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Nysted kommuneskole

Årsberetning

1955

ved 

skoleinspektør Aa. Andersen



Skolekommissionen:

Pastor Karl Jensen, formand
Skibsmægler Jul. Boas
Smedem. Edv. Brandt Jensen

Valgt af byrådet

Fru dyrlæge Jensen
Fru fabrikant Schjelde

Valgt af forældrene
Sognerådsformand, parcellist Henrik Ploug
Fru bestyrer Høygaard

Valgt af Nysted landsogn

Skoleudvalget:

Politiassistent A. Meincke, formand
Skibsmægler Jul. Boas
Smedem. Edv. Brandt Jensen
Sognerådsformand, parcellist Henrik Ploug

(repræsenterende Nysted landsogn)

Lærerrådets formand:

Kommunelærer E. Seest Mogensen

Ungdomsnævnet:

Skoleinspektør Aa. Andersen, formand
Pastor Karl Jensen
Fru fabrikant Schjelde
Tømrersvend Gudm. Olsen
Tandtekniker Børge Stenstrup
Bestyrer Jens Andersen
Arbmd. Robert Jensen
Fru Isenkræmmer Krag
Fru Marie Olsen
Fru kæmner Pantmann
Tilskærer Thøger Albretsen
Gårdejer Sv. O. Petersen



Real- og mellemskoleeksamen 1955
Realeksamen (7 elever)

Tid Fag Eksaminator Censor

Mandag den 28. febr. kl. 8
Torsdag den 3. marts kl. 8
Mandag den 7. marts kl. 13
Torsdag den 10. marts kl. 8
Mandag den 14. marts kl. 8
Torsdag den 17. marts kl. 8
Lørdag den 19. marts kl. 8
Tirsdag den 22. marts kl. 8
Torsdag den 24. marts kl. 10

tysk 
matematik 
geografi 
naturhistorie 
engelsk 
historie 
naturlære 
dansk 
fransk

skoleinspektøren 
skoleinspektøren 
hr. Grønbech-J. 
hr. H. Jensen 
hr. J. Brønholt 
fru E. Brønholt 
hr. H. Jensen 
hr. Grønbech-J. 
hr. pastor K.Jensen

skolebestyrer Niels A. Kofoed. Nykøbing F. 
skoleinspektør Carl J. Olsen, Nykøbing F.
*overlærer J. Stevns, Horslunde 
overlærer Frode Petersen, Nykøbing F. 
*faglærerinde, frk. Ellen Junge, Odense 
*overlærer Chr. P. Nielsen, Svaneke 
viceinspektør Quistgaard, Nykøbing F. 
overlærer J. Bjerregaard, Nykøbing F. 
skoleinspektør Aa. Andersen, Nysted

Mellemskoleeksamen (20 elever)

Tid Fag Eksaminator Censor

Tirsdag den 1. marts kl. 8
Fredag den 4. marts kl. 8
Mandag den 7. marts kl. 8
Torsdag den 10. marts kl. 8
Tirsdag den 15. marts kl. 8
Mandag den 21. marts kl. 8

tysk 
regn, og matin, 
geografi 
historie 
naturlære 
dansk

skoleinspektøren 
hr. H. Jensen 
hr. Mogensen 
hr. Mogensen 
hr. H. Jensen 
hr. J. Brønholt

lærerinde, frk. R. Wille, Nykøbing F. 
overlærer Ingerslev-Hansen, Nykøbing F.
*overlærer J. Stevns, Horslunde 
skoleinspektør Jørgensen, Rødby 
viceinspektør Vald. Pedersen, Nykøbing F. 
stadsskoleinspektør N. V. Lundby, Sakskøbing

Skriftlig dansk til realeksamen censureres af rektor Lars Nielsen, Vejle, og viceskoleinspektør Em. Andersen, København. — Skriftlig engelsk 
af inspektør, cand. mag. A. Simonsen, Ballerup, og lektor Chr. F. S. Stevnsvad, København. — Skriftlig regning og matematik af inspektør Th. 
Christensen, Charlottenlund, og rektor P. Rubinstein, Hellerup.
Til mellemskoleeksamen censureres skriftlig dansk af skolebestyrer, cand. mag. Th. Krog, Dronninglund. — Skriftlig regning og matematik af 
stadsskoleinspektør J. Jørnung, Glostrup.
De med * betegnede censorer er såvel som alle de censorer, der medvirker ved den skriftlige eksamen, beskikket af undervisningsministeriet. — 
Til mellemskoleeksamen censureres håndarbejde af fru skoleinspektør M. Andersen, Nysted. — Tegning af viceinspektør Quistgaard, Nykøbing F. 
— Skrivning af lærerinde, fru Inge Andersen, Nysted.



Mundtlig årsprøve 1955
Dag Tid Klasse

Lo
ka

le

Fag Lærer Censor

Mandag 9 III 8 historie M fru Brønholt
21/3 8 II 2 regning J frk. Søllested

13 7. 8 engelsk GJ fru Mogensen

Tirsdag 8 II nh. naturhist. M hr. Yde
22/3 8 la 5 regning A frk. Søllested

13 III fys. naturlære J hr. Yde
13 Ib 1 religion FS pastor Jensen

Onsdag 9 III 8 dansk GJ hr. Brønholt
23/3 8 II 2 tysk M hr. Yde

9 Ib 1 regning FS hr. Jensen
9 5. 4 religion PJ fru Andersen

13 la 5 dansk FB hr. Grønbech-Jørgensen
13 5. 4 historie Y fru bestyrer Høygaard

T orsdag 9 III 8 regning J hr. Yde
24/3 8 II 2 dansk GJ hr. Brønholt

9 la 5 historie FB hr. Mogensen
9 5. 4 dansk FA fru dyrlæge Jensen
9 4. 3 dansk FM fru bestyrer Høygaard

13 Ib 1 engelsk FM hr. Brønholdt
13 7. 10 regning Y hr. mejeribestyrer Rasmussen
14 6. 7 religion GJ hr. smedem. Brandt Jensen
13 3. 3 dansk FS fru dyrlæge Jensen
13 2. 6 dansk FA fru bestyrer Høygaard

Fredag 8 II 2 engelsk A hr. Brønholt
25/3 9 Ib 1 dansk GJ hr. Yde

9 7. fys. naturlære. J hr. overlærer Holm
9 6. 7 regning FB fru bestyrer Høygaard
9 3. 3 regning FJ fru fabrikant Schjelde
9 2. 6 regning FS fru Andersen

