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Et ønske og en tak.
FOR SIDSTE GANG er aarsberetningen alene 
beretningen om Vejlby-R i,i skov kommuneskoles 
liv og forhold. — Til næste aar vil beretningen 
omfatte 2 skoler, idet skolen paa Vikærsvej fra 
1. august kommer ind i billedet,
Efter sommerferien skal skolen afgive elever til 
12 klasser paa den nye skole, som straks gøres 
til distriktsskole. De ca. 300 elever maa tages ud 
af alle vore grundskoleklasser og eksamens fri 
klasser, og her paa den gamle skole maa klasser 
slaas sammen.
I forbindelse med udsendelsen af den sidste aar- 
beretning, vi er alene om, skal derfor fremsæt
tes ønsket om, at disse ændringer i skoleforhol
dene maa ske glat og gnidningsløst.
Fra den gamle skole skal lyde en tak til skole
autoriteterne og til forældrekredsen for de aar, 
hvor skolen har været alene om oplæringen af 
kommunens skoleungdom.

M. Grue-Sørensen.



Skolekommissionen:

Hr. landsretssagfører K. Thale.
Hr. bogholder C. Christensen.
Læge, fru Lisa Christiansen.
Hr. pastor Asbjørn Fog.
Hr. forretningsfører A. Dupont Nielsen.

Skoleudvalget:

Hr. landsretssagfører K. Thale (fmd.).
Hr. mekaniker G. Søndergaard.
Hr. plejeassistent Søren Poulsen.

Lærerrådet:
Fmd. hr. viceinspektør Bent Jensen.

Træffetider:

Skoleinspektørens kontortid: hver skoledag kl. 13-14. 
Telefon 7 74 54.

Skoletandlægen: hver skoledag kl. 8-14.
Skolelægen: hver tirsdag og fredag: kl. 10-11.
Skolesundhedsplejersken: tirsdag og fredag kl. 9,30-12.

Skolens telefoner:

Skoleinspektør M. Grue-Sørensen. Tlf. 7 74 54.
Viceinspektør S. Frandsen Nielsen. Tlf. 7 95 98.
Viceinspektør Bent Jensen. Tlf. 7 96 37.
Lærerværelset (gamle afdeling). Tlf. 7 95 04.
Lærerværelset (ny afdeling). Tlf. 7 95 98.
Skolebetjent Helge Jensen. Tlf. 7 95 04.



Statistiske oplysninger vedrørende året 1953.

Børneantallet d. 31. decbr. 1953
Under 
skole
pligtig 
alder

I skole
pligtig 
alder

Over
skol e- 
pligtig 
alder

Tilsammen

Drenge: 
Fra kommunen .................42 499 53 594

Fra andre kommuner .... 0 10 1 14

Tilsammen. . . 42 509 57 608

Piger: 
Fra kommunen .................63 480 54 597

Fra andre kommuner .... 1 7 5 13

Tilsammen . . . 64 487 59 610

Samlet elevtal: 1218.

Tilvækst i kalenderåret 1953: 118 børn.

Elevernes fordeling i de forsk, skoleafdelinger 
pr. 31. december 1953.

Realkl.
Eksa mens

mellemskolen 
I-IVm.

Den eksamensfri 
mellemskole

1.-3. m. (6.,7 ,8. kl.)
Grundskolen 
l.,2..3.,4.,5.kl.

Dr 14 131 53 410
Pg- 19 133 43 4 1 -5

ialt. 33 264 96 825

De enkelte klassers elevtal den 31. december 1953.

