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NYSTED 
KOMMUNESKOLE

ÅRSBERETNING 
1953

VED

SKOLEINSPEKTØR CHR. ANDERSEN



Skolekommissionen:
Pastor Karl Jensen, formand 
Skibsmægler Jul. Boas 
Politiassistent Meincke

Valgt, af byrådet

Fru dyrlæge Jensen 
Fru fabrikant Schjelde

Valgt af forældrene

Skoleudvalget:
Skibsmægler Jul. Boas, formand
Politiassistent Meincke
Sagfører Bøgelund Thomsen

Lærerådets formand:
Overlærer J. E. Grønbech-Jørgensen

Ungdoms- og aftenskolenævnet:
Skoleinspektør Chr. Andersen, formand
Bestyrer Jens Andersen
Fru skoleinspektør Magda Andersen
I^ærerinde fru E. Jensen
Fru dyrlæge I. Jensen
Pastor Karl Jensen
Fru isenkræmmer Krag
Tømrer Gudm. Olsen



Realeksamen 1953 — 13 elever.
Mandag d. 2/3 kl.
Onsdag d. 4/3 kl. 
Fredag d. 6/3 kl. 
Mandag d. 9/3 kl. 
Torsdag d. 12/3 kl. 
Lørdag d. 14/3 kl. 
Tirsdag d. 17/3 kl. 
Torsdag d. 19/3 kl. 
Lørdag d. 21/3 kl.

8: Engelsk — skoleinspektøren.
8: Matematik •— overl. H. Jensen.
8: Geografi — hr. Mogensen.
8: Dansk - hr. overl. Grønbech-Jørgensen.
8: Tysk — frk. Lindhardtsen.

11,15: Fransk — fru Lindeskov Hansen.
8: Historie — fru Brønholt.
8: Naturlære — hr. overl. Jensen.
9: Naturhistorie — hr. Mogensen.

Censorer:

Censorer:

Beskikket af ministeriet: Skolebst. Fryd, Århus, 
(geografi), viceinsp. Beruh. Sørensen, Brabrand, (hi
storie), skolebest. A. C. Jensen, Fredericia, (natur
lære).
Indbudt af skolen: Skoleinsp. Jørgensen, Rødby, 
(engelsk), kommune!. Ingerslev Hansen, Nyk. F., 
(matematik), inspektør Bjenegård, Nyk. F., (dansk), 
lærerinde frk. Ä. Petersen, Nyk. F., (tysk), komi. 
Lyngby, Nykøbing F., (fransk), viceinsp. Adamsen, 
Nyk. F., (naturh.).

Mellemskoleeksamen — 17 elever.
Mandag d. 2/3
Torsdag d. 5/3
Mandag d. 9/3
Torsdag d. 12/3
Tirsdag d. 17/3
Lørdag d. 21/3

kl. 8: Naturhist. — hr. overl. Jensen.
kl. 8: Geografi — hr. Lindeskov Hansen.
kl. 8: Dansk — fru Brønholt.
kl. 8: Regn, og mat. — hr. overl Jensen
kl. 8: Naturlære — skoleinspektøren.
kl. 8: Engelsk — do.

Beskikket: Skoleinsp. Fryd (geografi).
Indbudte: Komi. Vald. Pedersen, Nyk. F., (naturh.), 
komi. Bundgaard, Nyk. F., (dansk), skoleinsp. Olsen, 
Nyk. F., (mat.), viceinsp. Quistgaard, Nyk. F., (na
tur!.), skoleinsp. Andersen, Stubbek., (engelsk), fru 
Brønholt, Nysted, (skrivn.) og fru Magda Andersen, 
Nysted, (håndgerning).
De skriftlige eksamensarbejder censureres alle ved 
fjerncensur af beskikkede censorer.

Mundtlig årsprøve 1953.
Dag Tid Klasse Fag Lærer [ Censor

Lørdag 9 III historie FB
21/3 » 11 regning L
Mandag 9 Ill regning L
23/3 I naturh. M



Dag Tid Klasse Fag Lærer Censor

Tirsdag 9 III dansk G.J
24/3 » II naturlære A

I engelsk B
6. regning L

13 7. dansk B
5. geografi L
4. regning FB
1. dansk FJ

Onsdag 9 III engelsk A
25/3 II dansk B

I dansk GJ
7. regning L

» 6. naturhist. J
13 5. dansk FB

4. dansk FJ
» 3. dansk FL
n 2. regning Lh

Torsdag 9 111 naturhist. J
26/3 II geografi M

» I religion FB
10 7. engelsk GJ
9 6. religion A
13 5. religion FJ
» 4. historie FL
D 3. regning B
H 1. regning L

Fredag 9 Ill tysk Lh
27/3 » II engelsk B

I regning J
7- fysik L

» 6. dansk GJ
10 5. regning M

2. dansk FL



Optagelsesprøve til mellemskolen. Prøve i mundtlig og 
skriftlig dansk og regning afholdes i dagene fredag den 13. marts 
kl. 9 og lørdag den 14. marts kl. 8. Indmeldelse senest 1. marts på 
blanketter, der fås på skolen. — Samme dage er der skriftlig 
årsprøve.