13 III 8 tysk M hr. Andersen
13 la 5 religion FM hr. pastor Jensen
13 7- 10 dansk. FB fru dyrlæge Jensen
13 6. 7 geografi Y hr. overlærer Holm
13 5. 4 regning B hr. smedem. Brandt Jensen
13 1. 6 regning FA fru fabrikant Schjelde

Lørdag 9 III 8 engelsk B hr. skoleinspekt.Chr. Andersen
26/3 8 II 2 historie FB frk. Søllested

9 la 5 engelsk FC fru Mogensen
9 Ib 1 geografi M hr. Grønbech-Jørgensen
9 6. 7 dansk Y hr. pastor Jensen
9 1. 6 dansk FJ fru bestyrer Høygaard
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Optagelsesprøve til mellemskolen. Prøve i mundtlig og skriftlig dansk 
og regning afholdes i dagene tirsdag den 8. marts og onsdag den 9. marts, 
begge dage kl. 9. Blanketter til indmeldelse fås på skolen. — Samme 
dage finder den skriftlige årsprøve sted.

Omflytning. Onsdag den 30. marts kl. 9 afholdes lærermøde med 
omflytning af eleverne og tilrettelægning af det nye skoleår.

Torsdag den 31. marts kl. 14: Afslutning.
Elevernes forældre og pårørende samt andre interesserede er meget 

velkomne til at overvære årsprøverne og afslutningen.
Eleverne møder for at modtage nyt skema fredag den 1. april kl. 

10. — Den ny 1. kl. møder første gang lørdag den 2. april kl. 11,20.

Mærk! Bogaflevering. I de fag, hvori der ikke er prøve, afleveres 
alle bøger, der ikke skal bruges mere, den sidste almindelige skoledag til 
klasselæreren. I de fag, hvori der er prøve, afleveres bøgerne under prø
ven til læreren i vedkommende fag.

Dimittender 1954

Realeksamen. Hertil indstilledes nedennævnte 10 elever, som alle bestod.

Elevens navn Forældre eller værge

1 Tove Lerche Andersen Tømr. W. Lerche Andersen 0. Thoreby
2 Kirsten Rasmussen Carlsen Musiker Sv. Rasmussen Carlsen, Kettinge
3 Kirsten Hansen Kommunekasserer C. E. Hansen, Frejlev
4 Hans Jørgen Barfoed Høj Forpagter C. J. Barfoed Høj, Nysted
5 Ernst Heinrich Jensen Chauffør H. Jensen, Nysted
6 Leif Henri Jørgensen Skomagerm. Jørgensen, Nysted
7 Oda Krog Tømrerm. E. Krog, Kettinge
8 Grethe Mortensen Automobilhdl. C. Mortensen, Nysted
9 Gert Fogtdal Petersen Sparekassebest. Fogtdal Petersen, Nysted

10 Inge Signe Rasmussen Parcellist J. Rasmussen, Kettinge

De opnåede resultater var: 14,59 (udmærkelse) - 14,34 - 14,32 
13,96 - 13,89 - 13,72 - 13,60 - 13,15 - 13,03 - 12,42.

Til at bestå kræves et gennemsnitstal såvel af årskarakterer som 
af eksamenskarakterer på mindst 11,00. Klassens gennemsnit: 13,70 (mg).

6



Mellemskoleeksamen. Hertil indstilledes nedennævnte 19 elever, 
som alle bestod.

Elevens navn Forældre eller værge

1 Gunnar Rasmussen Aage Gdj. K. Rasmussen Aage, Karleby
2 Børge Jens Andersen Førstelærer Bernh. Andersen, Kettinge
3 Hanne Marie Christensen Uddeler Christensen, Frejlev
4 Ib Nygaard Christoffersen Opkræver Evald Christoffersen, 0. Ulslev
5 Hanne Elisabeth Clausen Arbmd. P. Clausen, Nysted
6 Anne Grethe Hansen Uddeler H. O. Hansen, Stubberup
7 Joel Lyck Hansen Gdj. Helmer Hansen, Vantore
8 Jytte Hansen Købmand Poul E. Hansen, Vantore
9 Mogens Hansen Gdj. Oscar Hansen, Sløsse

10 Edel Jeanne Henriksen Arbmd. Ejner Henriksen, Kettinge
11 Bente Lis Lyck Jensen Parcellist Th. Jensen, 0. Ulslev
12 Eva Thrane Jørgensen Vognmand Rasmus Jørgensen, Nysted
12 Ivy Larsen Syerske, fru Inger Larsen, Nysted
14 Jørgen Lindahl Snedkermester Lindahl, Nysted
15 Niels Mogensen Kommunel. E. Seest Mogensen, Nysted
16 Jytte Leth Nielsen Cigarhandler Leth Nielsen, Nysted
17 Ruth Lis Petersen Smed Marius Petersen, Nysted
18 Bente Runge Kommuneassistent Runge, Nysted
19 Ole Severinsen Slagter Hans Severinsen, Raagelunde

De opnaaede resultater var: 14,49 - 14,35 - 14,28 - 14,13 - 
14,09 - 13,88 - 13,85 - 13,73 - 13,67 - 13,64 - 13,63 - 13,60 - 
13,45 - 13,38 - 13,27 - 13,22 - 13,20 - 12,65 - 12,42. Klassens gen
nemsnit: 13,63 (mgH-). Til at bestå kræves et gennemsnitstal såvel af 
årskarakterer som af eksamenskarakterer på mindst 10,75.

Skolevæsenets opbygning
Nysted kommuneskole er en eksamensberettiget skole, der om

fatter en 4-årig grundskole, og en mellemskole, der er delt i en 3-årig 
eksamensfri afdeling og en 4-årig eksamensmellemskole, hvortil der er 
knyttet en realklasse.

Skoleåret begynder 1. april og slutter 31. marts. — Undervis
ningspligten indtræder ved skoleårets begyndelse for de børn, der fyl
der 7 år før 1. juli samme år. Den ophører pr. 31/3 for de børn, der 
fylder 14 år inden 1. juli samme år.

Skolens særundervisning, der forestås af lærerinde fru Inge Andersen, 
er etableret som en ekstraundervisning, der gives de læseretarderede 
børn i særlige timer. 23 af skolens elever fordelt på 5 særlige læse- 
hold har deltaget i særundervisningen. I det forløbne år er det glæ
deligvis lykkedes at få afsat 13 ugentlige timer til denne undervisning, 
hvorved skolen til en vis grad har haft mulighed for at række en hjæl
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pende hånd til de elever, hvis store behov for individuel hensyntagen 
så stærkt er blevet tilsidesat på grund af disse års vanskeligheder med 
overfyldte klasser, mangel på lærerkræfter o. s. v.