42 R R IV IV 111 III III II II Il 1 1 1 ' 8 7 a
kl. A B MA MB MA MB MC MA MB MC MA M B MC| 3M i M a

Dr. 6 8 12 9 12 14 9 14 10 1114 14 12 11 12
Pg- 9 10 13 17 9 8 12 10 15 12 1 12 12 13 1 9 7

Ialt 15 18 25 26 21 22 21 24 25 23 1 26 26 25 20 19

Kl. 7 b
2 M b

6 a
■ Ma

6 b
1 M b 5 a 5 b 5c 5d 5 e 4 a 4 b 4 c 4d 4 e 3 a 3 b

Dr. 8 8 14 14 18 16 15 14 13 18 14 15 18 16 16
Pg- 7 !2 8 15 15 13 11 13 18 13 14 14 12 17 17

lait 15 20 22 29 33 29 26 27 31 31 28 29 30 33 33
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Kl 3c 3d 3 e 2a i 2b 2 c 2<1 2 e 2 f la 1 b 1 c 1 d 1 e 1 f

Dr. 14 18 18 15 17 18 15 15 16 13 13 14 14 13 10
Pg 22 17 16 17 16 14 17 17 14 : 12 17 15 16 16 17

Ialt 36 35 34 32 1 33 32 32 32 30 25 30 29 30 29 27

Klassekvotient for realklassen.......................................................................... 16,5
Klassekvotient for eksamensmellemskolen.................................................. 24,0
Klassekvotient for eksamensfri mellemskole................................................ 19,2
Klassekvotient for grundskolen ............................................................... 30,6
Skolens klassekvotient........................................................................................ 27,07

Elevernes forsømmelser 1953
Forsømmelser paa grund af sygdom ..................... 12453 dage
Forsømmelser af anden lovlig grund..................... 770
Forsømmelser uden lovlig grund.............................. 89

Samtlige forsømmelser................................................... 13312 dage

Skoleidrætsmærket taget i 1953

Bronze Sølv Guld

Dr. 31 12 14
Pg 29 12 9

Jydsk Skolescene
Indmeldelser og organisering af elevernes deltagelse har i aar 
været varetaget af lærerinde, fru 1. Frandsen Nielsen. — 314 
børn har været medlemmer.

Forestillinger: Bedre folks børn.
Surbrødsdage.
Det lykkelige skibbrud.

Sparemærkesalg
I aaret 1953 er der solgt for kr. 1650,00.

Vejlby-Risskov kommunes aftenskole 
1953-54.

Som i fjor blev der givet meddelelse om aftenskolekursus gennem en 
tryksag til alle hjem i kommunen. Flg. kursus er gennemført: 3 i engelsk, 
1 i tysk, 3 i porcelænsmaling, 2 i maskinskrivning, 2 i husgerning, 1 i sløjd 
og 2 i bogindbinding; desuden har der været aftenskole med kursus i 
psykologi og musikkundskab. •— Disse 16 kursus har været søgt af ca. 
275 deltagere.

Af forskellige organisationer i kommunen har der været afholdt kursus 
under aftenskoleloven i husgerning, syning og sundhedslære, saa det sam
lede antal kursus i 1953-54 under aftenskoleloven beløber sig til 37 med 
ca. 600 deltagere. Frode Nielsen.
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Udgifter ti! skolevæsenet.
Saa dyrt er det!

Totaludgifterne til skolens drift i 1952-53 har været . 828.323,40 kr.
Kommunens andel i disse udgifter har været.............. 446.201,18 -

Nogle kontoud’drag.
Løn til 40 lærere. .................................................................... 444 250,78 kr.
Udgift til skolebetjent og opsyn...................................... 11.769,00 -
Vedligeholdelse af bygninger, forrentning og afskrivn. 91.088,95 -
Skolelæge ................................................................................. 1.946,95 -
Skoletandklinik . ..............    47.934.11 -
Inventar og materiel

(nyanskaf. og vedligeh., forrentn , afskr.)..................  24.736,99 -
Brændsel, lys, gas, vand..................  48.750,56 -
Undervisningsmidler.. ........................................................  39.493,55 -
Kontorhold................................................................................. 4.170,75 -
Rengøring og rengøringsmidler......................................... 37.234,25 -
Forsikringsudgifter................................................................. 2.162,30 -
Ungdoms- og aftenskole, teknisk skole m. v.................. 18.736,22 -
Diverse udg. (bl. a. feriebilletter, mælk, eksaminer) . . 18 511,30 -
Week-end hytten ved Saksild............................................. 2.851,91 -

Saa billigt er det!
Ovenstaaende oplysninger om skoleudgifterne kan nok virke noget 

overvældende; men ser man dem under en anden synsvinkel, æn
dres billedet ganske.