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

Tirsdag den 31. marts kl. 14: Afslutning.

Eleverne møder for at modtage nyt skema onsdag den 8. 
april kl. 10. — Den ny 1. kl. møder første gang torsdag d. 9. 
april kl. 12,35.

Det ville glæde skolen at se et meget større forældre
besøg til prøverne, også i de ældre klasser, end der plejer at være.

MÆRK! Bogaflevering. I de fag, hvori der ikke er 
prøve, afleveres alle bøger, der ikke skal bruges mere, den sid
ste almindelige skoledag til klasselæreren. I de fag, hvori 
der er prøve, afleveres bøgerne under prøven til læreren i 
vedkommende fag.

Realeksamen 1952. Hertil indstilledes 11 elever, der bestod 
med resultaterne: 14,54 - 14,51 - 14,41 - 13,93 - 13,82 - 13,70 
13,66 - 13,64 - 13,37 - 12,58 - 12,34. Gennemsnit 13,68 = mg.

Til mellemskoleeksamen indstilledes 19 elever, der alle bestod.

Lærerpersonalet
Første lærerstil. Ansat her

Skoleinspektør Chr. Andersen, l./ll. 99. 1./4. 30.
Overlærer J. E. Grønbech-Jør
gensen....................................... 1./8. 11. 1./10. 16.
Overlærer H. Jensen ................ 1./7. 13. 1./7. 23.
Lærerinde fru Ellen Jensen ... l./ll. 33. 1./12. 37.
Lærer E. Seest Mogensen .... 3./11. 29. 1./10. 39.
Fru Eli Brønholt.................. l./ll. 44. 1./5. 51.
Lærer Johs. Brønholt.............. 1./6. 44. 1./4. 51.
Fru Gudrun Lindeskov Hansen 1./4. 50. 1./10. 51.
Lærer Johs. Lindeskov Hansen l./l. 50. 1./10. 51.
Frk. Else Lindhardtsen............ l./l. 53.

Anciennitet

1./4. 30.

l./ll. 14.
1./7. 15.
1./7. 38.

1./12. 31.
l./ll. 46.

1./4. 44.



Den 1. juli blev frk. Ruth Wille ansat i Nykøbing F. efter 18 
års virksomhed ved Nysted skole, hvor hun bl. a. havde al un
dervisningen i tysk og fransk. Skolen savner frk. Wille, ikke blot 
fordi hun var en dygtig lærerinde, men også for hendes fine 
menneskelige egenskaber, der gjorde hende afholdt af alle. Ved 
en afskedsfestlighed i gymnastiksalen takkede skolekommissionen, 
kolleger og elever frk. Wille varmt og overrakte hende masser af 
blomster og gaver.

I det ledige embede efter frk. Wille vikarierede frk. Margit 
Ambech, Hylke, fra august til nytår. Den 1. januar blev vikar i 
København frk. Else Lindhardtsen ansat i embedet, men har efter 
ansøgning fået tilladelse til at vende tilbage til København igen 
til 1. april, hvorefter embedet atter er ledigt.

Skoleinspektør Andersen tager med dette skoleårs udgang sin 
afsked på grund af alder efter 23 års virksomhed som leder af 
Nysted skole.

Herr Lindeskov Hansen havde i sommerferien kursus i bog
føring.

Børnetallet pr. 31/ 12-52 (tallene i parantes er fra forrige år).
indenbys udenbys ialt

Borgerskolen: 150 (166) 14 (10) 164 (176)
Mellemskolen: 38 (39) 55 (54) 93 (93)
Hele skolen: 188 (205) 69 (64) 257 (269)

Af de 69 udenbys elever var 19 fra Nysted landsogn, 19
fra Kettinge-Bregninge, 11 fra Herritslev, 9 fra Øster Ulslev-God- 
sted, 4 fra Vester Ulslev, 5 fra Musse og 2 fra Flintinge.

Af de 188 indenbys elever var 6 under, 10 over og 172 i 
skolepligtig alder. 2 børn er på udenbys skole.

12 læsesvage børn får ekstra undervisning i dansk i 2 hold, 
2 timer ugentlig af fru Lindeskov og fru Jensen.