Eleverne
Børnetallet pr. 31/12 1954:

under 
undervis

ningsplig
tig alder

i 
undervis- 

ningsplig- 
tig alder

over 
undervis- 

ningsplig- 
tig alder

ialt

Grundskolen
Den eksamensfri mellemskole
Eksamensskolen

dr. pi. dr. pi- dr. Pi- dr. pi-

112
69

113

1 5 57
38
38

49
29
45 16

2
14

58
38
54

54
31
59

Hele skolen 1 5 133 123 16 16 150 144 294

Heraf var følgende udenbys: 
Nysted landsogn
Kettinge-Bregninge kommune 
Herritslev kommune
0. Ulslev-Godsted kommune 
V. Ulslev kommune 
Døllefjelde-Musse kommune

1 13
7
6
3
2
1

18
10

8
6

3

2
3
2
2
1

3

2

1

15
10

8
5
3
1

22
10
10

6

4

37
20
18
11

3
5

ialt udenbys: 1 32 45 10 6 42 52 94
ialt indenbys: 1 4 101 78 6 10 108 92 200

Hele skolen 1 5 133 123 16 16 150 144 294

De senere års bevægelser i skolens børnetal:

pr.
31/12

Borgerskolen Eksamensskolen Hele skolen
ialt

indenbys udenbys indenbys udenbys indenbys udenbys

1943 113 15 36 22 149 37 186
1944 122 15 35 24 157 39 196
1945 124 16 31 33 155 49 204
1946 137 11 29 40 166 51 217
1947 130 11 31 44 161 55 216
1948 151 10 28 48 179 58 237
1949 151 16 41 48 192 64 256
1950 158 16 42 50 200 66 266
1951 166 10 39 54 205 64 269
1952 150 14 38 55 188 69 257
1953 163 22 43 58 206 80 286
1954 150 31 50 63 200 94 294
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Børnetallet i de forskellige klasser pr. 31/12 1954:

indenbys udenbys ialt

dr. pi- dr. Pi- dr. pi-

1. klasse 8 13 3 8 16 24
2. „ 19 8 2 5 21 13 34
3- „ 15 11 1 1 16 12 28
4. „ 12 12 1 1 13 13 26
1. fm klasse 16 12 3 0 19 12 31
2. fm ,, 10 6 2 5 12 11 23
3. fm ,, 4 4 3 4 7 8 15
la em „ 4 4 6 7 10 11 21
Ib em ,, 5 4 5 6 10 10 20
II em ,, 7 8 7 6 14 14 28
III em ,, 2 4 3 8 5 12 17
IV em ,, 5 3 7 5 12 8 20
Real ,, 1 3 2 1 3 4 7

Hele skolen 108 92 42 52 150 144 294

Børnenes forsømmelser i 1954

Borgerskolen 
Eksamensskolen

Forsømmelser: antal dage i gennemsnit pr. barn

Sygdom med lovlig 
grund

uden lovlig 
grund ialt

antal 
dage

gennem
snit

pr. barn
antal 
dage

gennem
snit

pr barn
antal 
dage

gennem
snit 

pr. barn
antal 
dage

gennem
snit

pr. barn

1602
660

8,89
5,69

177
72

0,98
0,62

5 0,03 1784
732

9,90
6,31

Hele skolen 2262 7,64 249 0,84 5 0,02 2516 8,49

Forsømmelser: i procent af pligtige skoledage

Borgerskolen 
Eksamensskolen

sygdom med lovlig 
grund

uden lovlig 
grund ialt

3,70 °/0
2,37 %

0,41 °/(l
0,26 %

0,01 % 4,12 %
2,63 %

Hele skolen 3,18 °/0 0,35 % 0,01 °/0 3,54 %



Tilladelse til at forsømme skolen må indhentes i forvejen, skrift
ligt eller personligt. Det glæder skolen meget, at denne anmodning 
efterkommes i udstrakt grad.

Der synes imidlertid at være en stigning i antallet af disse hen
vendelser, hvorfor det henstilles til hjemmene i nogen grad at begræn
se disse anmodninger og kun foretage henvendelse, når det skønnes at 
være meget nødvendigt.

Skolens lærerpersonale

Lærerpersonalet den 31. december 1954

dim. første 
ansættelse

ansat ved 
Nysted 

skolevæsen
tjenestealder

Skoleinspekt. Aa. Andersen 1928 1/11 1931 1/8 1953 1/8 1953
Overlærer J. E. G-Jørgensen 1911 1/8 1911 1/10 1916 1/4 1943
Overlærer H. Jensen 1913 1/7 1913 1/7 1923 1/4 1943
Lærer E. Seest Mogensen 1928 3/11 1929 1/10 1939 1/12 1931
Lærer J. V. Yde 1931 1/2 1937 1/9 1954 1/2 1935
Lærer Johs. Brønholt 1941 1/6 1944 1/4 1951 1/4 1944
Lærerinde fru Ellen Jensen 1931 1/12 1937 1/12 1937 1/7 1938
Lærerinde fru Ellen Yde 1937 1/11 1941 1/9 1954 1/1 1940
Lærerinde fru Inge Andersen 1930 1/10 1936 1 9 1953 1/10 1945
Lærerinde fru Eli Brønholt 1941 1/11 1944 1/5 1951 1/11 1946
Lærerinde frk. B. Søllested 1953 1/8 1954 1/8 1954

Et vakant lærerembede besørges af vikar.

Overlærer H. Jensen har søgt sin afsked på grund af alder pr. 
31/3-55 og vil derfor forlade Nysted skolevæsen med udgangen af in
deværende skoleår.

Overlærer Jensen vil blive savnet meget på Nysted skole, hvor 
han siden 1/7-23 har udført et overmåde dygtigt og samvittigheds
fuldt arbejde. Hans solide faglige viden forenet med gode evner som 
underviser gjorde ham til en meget dygtig lærer, der altid var det fa
ste punkt i tilværelsen for eleverne, når de matematiske og fysiske pro
blemer blev dem for store. Ved sin stilfærdige, men myndige færden 
skabte han megen respekt om sin person og om sit arbejde. Han stil
lede sine krav, ikke blot udad, men også indad, således at han med 
hensyn til pligtfølelse og samvittighedsfuldhed var et forbillede for en
hver, der arbejder i skolens tjeneste. Når dertil kommer, at han også 
blandt kollegerne er en yderst afholdt medarbejder, er det kun natur
ligt, at der ved hans afsked lyder en varm tak fra Nysted skole for 
den store indsats, han har ydet her i sit mangeårige virke.
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Frajlyttelser: 1/4 1954 blev lærer N. K. Sertip ansat ved Mern skole, 
og samme dato blev lærer H. Clausen ansat ved den private realskole 
i Brenderup. Overlærer H. Jensen bevilget afsked pr. 31/3 1955.

