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NYSTED
KOMMUNESKOLE

ÅRSBERETNING 
1951

VED

SKOLEINSPEKTØR CHR. ANDERSEN

LaE-n- pædegogsk? Studiesamling



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

Lærerrådets formand :
Overlærer J. E. Grønbech-Jørgensen

Ungdoms- og aftenskolenævnet:
Skoleinspektør Chr. Andersen, formand
Bestyrer Jens Andersen
Fru skoleinspektør Magda Andersen
Lærerinde fru E. Jensen
Fru dyrlæge I. Jensen
Pastor Karl Jensen
Fru toldforvalter Mikkelsen
Arbm. Erik Nielsen
Tømrer Gudm. Olsen
Lærerinde frk. R. Wille



Fredag 9/3 kl. 81/,: Engelsk - do.
Mandag 12/3 kl. 9: Naturhistorie - hr. overl. Jensen
Onsdag 14/3 kl. 8: Historie - hr. Mogensen
Lørdag 17/3 kl. 8: Geografi - hr. Larsen
Tirsdag 20/3 kl. 8 : Fransk - frk. Wille

Realeksamen 1951. 7 elever.
Lørdag 24/2 kl.
Onsdag 28/2 kl.
Fredag 2/3 kl.
Tirsdag 6/3 kl.

8: Tysk - frk. Wille
8: Regn. & mat. - hr. overl. Jensen 

8%: Dansk - hr. overl. Grønbech-Jørgensen
8: Naturlære - skoleinsp. Andersen

Mellemskoleeksamen, 17 elever.
Lørdag 24/2 kl.
Onsdag 28/2 kl.
Tirsdag 6/3 kl.
Fredag 9/3 kl.
Onsdag 14/3 kl.
Lørdag 17/3 kl.

10: Tysk - frk. Wille
10: Regn. & mat. - hr. Larsen
10: Naturlære - skoleinspektør Andersen
10: Engelsk - do.
10: Historie - hr. Mogensen
10: Geografi - hr. overl. Grønb.-Jørgensen

Censorer beskikket af ministeriet: Overlærer Berg Nielsen, 
Århus (regn. & mat.), overl. Harry Christensen, Gentofte (naturt), 
komml. Sønderlund Hansen, Københ. (historie), og inspektør fru 
Buhelt (håndgerning).

Indbudt af Skolen: Komi. K. E. Jensen, Nykøbing (tysk), 
overl. Bjerregård, Nyk. (dansk), skoleinsp. Jørgensen, Rødby 
(engelsk), komml. Ådamsen, Nyk. (naturhist), overl. Starvig, 
Stubbekøbing (geografi), komml. Lyngbye, Nykøbing (fransk), 
frk. Wille, Nysted (skrivning).

Skr. dansk, regn. & mat., engelsk samt tegning bliver cen
sureret ved fjerncensur af beskikkede censorer.

Åarsprøvén 1951.
Torsd. 15/3 kl. 8: III m regn & mat., J 

10: II m dansk, fru A.
- 1272: Im engelsk, R-Sv.

Fred. 16/3 kl. 8: III m historie, pastor J 
10: I m regning, L

- 12’/2; II m engelsk, A

Lørd. 17/3 kl. 8: lim religion, W
9: III m tysk, W

- 10X: I nr fysik, J

Censor



Mand. 19/3 kl. 8 III m dansk, GJ
- lim regning, J
- I m historie, pastor J
- 4. kl. dansk, FJ
- 3. kl. regning, W

kl. 10t/2 7. kl. dansk, fru A
- 6. kl. historie, FJ
- - 5. kl. historie, W
- 4. kl. historie, Th
- - 2. kl. regning, R

kl. 13 7. kl. religion, A
- 6. kl. dansk, fru A
- 5. kl. relig.-regning,L
- 1. kl. dansk, Th

Tirsd. 20/3 kl. 8 III m naturhist., M
- 11 m geografi, L
- 6. kl. regning, J
- 5. kl. dansk, R-Sv.
- 3. kl. dansk, Th
- 2. kl. dansk, FJ

kl. 9 Im dansk, GJ
kl. 10 7. kl. regning, M

- 4. kl. regning, R-Sv.
kl. 13 7. kl. engelsk, GJ

- 6. kl. naturhistorie, M
- 1. kl. regning, L

Censor

Optagelsesprøve til mellemskolen. Prøve i mundtlig 
og skriftlig dansk og regning afholdes i dagene onsdag d. 7. 
og torsdag den 8. marts kl. 8. Indmeldelse senest 24. februar 
på blanketter, der fås på skolen. - Samme dage er der skriftlig 
årsprøve.