Forsømmelser. Gennemsnitlig 
gende antal dage:

sygdom

Borgerskolen 8,0
Mellemskolen 3,4

har hver elev forsømt føl-

lovl. gr. ulovl. gr. 

2,0 0,3
0,3 0

Tilladelse til at forsømme skolen må indhentes skriftligt 
eller personligt i forvejen.

Kommunens udgift til skolevæsenet har udgjort for året 
1951—52: kr. 80.600. Heraf refunderes kr. 21.735, således at netto
udgiften bliver kr. 58.865 kr. 287 pr. indenbys elev.



Legater. Lollands Spare- og Lånebanks præmier tildeltes 
Susan Krusbæk og Birgit Keimer af realklassen med 25 kr. til 
hver. Gedes legat tilfaldt Lis Henriksen og Tove Rasmussen af 
7. kl. i form af boggaver. Kirsten Mogensen af IV m fik en bog
gave fra foreningen Norden.

Børnebiblioteket ledes af hr. Brønholt. Bogbestanden udgør 
1233 bind skønlitteratur, 433 bind faglitteratur foruden 120 klasse
sæt udvidet faglig læsning. Der er anskaffet 39 bind. 189 lånere 
har lånt 3427 bind skønlitteratur og 412 bind faglitteratur eller 
20,3 udlån i gennemsnit.

Skolesparekassen. Der er to former for opsparing: 1) aim. 
opsparing, pengene kan først hæves ved konfirmationen: 131 spa
rere har tilsammen indsat 4890 kr. 2) salg af sparemærker, op
sparing til et bestemt formål: 4120 kr. Hr. Lindeskov Hansen 
bestyrer opsparingen.

Skolelægen. 270 elever er lægeundersøgt; heraf 26 henvist 
til lægebehandling for: øjne 13, ører 6, hudsygdom 1, brok 3, 
bronchitis 3 og overvægt 1. — Elever i 1. kl., 4. kl. og afgangs
klasserne er tuberkulinprøvet og 18 elever calmettevaxinerede. = 
Ved røntgenvognens besøg i marts skal 11 voksne og 52 børn 
undersøges. — Skolelægen dr. A. Thyssen assisteres af sundheds
plejersken fru B. Boysen.

Skoletandplejen Skoletandlægerne P. Koch-Mortensen og 
M. Mortensen har 2 gange efterset elevernes tænder. Af 267 ele
ver havde 32 fejlfrie tænder. På de øvrige er foretaget 794 be
handlinger: 344 fyldninger af blivende tænder, 108 af mælketæn
der, 10 rodbehandlinger, 1 blivende og 193 mælketænder udtrukket, 
34 lokalbedøvelser, 26 tandrensninger og 78 lapispenslinger.

Ungdomsskolen for ufaglærte har et hold på 16 piger med 
3 timers husgerning ved fru E. Jensen og 1 aften med 2 timers 
produktionslære, samfundslære, hygiejne m. m. Skolen ledes af 
hr. Mogensen. Der har været besøg på sukkerfabrikken, en teater
aften i Nykøbing og et par hyggeaftener med selskabeligt samvær.

Aftenskolen har et begynderhold i engelsk ved hr. Brønholt 
og et 3. års fortsætterhold ved skoleinspektøren.

Desuden har husholdningskredsen, og Dansk Kvindesamfund 
en del forskellige kursus i vævning, syning, husgerning m. m.

Gymnastiksalen er i brug hver aften til forskellig sport og 
idræt.



Af dagbogen:
Beskikket censor. I juni måned var skoleinspektør Ander

sen beskikket som censor i fysik ved 5 københavnske kommunale 
mellem- og realskoler.

Udflugter. Den 6. juni havde 1.—4. kl. udflugt til Nykøbing 
Vesterskov og zoologisk have. Børnene fik en sodavand og 2 
wienerbrød og dansede i pavillonen.

Den 26. juni havde de øvrige klasser udflugt til Maribo med 
sejltur på søen, besøg i domkirken, frilandsmuseet og dans i Klo
sterhavepavillonen

Jyllandstur. Midt i juni havde 36 elever fra de ældste klas
ser en rundtur i Jylland under ledelse af hr. Mogensen, fru Jen
sen og hr. og fru Brønholt. Man besøgte først Esbjerg og Fanø, 
derefter Viborg, hvor man bl. a. så domkirken og kalkminerne ved 
Daubjerg. Fra Viborg tog man med bus ind over Blickeregnen til 
Silkeborg, hvor man sejlede på søen til Himmelbjerget. Turen 
varede 5 dage, og eleverne var henrykte over at se så mange 
forskellige egne af „lyngens land“, som de fleste hidtil kun 
kendte fra bøgerne. Man overnattede på vandrerhjemmene, og hele 
turen kostede kun 35 kr. pr. elev med tilskud fra udflugtskassen 
og kommunen.