Ansættelser: 1/8 1954 ansattes lærerinde frk. B. Søllested, Gentofte, 
og 1/9 1954 lærerparret hr. og fru Yde, Aalborg, ved Nysted kom
munale skolevæsen.

Vikarer: Da der atter i år har været forholdsvis mange ændringer 
indenfor lærerpersonalet, har der været brug for en del vikarer. Føl
gende har virket som vikarer i det forløbne år:

pastor K. Jensen, Nysted 
fru lærer Mogensen, Nysted 
seminarielev, frk. Inger Jørgensen, Vordingborg 
fru M. Truelsen, Nysted
fru viceinspektør Pedersen, Nykøbing F. 
frk. Hanne Chrom, Helsingør.

Lærerpersonalets videreuddannelse: Lærer E. Seest Mogensen har fra 
28/6 til 11/7 deltaget i et feriekursus i tysk på Danmarks lærerhøjskole,

Forskellige Meddelelser
Børnebiblioteket ledes af lærerinde fru Inge Andersen, der i det for

løbne år har afløst hr. Brønholt som bibliotekar. Bibliotekets bogbe
stand har under skolens ombygning været til eftersyn og sanering på 
centralbiblioteket i Nykøbing F. I efteraaret vendte bøgerne tilbage 
til de nye og moderniserede omgivelser i et rummeligt, lyst og ven
ligt lokale, der er indrettet på en smuk og hensigtsmæssig måde i et 
ungdomslokale i tagetagen. Her er skabt de bedste betingelser for så
vel udlån som skolelæsestuens arbejde. Inventaret omfatter normalreo
ler, skrivebord indrettet som udlånsskranke, kartoteksmøbel, håndbogs- 
samt tidsskriftsreol, alt i lys egetræ. Alle bordene er ligeledes i lys eg, 
stolene i bøg. Belysningen består her som i skolens andre lokaler af de
korative Gallonpendler. Der er håndvask i selve lokalet.

Børnebiblioteket er nu blevet reorganiseret, og der er udarbejdet 
forslag til ny vedtægt og ny arbejdsplan. Arbejdet i skolelæsestuen tog 
sin begyndelse allerede i oktober, hvorimod udlånet måtte vente til 
bogbestanden havde nået et omfang, der på passende måde kunne til
fredsstille en stærkt ophobet læselyst hos mange børn. Bibliotekets gen
åbning var imødeset med en stor længsel, og børnene har mødt alt 
det nye med megen glæde og interesse.

I den korte tid udlånet har været åbent, har det omfattet 859 
bind (657 skønlitteratur og 202 faglig) til 158 lånere.

Børnebiblioteket startede sin ny virksomhed med en bogstand om
fattende 350 bind skønlitteratur og 250 bind faglitteratur. Takket være 
de bevilgende myndigheders store velvilje mod bibliotekets arbejde, er 
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der skabt de bedste betingelser for en snarlig forøgelse af bogbestanden, 
således at der også for de yngste klasser bliver stærkt forøgede mulig
heder for gennem øget læsefærdighed at stifte nærmere bekendtskab 
med bøgernes verden.

En omtale af børnebibliotekets forhold under genopbygningen må 
også give plads for en hjertelig tak til centralbiblioteket i Nykøbing F. 
og hr. overbibliotekar Munch. Man har herfra fulgt vort arbejde med 
megen interesse, og der er ydet os en værdifuld hjælp og megen 
støtte.

Skolesparekassen. Der er 2 former for opsparing:
1. Aim. opsparing, hvor pengene først kan hæves ved konfirma

tionen. 115 sparere har tilsammen indsat ca. 2900 kr.
2. Salg af sparemærker, d. v. s. opsparing til et bestemt formål: 

ca. 3200 kr.
Sparedag: Lørdag. - Lærer Mogensen forestår opsparingen.

Legater og præmier. Lollands Spare- og Lånebanks præmier tildeltes 
Ernst Jensen (25 kr.), Kirsten Hansen (20 kr.) og Inge Rasmussen 
(20 kr.), alle fra realklassen. Gedes legat tilfaldt Inger Lise Hansen, 
Inge Mortensen og Henning Rasmussen, alle fra 3. fm., i form af bog
gaver. Boghandler G. Knuthsens boggave tilfaldt Hanne Christensen, 
IV em., og Bente Jensen samt Bente Runge, begge ligeledes fra IV em., 
fik en boggave fra foreningen »Norden«.

Sport og idræt. Amtssvømmestævnet, der i år for første gang var 
henlagt til Nysted, fandt sted på søbadeanstalten den 4. september. 8 
skoler var repræsenteret ved stævnet. Vor skole hævdede sig på en 
særdeles smuk måde, idet den opnåede følgende placeringer:

50 m brystsvømning for piger under 14 år
nr. 1 Lone Jensen II em. (47,0)
50 m brystsvømning for piger over 14 år
nr. 1 Ingelise Christiansen III em. (46,5)
nr. 3 Inge Krag, IV em. (49,8)
50 m brystsvømning jor drenge under 14 år
nr. 9 Henning Christiansen 2. fm. (51,9)
nr. 3 Arne Skaaning 1. fm. (52,5)
50 m brystsvømning for drenge over 14 år
nr. 2 Erik Lauritzen, IV em. (44,3)

Folketingsmand, lærer Lysholt Hansen, åbnede og sluttede stævnet, 
og borgmester A. Jensen overrakte faneplader med indskription og Ny
sted byvåben til de deltagende skoler.

Amtsidrætsstævnet fandt sted i Rødby den 11. september. Her del
tog drengene med 2 fodboldhold og pigerne med 2 håndboldhold.
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Også lier ydede vore elever en pæn indsats, selv om de ikke, som 
tilfældet var i fjor, nåede frem til førstepladserne.

Nysted skole deltog ligeledes med flere hold og med gode resul
tater i de syd-østlollandske skolers idrætsstævne i Kettinge d. 26. juni.