Udgifterne omfatter skoleundervisning af 1100 børn i 240 dage. — 
Ser man bort fra de udgifter, der ikke angaar kommuneskolen som 
saadan (aftenskoleundervisning o. a ) finder man, at 
totaludgiften pr. barn pr. skoledag i gennemsnit udgør ca. 3,03 kr. 
kommunens andel „ „ „ „ - „ „ ca. 1,62 kr.

Anlægger man et rent kommunalt syn paa omkostningerne kan 
man altsaa sige, at for 1,62 kr. pr. skoledag er et barn anbragt under 
opsyn i 5 - 6 timer daglig og faar derudover andel i en række goder. 
I flæng kan nævnes: undervisning, bøger, hæfter og mange andre 
undervisningsmidler: tøj, og garn til haandarbejde (hvor der f. eks. 
laves pudevaar, forklæder, kitler, nederdele, kjoler, ankelsokker, van
ter, som børnene faar som ejendom) træ til sløjdarbejder (hvor der 
f. eks. laves medicinskabe, bogreoler, kakkelborde, kælke, ski og 
taburetter, som børnene ogsaa faar som ejendom), naturalier til skole
køkkenundervisningen (hvor der laves retter, som børnene selv spi
ser), adgang til særlokaler, der er udstyret med kortsamlinger, præ
parater, kemikalier, apparater, instrumenter og redskaber. — Videre 
kan nævnes: effektiv tandpleje, lægetilsyn, bad, mælk til skolemaden 
i vintermaanederne og ferierejse efter ønske til et hviket som helst 
sted i landet.

Overskriften »Saa billigt er det« er vist ikke ganske misvisende.



Skolelægens beretning for 1953.
Der er fra “1-1953 til ,R/i2-1953 undersøgt 1077 børn, hvoraf 165 fra 1. 

klasserne.
Undersøgelserne omfatter: holdningen, lemmerne, mund, svælg, hjerte, 

syn og hørelse. Der er foretaget tuberkulinprøve på alle børn, og 76 nega 
tive er blevet calmettevaccineret, deraf de S3 fra I. klasserne.— 116 børn 
var calmettevaccineret før skolealderen, og 5 var positive efter tubercules 
infektion.

Alle børn er målt og vejet, og højde vægtforholdet er bedømt, nogle få 
stærkt undervægtige børn er kontrolleret ekstra i årets løb.

Højde-vægtforholdene

1. klasserne Øvrige 
klasser

Middel.......................................................................... 140 723
Under middel .......................................................... 15 101
Over middel .............................................................. 10 88

Resultatet af undersøgelserne:

1. klasserne Øvrige 
klasser

Dårlig hudpleje ...................................................... 0 2
Holdningsfejl ............................................................ 0 15
Platfod ........................................................................ 3 44
Tegn på engelsksyge .............................................. 1 2
Nedsat synsevne ...................................................... 12 77
Nedsat høreevne ...................................................... 1 7
Øreflod ......................................................................... 0 Ü
Sygdom i næse og svælg ...................................... 21 67
Talefejl ..................................................................... 4 4
Hjertesygdomme ...................................................... 1 7
Broktilfælde .............................................................. 2 2
Andre sygelige tilstande ...................................... 6 62
Positiv tuberculinreaktion......................................... 121 819
Deraf positive efter calmettevaccination............ 1 16 803
Positive efter tuberkuløs infektion........................
Omslag fra positiv til negativ tuberculinreak-