Amtsskoleidrætsstævnet afholdtes i Nakskov d. 6. sep
tember. Nysted skole deltog med 2 fodboldhold, 2 håndboldhold 
af piger samt 4 piger til fri svømning.

Den årlige venskabsmatch med Rødby skole foregik i år 
den 10. oktober på det nye stadion i Rødby. Resultatet var sejr 
for Rødby piger i håndbold med 4—2 og for Nysted drenge i 
fodbold med 4—2. Nysted byråd og en næringsdrivende i Rødby 
havde udsat hver en vandrepokal til det sejrende hold, hvad sko
lerne er meget taknemmelige for.

Skolebal afholdtes på Nysted hotel for 1. - 4. kl. den 26. og 
for de større børn den 29. november. Piger fra de øverste klas
ser opførte Hostrups „Den tredie“, og Else Andersen akkompag
nerede til sangene. Stykkets udførelse vidnede som altid om en 
grundig indstudering, og instruktøren, overlærer Grønbeeh-Jør- 
gensen, måtte efter forestillingen frem på scenen for at modtage 
publikums bifald og skoleinspektørens tak for det store arbejde, 
han gennem mange år har udført som instruktør ved Nysted 
„skolescene“. Efter forestillingen gik dansen lystigt, og salen var 
fyldt til trængsel af forældre og gamle elever, som vi altid er 
glade for at se til vore fester.

Sanginspektion. Sanginspektør Brønlund inspicerede den 11. 
december skotens sangundervisning.



Svensk rejselektor. Recitatricen fru Olga Appelløff, Stock
holm, besøgte skolen den 27. januar og gav 2 timer med de 
ældste elever, der udmærket forstod fruens klare og velklingende 
svensk. Om aftenen læste fruen op i foreningen Norden.

Nye skolelokaler.
Efter årelange overvejelser har byrådet vedtaget at opføre en 

tilbygning til skolebygningen fra 1911. Herved bliver det muligt 
at opfylde den ny skolelovs krav om undervisning i sløjd og hus
gerning m. m. Den ny bygning kommer til at indeholde 4 aim. 
klasseværelser samt sløjdlokale og skolekøkken. Desuden indrettes 
2 lokaler i tagetagen på den bestående bygning, ligesom omklæd
ningsrummet til gymnastiksalen ombygges' men brusebad og 
og varmecentral i kælderen, der skal opvarme hele skolekom
plekset og rådhuset.

Arbejdet er allerede i fuld gang og skal være færdigt til 1. 
oktober. Selv om nybygningen kun kan betegnes som 1. etape, 
således at den gamle skole ud til Adelgade indtil videre må be
nyttes til særlokaler og et par klasseværelser, betegner de nye 
lokaler en meget stor forbedring af tindervisningsbetingelserne, og 
skoleudvalget fortjener tak for, at det så hurtigt fremskaffede 
byggetilladelse og resolut satte arbejdet i gang med det samme, 
således at der skulle kunne undervises efter den ny reviderede 
undervisningsplan fra 1. oktober d. å.

I betragtning af, hvad det ellers koster at bygge skole, må det 
være en behagelig overraskelse for skatteyderne at erfare, at kom
munen skal kunne nøjes med at låne godt 300.000 kr. til nyind
retningen. Resten dækkes af tilskud og den opsparede byggefond.

De penge, man ofrer på sine børns uddannelse, er givet godt 
ud, og Nysted skole skulle nu kunne opfylde alle rimelige krav, 
man kan stille til en moderne centralskole for byen og omegnen.

Med udsendelsen af denne min 23. årsberetning fra Nysted 
skole føler jeg trang til at udtale en hjertelig tak til alle, der 
gennem, årene har vist mig venlighed og forståelse, til alle for
ældrene, der har sendt børn til skolen, til mine medhjælpere 
i det daglige arbejde for loyalitet og hjælpsomhed, til skolemyn
dighederne for den frihed, de har givet mig i skolens ledelse, til 
de mange censorer fra naboskolerne og sidst, men ikke mindst, 
til alle de hundreder af børn, der gennem årene ved deres venlige 
smil og barnlige livsglæde har holdt mig ung i sindet og givet 
mig 23 lykkelige år ved Nysted skole.

Tak, allesammen!
Nysted, februar 1953.

Chr. Andersen.

NYSTED BOGTRYKKERI