Den traditionelle venskabsmatch med Rødby foregik i år den 12. 
oktober i Rødby. Resultatet af kampene blev en dobbeltsejr til Ny
sted, idet pigerne vandt i håndbold 4—1 og drengene i fodbold med 
2—1. Det var således Nysted skole, der hjembragte sølvet og erhverv
ede retten til i det kommende år at opbevare begge de eftertragtede 
sejrstrofæer, 2 smukke vandrepokaler. Efter kampen var Rødby skole 
vært ved en festlig sammenkomst på skolen.

Oversigt over de i året i 954 beståede svømmeprøver:

dr. pi- ialt

Svømmeprøven (150 m) 5 5
Frisvømmerprøven (350. m) 5 5
Livredderprøven (650 m) 4 4

ialt: 14 14

Prøverne omfatter bryst-, ryg- og undervandssvømning, dykning, 
bjergning, livredning og oplivning. - Det meget dårlige sommervejr 
var en stor hindring for afviklingen af disse prøver.

Det nordiske samarbejde. Med disse linier bringes der er hjertelig 
tak til foreningen »Norden«, fordi den i så udstrakt grad har medvir
ket til, at Nysted skole i det forløbne år i betydeligt omfang blev 
draget ind i det nordiske samarbejde.

I april blev der arrangeret en 14 dages svensk-dansk lærerudveks
ling med vor svenske venskabsby. Lærer Sven Rutz fra Hedemora var 
en dygtig lærer for vore børn, han fortalte levende om sit hjemland, 
og ved sin orientering om forholdene der, lykkedes det ham at brin
ge noget af Dalarnes særlige stemning ind i vore skolestuer. - Under 
hr. Rutzes ophold her medvirkede skolen ved en båndoptagelse, hvori 
vi med tale, sang og oplæsning kvitterede for* en hilsen af samme 
art, som hr. Rutz havde bragt os fra Hedemora. - Lærerinde fru 
Brønholt var på samme tid i vor svenske venskabsby som gæstelærer 
på skolerne der.

Der blev under denne udveksling knyttet mange nye svensk
danske venskabsbånd, og den gav anledning til en livlig brevveksling 
mellem pennevenner i de 2 byer. Og i juli blev der så lejlighed til 
at give brevvekslingen større værdi ved personlig kontakt, idet der 
nu arrangeredes en udvekslingsrejse. Vore svenske gæster, der var un
der ledsagelse af magister Berg og frk. Andersson, ankom sidst i juni her
til på et 10 dages ophold og blev indkvarteret i Nysted og omegn.
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Fra en regnetime i 7. klasse.

De små lader sig ikke forstyrre!
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Som fællesarrangement for de svenske og danske børn kan nævnes en 
udflugt til Holmegaards glasværk og en festlig sammenkomst i Skan
sepavillonen. - Senere var elever fra vor skole under ledelse af hr. og 
fru skoleinspektør Aa. Andersen på genvisit i Hedemora. Denne tur 
blev kombineret med et 2 dages ophold i Stockholm.

I januar havde Nysted skole besøg af den svenske rejselektor, re- 
citatrice fru Olga Appellöf, Stockholm, og i samme måned arrange
redes en 14 dages lærerudveksling med vor norske venskabsby, Vin
stra. Lærer Sigmund Hernæs fra Kampeseter faldt særdeles godt til ved 
Nysted skole. Det var ham en hjertesag at fortælle om Norge for 
vore børn, varmt og levende skildrede han livet, som det leves mel
lem de norske fjelde. Osgå blandt kollegerne var hr. Hernæs yderst af
holdt, vi mindes længe hans interessante skildring af den norske læ
rers hverdagsproblemer fra mødet på Nysted skole for Sydøstlollands 
lærerkreds. - I samme tidsrum var lærer Yde i Vinstra, hvor han som 
gæstelærer underviste i distriktets forskellige skoler.

Udflugter. Fra 27/5 til 8/6 var IV em. på lejrskoletur til England 
sammen med deres klasselærer, hr. Brønholt. Turen gik over Esbjerg - 
Harwich - London til Kilvrough Manor, et samlingssted for ungdoms
klubber i en typisk engelsk herregård i nærheden af Swansea ved Bri
stol Bugten. Herfra blev der foretaget ekskursioner i omegnen under 
ledelse af Mr. Bombay, bestyreren på Kilvrough Manor, Børnene var 
således på ture til stranden med besøg i de interessante grotter i klip
perne ved kysten, de var til gudstjeneste i en nærliggende kirke, de 
blev inviteret til fornøjeligt samvær med kammerater i en naboskole, 
og de fik aflagt besøg på et stålværk. Såvel paa henturen som på 
hjemturen fik de lejlighed til at tilbringe en hel dag i London, hvor 
de var på »sight-seeing« (Buckingham Palace, Tower, St. Paul, West
minster Abbey). - Turen, hvortil børnene havde sparet sammen gen- 
nen flere år, havde næsten fuldtallig tilslutning. Den blev arrangeret 
for ca. 300 kr. pr. barn, - Der blev efter hjemkomsten afholdt et 
forældremøde i denne klasse, aftenens hovedemne var en repetition af 
turen i ord og billeder.

3. fm. og realklassen var i juni under ledelse af fru Brønholt og 
hr. Mogensen på en 6 dages Sønderjyllandstur. Turen gik over Lan
geland og Sydfyn til Sønderborg med besøg på slottet og tur til Dyb
bøl. Herfra gik turen ad den smukke vej langs fjorden til Kruså. En 
tur til Flensborg bragte børnene den oplevelse at være på besøg i 
udlandet. Fra Tønder blev der foretaget ture til Rudbøl og marsken. 
En af turens store oplevelser var et besøg på gården »Mejerholm«, 
hvor vore elever fik et indtryk af den sønderjyske gæstfrihed og hør
te en ægte sønderjyde fortælle om tiden under fremmedherredømmet 
og genforeningen. Hjemturen gik over Rømø og Ribe. - Denne tur, 
der arrangeredes for ca. 50 kr. pr. barn, havde også en særdeles god 
tilslutning.

Den 14/6 var eleverne fra de yngste klasser på tur til Nykøbing F., 
hvor man tilbragte nogle fornøjelige timer i Zoologisk have og i
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Der arbejdes i sløjdlokalet

1911-bygningen med den nye tilbygning - set fra skolegården
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Vesterskovspavillonen. Den 17/6 var skolens øvrige klasser på tur til 
Roskilde. Begge ture var begunstiget af det bedste vejr.