5 16

tion .......................................................................... 9 8
Calmettevaccinationer .......................................... 33 13
Blodprøver (»sicca«) ................................................ 4 8
Undersøgt for farveblindhed .............................. 0 150
Deraf farveblinde .............................. piger 0 2

drenge 0 8
Henvisninger til egen læge .................................. 10 71

Alle elever i afgangsklasserne er røntgenfotograferet på Centralstationen 
til tuberkulosens bekæmpelse i dec. 1953.
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Gennem årene, hvor jeg har været skolelæge på Vejlby-Risskov skole, 
og derigennem har haft lejlighed til at følge et stort antal børn til omtrent 
voksen alder, har jeg fundet visse kegelige emner og visse sundhedsmæssige 
forhold, som jeg har haft lyst til at uddybe lidt nærmere. Det emne, som 
jeg i år kunne tænke mig at beskæftige mig lidt med, er børnenes fødder 
og fodbeklædning.

Medfødte misdannelser skal jeg ikke komme nærmere ind på, men i det føl
gende hovedsagelig beskæftige mig med de mere almindelige — gennem op
væksten opståede eller erhvervede lidelser, sygelige tilstande, der meget olie 
har sin årsag i mangler i barnets levevis eller i mangler ved fodbeklæd 
ningen. Inden jeg går over til disse fodlidelser, vil jeg gerne nævne det 
lille barns normale platfod. På visse, enkelte undtagelser nær er det nem
lig ikke nogen abnormitet; barnet er ikke platfodet, det synes kun så, og 
årsagen er, at fodsvangen hos det lille barn indtil Sårs alderen er dækket 
af en fedtpude, som forsvinder efter 3års alderen, og foden antager så sin 
normale form.

Den hyppigste formforandring af foden, som træffes både hos børn og 
voksne, er platfoden — en lidelse, der så at sige altid udvikler sig under 
opvæksten, for herefter at holde sig resten af livet. Generne ved platfoden 
kan hos voksne nok lindres noget ved forskellig behandling; men helbre
des kan den ikke. Det gælder derfor nu så vidt muligt at hindre lidelsen 
i at opstå. Der er forskellige grader af platfod — lige fra en lettere ned
sænkning af fodsvangen til, at denne er sunket helt ned, således at fod
svangen ikke alene er fuldstændig udslettet, men fodens indvendige kant 
ligger fladt ned mod underlaget, og en sådan platfod må nærmest siges at 
invalidere sin bærer, i hvert fald gøre ham el. hende uegnet til meget arbejde.

Kan man gøre noget for at hindre denne udvikling? Svaret må være ja! 
Men der kræves påpasselighed, omhu og energi. Først og fremmest gælder 
det om at holde barnet i en god ernæringstilstand med god, alsidig kost 
med tilskud af nødvendige vitaminer — specielt levertran og C vitaminer, 
dernæst passe på ikke at overbelaste barnets og det unge menneskes krops
lige ydeevne ved at bæte for tunge byrder. Knoglesystemet med dels 
sener o¿ ledbånd og musklerne er endnu ikke færdigt udviklede og som 
følge deraf ikke modstandsdygtige som hos det voksne individ.

Også barnets fodbeklædning skal være hensigtsmæssig man skal ikke 
købe fodtøj efter moden, men efter foden. Om man bruger sko eller støvle 
har vist ikke så meget at sige, men der skal være god plads til tæerne 
specielt til stortåen, der absolut ikke må trykkes. Det er dog ikke menin
gen, man skal købe for stort fodtøj, det kan være lige så skadeligt som fot 
småt. Et lille indsyet svangløft i skoen er absolut ingen skade lil. Børnene 
må ved sommertid gerne gå barfodede, det udvikler og styrker fodens 
muskler, sener og knogler; om vinteren derimod bør bruges godt solidt 
læderfodtøj. Træsko er også udmærket og giver god sløtte for foden, — 
derimod bør man så vidt muligt undgå gummifodtøj; thi selv om der er 
forstærket svang i det, yder det dog ikke foden tilstrækkelig sløtte.