Omflytning, Onsdag d. 21. marts kl. 9 afholdes lærermøde 
med omflytning af eleverne og ordning af det nye skoleår.

Fredag den 30. marts kl. 14: Afslutning.



Eleverne møder for at modtage nyt skema lørdag den 31. 
marts kl. 10. - Den ny 1. kl. møder første gang mandag d. 2. 
april kl. 12,35.

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

MÆRK! Bogaflevering. 1 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 1950. Hertil indstilledes 7 elever, der bestod 
eksamen med resultaterne: 14,47 - 14,37 - 14,13 - 13,99 - 13,17 
13,13 og 12,93. Gennemsnit 13,74 = mg.

Til mellemskoleeksamen indstilledes 12 elever, der 
alle bestod.

Svømmeprøver. 25 elever bestod svømmeprøven (150 m), 
17 frisvømmerprøven (350 m) og 10 livredderprøven (650 m). 
Prøverne omfatter bryst-, ryg- og undervandssvømning, dykning, 
bjergning, livredning og oplivning.

Lærerpersonalet
Ansat her AnciennitetFørste lærerstil.

Skoleinspektør Chr. Andersen . l./ll. 99. 
Overlærer J. E. Grønbech-Jør-

1./4. 30. 1./4. 30.

gensen....................................... 1./8. 11. 1./10. 16. l./ll. 14.
Overlærer H. P. Jensen.......... 1./7. 13. 1./7. 23. 1./7. 15.
Lærer A. Chr. Larsen.............. 1./10. 31. 1./4. 32. 1./10. 33.
Lærerinde frk. Ruth Wille .... 1./8. 34. 1./8. 36.
Lærerinde fru Ellen Jensen ... l./ll. 33. 1./12. 37. 1./7. 38.
Lærer E. Seest Mogensen .... 3./11. 29. 
Lærerinde fru Kaja Ross-Sven-

1./10. 39. 1./12. 31.

ningsen .....................................
Lærerinde fru Erna Thomsen. . 1./7. 34

l./l. 40.
l./ll. 49.

l./l 2. 40.

Afsked med skolen. Fra 1. april har fru Ross-Svenning- 
sen efter ansøgning fået bevilget sin afsked fra skolen for ude
lukkende at varetage pligterne i hjemmet. I de godt 11 år, fruen 
har virket ved Nysted skole, er hun med stor flid og interesse 
gået op i sin gerning og har ved sin aldrig svigtende elskvær
dighed og tjenstvillighed skabt sig mange venner blandt kolleger 
og elever. Skolen siger hende hermed tak for arbejdet i de for
løbne år.

Dødsfald. Lærer Erik Pyndt Prier døde i november efter 
længere tids sygdom, under hvilken han dog passede sit skole



arbejde til sommerferien. Hr. Prier blev kun 40 år gammel og 
havde virket ved skolen her i 17 år. Lærer Prier var en helstøbt 
personlighed med en klar intelligens og udmærkede anlæg for 
lærergerningen, som han varetog med meget stor dygtighed og 
troskab. Han var meget afholdt af elever og kolleger og nød al
mindelig anseelse i byen. Hans bortgang er et smerteligt tab for 
skolen, der vil bevare hans minde i smuk erindring.

Lærer Priers timer er blevet besørget af skolens faste lærere 
samt af hr. pastor Jensen, førstelærer Christiansen, Vanthore, og 
fru skoleinspektør Andersen. Under fru E. Jensens fraværelse er 
hendes timer besørget af fru lærer Mogensen, der også har vi
karieret for fru Thomsen under dennes sygdom.

Kursus. I sommerferien havde fru Thomsen svømmelærer
kursus, og hr. Mogensen afsluttende kursus i tegning.

Børnetallet pr. 31/12-50 (tallene i parantes er fra forrige år).
indenbys udenbys ialt

Borgerskolen: 158 (151) 16 (10) 174 (161)
Mellemskolen: 42 (28) 50 (48) 92 (76)
Hele skolen: 200 (179) 66 (59) 266 (256)

Af de 66 udenbys elever var 18 fra Nysted landsogn, 21 
fra Kettinge-Bregninge, 7 fra Herritslev, 12 fra Øster Ulslev-God- 
sted, 4 fra Vester Ulslev, 2 fra Musse og 2 fra Flintinge.

Af de 200 indenbys elever var 9 under, 9 over og 182 i 
skolepligtig Alder. 1 barn er på udenbys skole, 1 er anmeldt til 
hjemmeundervisning og 1 uden undervisning.

10 læsesvage børn får ekstra undervisning i dansk i 2 hold, 
2 timer ugentlig.