I tiden 10/7-21/7 var 13 elever, hovedsagelig fra III em., sam
men med hr. og fru skoleinspektør Aa. Andersen på udvekslingsrejse 
til vor svenske venskabsby. Turen derop gik via Stockholm, hvor 
børnene under et 2 dages ophold fik lejlighed til at stifte bekendtskab 
med den svenske hovedstad. Blandt oplevelserne her kan nævnes: 
rundture i Stadshuset og kongeslottet, besøg i Riddarholmskyrkan, Ka- 
tarinahissen, sejltur »Djurgården runt« og udflugt til Skansen, hvor 
børnene tilbragte nogle fornøjelige timer. Turen gik derfra via Upsala 
til Hedemora! Under opholdet her var der 2 fællesarrangementer 
med de svenske kammerater, en byvandring med rundtur i rådhuset, 
skolerne og byparken, hvorefter turen afsluttedes med fornøjeligt sam
vær i Gammelgården, samt en heldagstur til Falun (Falu grufva med 
det tilhørende museum, Karl Larssons hus, Ornäshuset med de mange 
minder om Gustav Vasa). Blandt de store oplevelser i Hedemora må 
også nævnes det store Grand Prix for motorcykler, begge dage op
nåede vore børn gratis adgang til dette store internationale løb. - Vi 
kunne såvel i Stockholm som under vort ophold i Dalarne glæde os 
over et usædvanlig dejligt sommervejr. Bortset fra et enkelt ufarligt 
tilfælde af mæslinger, der imidlertid medførte indlæggelse på det sted
lige epidemisygehus, var turen en stor succes. Den gennemførtes for 
94 kr. pr. elev.

14/2 var 3 fm. med deres klasselærer, fru Brønholt på tur til 
Nykøbing F., hvor man besøgte det nye centralbibliotek, en lervare
fabrik og »Folketidendens trykkeri.

Feriebilletter. Der blev udstedt 98 feriebilletter (51 til halv og 47 
til fuld pris). Af disse blev 23 benyttet til København.

Gaver til skolen. Ved skoleindvielsen modtog skolen mange smuk
ke blomsterhilsener fra håndværkere, leverandører og foreninger. Ved 
samme lejlighed blev skolen betænkt med følgende foræringer:

et Johannes Larsen litografi (boghandler G. Knuthsen, Nysted 
boghandel)
et L. A. Ring litografi (arkitekt Hoick og ingeniør Nyboe) 
et keramikaskebæger (Maribo amts optagelseshjem) 
100 kr. (direktør Nielsen, A/S Dansk Asfaltfabrik)

Skolens naturhistoriske samling har i årets løb modtaget følgende gaver: 
en skarv til udstopning (skytte Hansen, Aalholm)
et skildpaddeskjold (forstanderinde, frk. Hansen, Kystsanatoriet) 
et stykke rygrad af en haj (pens, lods A. V. Larsen, Nysted) 
knivmuslinger (Niels Jørgen Bak, Nysted)
en konkylie (Leila Andersen, 2. fm.)
et stk. bævergnavet birkestamme, en billedsamling og et her
barium med planter fra de norske fjelde (lærer Hernæs, Kam- 
peseter)
en flintedolk (Leif Nielsen, V. Ulslev)
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Skolen er meget taknemlig for disse gaver, den bringer derfor 
giverne en hjertelig tak.

Skolelægen. Ved skolelægeundersøgelserne i 1954/55 er 298 elever 
blevet undersøgt, heraf 11 henvist til læge: 10 nedsat syn, . 1 brok. 
Eleverne i 1., 4., 3. fm. og IV. em. klasserne er blevet tuberkulin
prøvet, og 6 elever er blevet calmettevaccineret. Ved røntgenvognens 
besøg den 15. februar blev 15 voksne og 48 børn gennemlyst. Skole
lægen, læge A. Thyssen, assisteres i sit arbejde af sundhedsplejerske fru 
B. Boysen.

Skoletandplejen. Skoletandlægerne P. Koch-Mortensen og H. Mor
tensen meddeler, at i skoleåret 1954/55 har 295 elever ved Nysted 
kommuneskole ved de halvårlige eftersyn og behandlinger fået fore
taget ialt 1081 behandlinger, der fordeler sig som følger:

Tandfyldninger i blivende tænder: 493
Tandfyldninger i mælketænder: 
Rodbehandling af blivende tænder: 
Rodbehandling af mælketænder: 
Udtrækning af blivende tænder: 
Udtrækning af mælketænder: 
Lokalbedøvelser:
Tandrensninger: 
Penslinger:

190 
5
5 
3

237
31
36 
81

16 børn fandtes fri for caries.

Ungdomsskolen for ufaglærte. Da der i efteråret ikke kunne opnås 
den fornødne tilslutning til en betryggende sikring af den fornødne 
gennemsnitskvotient, besluttede man sig til at opgive ungdomsskolen 
for året 1954/55. - Kort tid derefter blev der på initiativ af kvinde
udvalget i Socialdemokratisk forening startet en fritidsklub for de unge 
mellem 14 og 18 år. I løbet af et par mødeaftener steg medlemstal
let til over 50. Man mødtes 2 aftener om ugen, tirsdag og torsdag, 
fra 20 til 22. Der er budt på forskellig underholdning, dels fornøje
lig, dels belærende. Et hold drenge har vinteren igennem arbejdet i 
sløjdsalen under ledelse af snedkerm. Døi Pedersen. Piger og drenge 
har en tid igennem flettet med peddigrør, ledet af førstelærer Chri
stiansen, Vantore. Fotograf Rasmussen har fortalt om amatørfotografe
ring. 4 aftener har klubben været indbudt til foredrag på hotellet af 
forskellige foreninger. 4 aftener har der været dans, og 1 aften har 
klubben haft besøg af fritidsklubben i Nykøbing F., andre aftener har 
været optaget af film, oplæsning, lysbilleder etc. I det ene kælderrum 
er der opstillet 2 bordtennisspil, som benyttes flittigt. Der har tillige 
været lejlighed til skak og andre spil. - Klubbens formål er at byde 
de unge et sted, hvor de kan bruge deres fritid på en fornuftig og 
fornøjelig måde i selskab med gode kammerater.
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Aftenskolen har haft god tilslutning til sit arbejde i det forløbne år. 
Den kommunale aftenskole: 1 hold i engelsk for begyndere

(hr. Brønholt)
1 hold i engelsk for viderekommende 
(skoleinspektør C. Andersen)
1 hold i tysk (skoleinspektør Aa. Andersen)

Dansk Kvindesamfund: 1 hold i kjolesyning (fru Gleie)
AOF 1 hold i sløjd (snedkerm. Døi Pedersen)
Husholdningsforeningen: 1 hold i husgerning (fru Helga Høj Hansen)

1 hold i kjolesyning (fru Karen Hansen)
1 hold i håndarbejde (frk. Inge Jensen)

Desuden har skolen afgivet lokaler til: handelsskolen, hjemme
værnet, lotterne og pigespejderne. Gymnastiksalen har været anvendt 
til frivillig gymnastik, aftengymnastik, badminton og brydning.