Sammen med den her almindeligt beskrevne platfod, men dog ofte som 
selvstændig lidelse, ses forfodsnedsænkningen, hvorved fodens tværbue syn
ker ned, og den forreste ende af fodrodsknoglerne trykkes mod underlaget.
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Lidelsen er i reglen ret smertefuld og giver ofte årsag til dannelse af 
hård hud.

En anden form for platfod er „knækfoden“; den kan være medfødt, men 
kan også opstå i opvæksten og da i reglen som følge af „engelsk syge“. 
Knækfoden ses tydeligt, når barnet står op med let adskilte fødder; betrag
ter man det så bagfra, ser man tydeligt, at foden ligesom vælter indad 
og knækker over i fodleddet. — Platfodens og knækfodens så at sige dia 
metrale modsætning er hulfoden, der ligesom platfoden har sværere og 
lettere grader — lige fra klumpfoden, der er den stærkest udtalte form for 
hulfod, til „høj svang“.

Endelig har vi — blandt de mere almindeligt foddeformiteter — den 
udad drejede stortå med knystdannelse ved stortåens grundled — samt 
hammertåen. Den udad drejede stortå kan være en medfødt lidelse, — 
men den opstår ofte enten i tilslutning til forfodsplatfod eller som følge af 
uhensigtsmæssigt fodtøj. Hammertåen opstår ligesom overliggende tæer i 
reglen ved brug af for snævert fodtøj.

De her nævnte foddeformiteter kræver absolut sagkyndig behandling, og 
De bør derfor, så snart De har mistanke om fejl ved barnets fødder, eller 
når De bliver oplyst derom, søge Deres læge.

De almindeligste fodsygdomme, som jeg her skal omtale er: fodsved, 
fodsvamp og fodvorter.

Eodsved er en særdeles almindelig lidelse, især i opvæksten og i de unge 
år. Den giver sig til kende ved. at fodder og strømper er fugtige, ofte nær
mest våde. Foden antager et rødt nærmest skoldet udseende, ja, det kan 
blive så slemt, at der opstår sår og vabler, og er man ikke pinlig renlig, 
indfinder den noksom bekendte ilde lugt sig. Især når man lider af fodsved, 
bør man vaske fødder dagligt i sæbe og vand, de skal tørres godt og evt. 
efterbehandles med badesprit, og så er lidt pulveriseret borsyre i strøm
perne af god virkning. Brug rene sokker eller strømper hver dag, og kun 
uld både sommer og vinter. Tråd- og bomuldsstrømper giver „brændende“ 
fødder, når man lider af fodsved.

Fodsvamp er en smitsom lidelse, der let overføres fra person til person, 
især på badeanstalter, hvor man færdes barfodet på fugtige gulve. Lidel
sen viser sig i reglen til at begynde med ved skæl og sårdannelse imellem 
tæerne Angående behandlinger må De søge Deres læge, og De bør følge 
hans forskrifter omhyggeligt for at nå et godt resultat, da lidelsen kan 
være meget hårdnakket. For at undgå fodsvamp bør man altid bruge egne 
trætøfler på badeanstalter, og trætøflerne skal tørres fra gang til gang. 
Den smittende svampespore tåler ikke udtørring.

Med hensyn til fodvorter betragtes denne sygdom nu om dage nærmest 
som en smitsom lidelse Man skal derfor — ligesom ved fodsvamp — 
være opmærksom på ikke at færdes barfodet i lokaler, hvor også andre 
mennesker går barfodede om. Radium og røntgenbehandling har ofte 
god effekt overfor lidelsen.