Forsømmelser. Gennemsnitlig har hver elev forsømt føl
gende antal dage: 

sygdom lovl. gr. ulovl. gr.
Borgerskolen 9,7 1,5 0,2
Mellemskolen 5,6 0,6 0

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

Kommunens udgift til skolevæsenet har udgjort for året 
1949—50; kr. 81.823. Heraf refunderes 16.200 kr., saaledes at 
netto-udgiften bliver kr. 65.623.

Legater. Lollands Spare- og Lånebanks præmier blev til
delt Ulla Christiansen og Ruth Olsen med 25 kr. hver. Gedes 
legat tilfaldt Lissie Nielsen, Erna Jensen og ase Christensen af 
7. kl. i form af bogpræmier.



Børnebiblioteket har haft 242 lånere med 4534 udlån 
eller 19 udlån pr. låner. Bogbestanden udgjorde 1173 bind skøn
litteratur og 2444 bind faglitteratur, ialt 3617 bind.

Skolesparekassen, der bestyres af frk. Wille, har i årets 
løb modtaget 5577 kr. i indskud af 210 sparere.

Skolelægen. Læge A. Thyssen undersøgte i begyndel
sen af året alle elever. 28 Elever blev henvist til lægebehandling 
for følgende sygdomme: Øjne 11, ører 5, brok 2, bronchitis 3, 
hudsygdom 3, holdningsfejl og platfodet 4.

Alle børn i 1. og 4. klasse samt nyindmeldte børn blev un
derkastet tuberkulinprøve. Samtlige negativt reagerende blev cal- 
mette-vaccineret.

Skoletandplejen. Skoletandlægerne P. Kock-Mortensen 
og M. Mortensen har 2 gange behandlet 255 børn og ud
ført 528 tandfyldninger, 14 rodbehandlinger, 162 udtrækninger af 
mælketænder og 3 af blivende tænder, 61 tandrensninger, 45 
lokalbedøvelser og 60 lapispenslinger.

Ungdoms- og aftenskolen.
Ungdomsskolen for ufaglærte har haft et hold på 16 

piger med undervisning 1 aften om ugen i husgerning af fru 
Michelsen, Tingsted, og 1 aften i boliglære, hygiejne, litteratur, 
hjemmets teknik m. m. Skolen ledes af lærer Mogensen.

I aftenskolen har der været en halv snes hold i engelsk, 
husgerning, vævning, kjolesyning, knipling m. m.

Gymnastiksalen er i brug hver aften til gymnastik, brydning, 
håndbold, badminton m. m.

Af dagbogen.
Udflugter: 20.—23. juni foretog 30 elever under ledelse af 

hr. Mogensen og fru Ross-Svenningsen en 4 dages tur til Køben
havn. Hillerød, Helsingør med en heldagstur til Kulien.

1 .—4. kl. havde udflugt til Nykøbing Vesterskov og zoolo
gisk have. De ældste klasser var i Vordingborg, hvor de beså 
ruinerne og dansede i borgrestauranten.

Norsk børneudveksling. 14 børn fra Vinstra var i som
merferien gæster i Nysted i 14 dage og har indbudt deres dan
ske kammerater herfra til genbesøg i den kommende sommer i 
Vinstra.

I Maribo amts skoleidrætsstævne i Saxkøbing den 9. sep
tember deltog Nysted skole sammen med alle amtets byer og en 



stor del landkommuner. Nysted drengene blev nr. 1 i fodbold, 
hvorimod vi ikke opnaaede placering i langbold. Flere af vore 
piger deltog også i svømning. Disse stævner vinder for hvert år 
større tilslutning og er en stor oplevelse for deltagerne.

1 oktober gæstede vort fodboldhold Rødby skole. Nysted 
vandt med 4—1.

I september inspiceredes skolen af gymnastikinspektør 
Johansson.

Skolefesten på hotellet den 24. november, for 1.—4. kl., 
og den 25. november for de ældste klasser, havde som sædvan
ligt samlet meget stor tilslutning. Der opførtes „Ugler i mosen“ 
af Konstantin Hansen, hvorefter der vai dans. Overskudet gaar 
til skolerejser, anskaffelse af billeder og andre ting til nytte 
for skolen.

Norsk lektorbesøg. Foreningen „Norden“s rejselektor, 
lektor Kvalvik, Stavanger, gæstede skolen den 24. januar. På 
en letforståelig måde gennemgik lektoren en moderne norsk ro
man med oplæsning af et par afsnit. Derefter vistes en smuk 
farvefilm fra Stavanger og omegn.

Februar 1951. Chr. Andersen.

1951
NYSTED BOGTRYKKERI

NYSTED