Kommunens udgift til skolevæsenet. De samlede udgifter til skolevæ
senet udgjorde for året 1953/54 ialt kr. 138948,75. Herfra fragår: 
skolepenge fra udenbys elever kr. 12885, tilskud fra andre kommuner 
kr. 2880. tilskud fra andre kommuner til børn fra optagelseshjemmet 
kr. 3306,16, eksamensgebyrer kr. 318, ialt kr. 19389,16. Endvidere 
refunderedes af udligningsfondens midler kr. 22470, således at netto
udgiften androg kr. 97089,59, hvilket er kr. 485,45 pr. indenbys elev.

Aj skolens dagbog:
6/4 Jørgen Bitch holdt foredrag og viste sin Safari film.
7/5 amtskonsulenten for særundervisningen i Maribo amt, hr. Fogh 

Hansen, holdt foredrag for lærerkredsen på Nysted hotel.
27/5—7/6 IV em. på lejrskolerejse til England.
12/6—17/6 3. fm. og realklassen på udflugt til Sønderjylland.
14/6 udflugt for de 4 yngste klasser til Nykøbing F.
17/6 udflugt for de øvrige klasser til Roskilde.
23/6 lærerpersonalet på udflugt til Ulfshale med lærerkredsen, hjem

turen over Bogø.
26/6 skolen deltog med flere hold i omegnsskolernes idrætsdag på 

Kettinge stadion.
28/6 forældremøde med IV em. ved hr. Brønholt.
30/6—10/7 besøg af skolebørn fra vor svenske venskabsby.
10/7—21/7 elever fra vor skole på udvekslingsrejse til Stockholm og 

Hedemora.
4/9 deltog i amtssvømmestævnet i Nysted.

11/9 deltog i amtsidrætsstævnet i Rødby.
2/10 teaterforestilling i Nykøbing F. Landsskolescenen opførte »High 

Tor«. God tilslutning med 86 deltagere.
Undervisningsinspektør Th. Christensen inspicerede undervis
ningen i regning og matematik.
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12/10 sløjdinspektør Keld Pedersen inspicerede skolens nye sløjdlokale 
og overværede undervisningen.
venskabsmatch med Rødby i håndbold og fodbold.

25/10 efter morgensangen fortalte lærerinde fru Brønholt eleverne om 
betydningen af FN’s arbejde. Om formiddagen aflagde skolens 
ældste klasser besøg på en FN-udstilling, der var arrangeret på 
Nysted hotel.

28/10 bibliotekskonsulent Sven Plovgaard og overbibliotekar Munch, 
Nykøbing F., inspicerede det nyindrettede børnebibliotek.

4/11 hr. Erik Dyrberg fra Siemens Svagstrøm A/S demonstrerede et 
16 mm tonesmalfilmsanlæg.

5/11 undervisningsinspektør A. Simonsen inspicerede undervisningen 
i fremmede sprog.

9/11 undervisningskonsulent B. Hartmann fra Dansk Røde Kors sko
learbejde gav instruktionskursus i sundhedslære, i tilslutning 
hertil vistes et par film, bl. a. »Inge bliver voksen«.

12/11 skoleindvielse og fest for børnene paa Nysted hotel om aftenen.
14/11 forældre og andre interesserede havde lejlighed til at bese den 

ny skole.
Der var et meget stort besøg.

22/11 månedslov.
25/11 og 27/11 afholdtes den årlige skolefest på Nysted hotel. Første 

aften for 1. — 5. klasse, næste aften for de øvrige klasser. Sko
len kunne atter i år glæde sig over en meget stor tilslutning. 
Der er godt sammenhold om disse fester og mange af de tid-

Fra skolekøkkenet.
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ligere elever glæder os med deres besøg. Det store fremmøde 
kastede en særlig glans over begge aftener og bidrog til, at de 
fik et særdeles festligt forløb. Eleverne fra de ældste klasser op
førte »På Kastelsvolden« under instruktion af fru Brønholt. Hr. 
Mogensen sørgede for dekorationerne. Eleverne gik til opga
ven med godt humør og høstede meget stort bifald for deres 
præstationer. Derefter gik dansen lystigt i en tæt fyldt sal, og 
festen sluttede kl. 24 med »Altid frejdig«.

9/12 aftenskolens elever til teaterforestilling i Nykøbing F., hvor man 
så »Vivian venter sig«.

10/12 forældremøde i 1. fm. ved lærerinde fru Andersen.
12/12 en del af skolens elever medvirkede ved Luciafesten i »Norden«
14/12 et sangkor fra skolen medvirkede ved en kirkekoncert i Nysted 

kirke.
22/12 juleafslutning i Nysted kirke ved pastor Karl Jensen.
25/1 skolen havde besøg af den svenske rejselektor, recitatrice fru 

Appellöf, Stockholm.
indskrivning af elever til den ny 1. kl., der indmeldtes 19.

26/1 den norske udvekslingslærer, hr. Hernæs, holdt foredrag for 
lærerkredsen.

3/2 vicegymnastikinspekcør, seminarielærerinde frk. Martha Chri
stensen, inspicerede pige- og småbørnsgymnastikken.

11/2 skoleradioens tekniske konsulent, hr. Antonsen, på besøg forat 
give råd med hensyn til det fremtidige radioanlæg.
skolens regne- og matematiklærere til instruktionskursus i Ny
købing F.

12^2 forældremøde i la em. ved lærerinde fru Brønholt, samtidig 
holdt la’s elever karneval på skolen.

14/2 3. fm. på tur til Nykøbing F. med deres klasselærer, fru Brønholt. 
15/2 røntgenvognen på besøg.
22/3 skriftlig real- og mellemskoleeksamen begyndte.
28/2 forældremøde i 1. klasse ved lærerinde fru E. Jensen.
13/3 teaterforestilling i Nykøbing F. Landsskolescenen opførte »Mas- 

carade« - 110 deltagere.