Til slut: Pas vel på Deres barns fødder og søg kyndig hjælp så tidligt som 
muligt; thi at forebygge er nu engang bedre end at — måske - helbrede.

G. A. Ulrich.
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Beretning fra skoletandkliniken.
1. februar 1953 — 31. februar 1954.

Symptomer
1. aargang

Systematisl
1. undersøgelse

viderebeh.
2. undersøgelse

antal 
børn

’/o af 
unders.

antal 
børn

"/» af 
unders

antal 
børn

% af 
unders.

Tandkødsbetændelse........................ 16 ca. 10 110 ca. 12 63 ca. 10
Tandstillings- og bidanomalier . . . 67 — 43 438 — 48 278 — 42
Manglende anlæg af tænder......... 5 — 3 47 — 5 39 — 6
Overtal af tandanlæg........................ 3 — 2
Ufuldstændig emaljeudvikling. . . . 7 — 5 52 — 6 42 — 6
Tandcaries (huller i tænderne) . . . 146 — 92 666 — 73 480 — 72
Tandcaries m/ infektion af marven 110 — 70 29 — 3 13 — 2
Traumatiske læsioner....................... 3 — 2 12 — 1 4
Betændelse v/ tandfrembrud........ 2
Cyste (godartet svulst)..................... 1 1
Mundbetændelse .............................. 1 2

Oversigt over de fundne symptomer. — 1. aargang omfatter 158 børn, 
1. undersøgelse af de systematisk kontrollerede børn omfatter 912 fra 2—10 
aargang inck, 2. undersøgelse 667 fra 3 — 8 aargang inch

Antal tænder 
m/ aktiv caries

Antal tænder 
plomberede

Antal tænder 
mistede

Antal tænder 
m. infekt. af marven

mælket. bl. tænder mælket. bl. tænder mælket. bl. tænder mælkel. bl. tænder

818 246 126 9 61 0 302 
el.

36,9

pr. 100 tænc

19 
el.
7,7

er m/ caries

43,1 % 20,4 % 6,6 °/o < 1 °/o 3,2 »/o 0 %

Cariessygdommens udbredelse hos de nyindskrevne 7 aarige, belyst ved 
omfanget af cariesangrebne, fyldte og mistede tænder, samt antallet af 
tænder med komplicerede cariesangreb.

Antal 
børn

Antal 
tænder 

m ny caries

i alt ; pr. barn G
en

ne
m

sn
. 

an
ta

l m
dr

. 
sid

en
 si

ds
te

 
un

de
rs

øg
.

A
nt

. t
æn

de
r 

m
/ n

y 
ca

rie
s 

pr
. b

ar
n 

pr
. h

al
va

ar Antal tænder 
m/ infektion af marven

1 i alt pr. 100
mælket. ° : tænder

1 tænder m/ ca,.ies

1 unders. 912 1789 2 11 1,0 16 17 1,8
2. unders. 668 1 163 1,8 8 1,3 6 10 1,4

I alt 1580 2952 22 27

Oversigt over cariessygdommens udvikling paa de børn, som var under 
systematisk kontrol. 1. undersøgelse omfattede 2 — 10 aargang inck, 2. under
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søgelse 3—8 aargang ind., 1. og 2. aargang er i øjeblikket under behand
ling. 9. og 10. aargang vil blive undersøgt og behandlet inden april i det 
omfang skolearbejdet tillader.

Som det fremgaar af omstaaende tabeller er vi nu nede paa helt nor
male behandlingsterminer. Børnene har i første gennemgang i gennemsnit 
gaaet 11 maaneder siden sidste undersøgele og i anden gennemgang kun 
8 maaneder. Vi har i det forløbne kalenderaar kunnet undersøge og behandle 
langt de fleste af børnene to gange og har færdigbehandlet 1. klasserne. 
Den anden gennemgang vil blive afsluttet inden skoleaarets afslutning. 
Virkningen af den forbedring fremgaar først og fremmest af det meget lille 
antal tilfælde vi nu har med infektion af tandmarven i forbindelse med 
cariesangreb paa de systematisk kontrollerede børn, nemlig 3 ° „ af børnene 
og 1,8 % af de cariesangrebne tænder i l. gennemgang og 2 % af børnene 
1,4 % af tænderne i 2. gennemgang. Tallene var sidste aar 13,-5 °,o og 3,3 °/o.

