besat fra 1. august 1959.

Skolen har i alt 62 normerede embeder. For det kommende skoleår læses cå. 
90 ugentlige timer som overtimer af det faste lærerpersonale.

Nykøbing Mors Folke- og Realskole, juli 1959.

GN. NYKØBING M.
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