Lærermangel og pladsmangel var de mørke truende skyer, der 
hvilede over skoleårets begyndelse. Begge kalamiteter fik øget betyd
ning ved det meget forstærkede pres på skolens eksamensafdeling, et 
pres, som for første gang i skolens historie nødvendiggjorde oprettelse 
af parallelklasser. Dette medførte, at 3 ledige embeder, hvoraf 2 skyld
tes forflyttelse pr. 1/4 - blev til 4 ubesatte embeder. Tallet synes vel 
ikke stort, men når det samtidig tages i betragtning, at det drejer sig 
om et mindre skolevæsen, hvis muligheder for at gøre sig gældende i 
kapløbet om ledige lærerkræfter i forvejen forringes stærkt ved afsides
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Fra venstre: borgmester A. Jensen, skoleinspektøren, nuværende og tidligere 
find, for skoleudv. politiass. Meincke og skibsmægler J. Boas samt formanden 

for skolekommissionen, pastor Karl Jensen.

Flaget hejstes - - - i øsende regn!
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beliggenhed og en udtalt mangel på lejligheder og enkelte værelser, 
som blot nogenlunde honorerer vore dages krav, må tallets betydning 
ikke undervurderes. - Og rammen om denne for skolen noget utryg
ge situation var et endnu ikke afsluttet byggeri!

Under disse forhold skulle vi byde velkommen til Nysted land
sogns 2 ældste årgange, eftersom det med denne nabokommune op
rettede skoleforbund trådte i kraft pr. 1. april 1954. Vi beklager, at 
starten fandt sted under så trange kår, men vi håber, de nye og fest
lige rammer, vi nu har fået om vort arbejde, har bevirket, at tidli
gere ulemper for længst er glemt. Det vil være os en kær pligt at 
medvirke til, at børnene føler sig hjemme hos os, således at det frem
tidige samarbejde kan blive til gavn og glæde for begge kommuner.

Når tankerne går tilbage til skoleårets første lyse forårsdage, kom 
mer samtidig mindet om den triste, tragiske ulykke frem, der lørdag 
den 1. maj ramte vor skole. Det smukke vejr på denne dag lokkede 
en af vore elever fra IV em., Leif Henriksen, ud med kajakken - en 
tur, hvorunder han forulykkede. Den store eftersøgning gav intet re
sultat. Om mandagen samledes skolens elever og lærerpersonale i for
hallen, og skoleinspektøren mindedes Leif som den glade og raske 
dreng, der altid havde fundet sig så godt hjemme mellem kammera
terne på Nysted skole og sluttede sine ord med et »Æret være Leifs 
minde«. Skolen viste senere sin deltagelse ved begravelsen den 26. maj.

Besværligheder i forbindelse med byggeriets færdiggørelse forår
sagede en forlængelse af sommerferien, en disposition, som børnene 
godkendte med megen glæde! Myndighederne følte på samme tid en 
glæde, der ikke var mindre end børnenes - for nu var 3 af de ledige 
embeder besat! Skoleindvielsen fandt sted fredag den 12. november. 
Foruden håndværkere, leverandører og alle i skolens tjeneste, var der 
inviteret en række repræsentanter fra omegnens skoler og myndighe
derne for disse. Højtideligheden indledtes med, at man samledes i 
skolegården. Her overbragte borgmesteren byrådets gave, et nyt 
stort Dannebrogsflag, som derefter under flagsangen gik til tops på 
skolens nye flagstang. Efter at skoleinspektøren havde talt fot flaget, 
samledes man i gymnastiksalen. Dagens særlige betydning blev frem
hævet i taler og sange, og ved den efterfølgende vin og kransekage 
blev der fremført mange gode ønsker for skolens fremtid. En rund
tur på skolen afsluttede højtideligheden. - Om aftenen var det børne
nes tur til at fejre dagen! Byrådet inviterede på fælles »Chokoladebord« 
med efterfølgende bal på hotellet. Både store og små var enige om, 
at dagen havde fået et festligt forløb, skolen bringer derfor myndig
hederne sin bedste tak.

Byggeriet medførte, at skolen fik 4 nye klasseværelser, sløjd
lokale, skolekøkken, håndgerningslokale, børnebibliotek med læsestue, 
kontor og materialerum, desuden nye og forbedrede rum i tilslutning 
til gymnastiksalen samt en ny toiletbygning. Ved byggeriet blev 1911- 
bygningen på den smukkeste måde indføjet i nybygningen. Dertil kom, 
at man overalt, også i den gamle 100-årige bygning, fornyede gulv
belægningen og alt inventar. Vi er på skolen meget glade for alt det
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te nye. Tilsagnet om at værne om det er blevet efterlevet på bedste 
måde, og man vil vedblivende indprente børnene at vise påpasselighed 
over for alt det, vi har at værne om i fællesskab. I denne forbindelse 
retter skolen en indtrængende anmodning til hjemmene om at med
virke til, at børnene behandler deres bøger med større omhu. Bøger 
repræsenterer i dag store værdier, som vi må betale i fællesskab - og 
derfor værne om i fællesskab!

Søndagen efter indvielsen havde forældre og andre interesserede 
lejlighed til at bese skolen. Der var stort besøg hele eftermiddagen 
igennem, og mon ikke »man« også - selv som skatteyder - delte bør
nenes glæde over byens nye skole. Forældrenes interesse for skolen har 
også givet sig til kende på anden vis. Der har været en meget fin 
tilslutning til de klassemøder, der har taget sin begyndelse i det for
løbne år. Den store interesse for disse møder, hvor klassens forældre 
møder klassens lærere, opfordrer stærkt til øget fortsættelse og opfor
drer ligeledes til afholdelse af et større årligt møde for hele forældre
kredsen.

Det nye skoleår, der nu ligger foran os, synes på nuværende tids
punkt at nærme sig med de samme vanskeligheder, som mødte os 
sidste år. Atter møder vi frem med kravet om en ny parallelklasse i 
I em., og atter 4 ledige embeder, hvoraf det ene dog vides besat 
pr. 1. juli 1955. Det svundne år fik et langt bedre forløb, end man 
turde håbe ved årets begyndelse - måtte vi marts 1956 kunne sige 
det samme!

Nysted, den 15. marts 1955.
Aa. Andersen.

Den nye tilbygning til 1911-bygningen set fra Østergade
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