Vi har i aar et væsentlig mindre antal patienter med tandkødsbetændelse, 
dette er dog ikke udtryk for nogen sikker forbedring af tilstanden, men skyl
des først og fremmest, at vi kun har medregnet de udtalte tilfælde. Alt i 
alt forekommer børnenes mundhygiejne dog at være forholdsvis god. Vi 
opfordrer fortsat forældrene til at være os behjælpelig med at opdrage dem 
til en daglig børstning af tænder og tandkød. De bedste tidspunkter er lige 
efter morgenmaden og før sengetid.

xAntallet af patienter med tandstillings- og bidanomalier er fortsat meget 
stort, ca. 40 »/o. Vi har i de senere aar arbejdet energisk paa at bekæmpe 
disse anomalier. Det vil endnu vare en aarrække inden tydelige resultater 
vil kunne registreres, da behandlingen faktisk varer hele skoletiden, men 
der begynder dog at kunne spores visse virkninger. De værste tilfælde er 
enten helt helbredte eller stærkt bedrede, saaledes at der paa de børn, der 
i aar udskrives med en enkelt undtagelse kun findes smaa og som oftest 
uvæsentlige anomalier. Vi har i aarets løb haft 130 patienter under behand
ling med tandreguleringsapparater, medens der paa 77 patienter er foretaget 
tandudtrækninger, beslibninger o.s.v. med henblik paa tandstilling eller bid.

Bekæmpelsen af cariessygdommen er den opgave, der tager den største 
del af klinikens arbejdskraft. De kortere behandlingsterminer har som nævnt 
givet en betydelig bedring af sygdommens følgetilstande, men der synes 
ogsaa at være en bedring fra sidste aar i cariestilvæksten beregnet paa 
halvaaret. Der er grund til at antage, at dette skyldes de kortere behand
lingsterminer. Der er nemlig et andet forhold, der kan være udtryk for en 
generel stigning i cariestilbøjeligheden, idet cariestilvæksten er større i 
aarets anden undersøgelse end i den første. Det er kun en lille stigning, 
men der er grund til at raabe vagt i gevær og rette opmærksomheden først 
og fremmest mod forbruget af sukker, navlig mellem maaltiderne i form af 
slik, kager o.lign. løvrigt henviser jeg i den forbindelse til artiklen „Børn og 
slik“ i dette blad.

Vi har i aarets løb foretaget ca. 3400 tandfyldninger, ca. 400 udtrækninger 
og ca. 250 slibninger og penslinger af cariesangrebne tænder.

Endelig er der paa 85 tilflyttere foretaget 219 tandfyldninger, 67 udtræk
ninger, 76 slibninger og penslinger samt 13 rodbehandlinger.

Eigil Warrer.
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Genvisit paa Færøerne.
FÆRØERNE ! Færøerne ! I over et aar havde dette været hele klassens sam
taleemne, og jo nærmere sommerferien kom, des større blev spændingen.

Fredag d. 26. juni tiltraadte vi saa rejsen mod det store, ukendte eventyr. 
Efter kærlig afsked med vore paarørende paa kajen i Aarhus, tog vi over 
Kalundborg til København, hvor der lige netop blev tid til en tur i Tivoli. 
Ved tyvetiden kørte vi i en lejet rutebil til kajen, hvor vi for første gang 
saa færingernes stolthed : deres nye skib »Tjaldur«, der i de kommende 
to døgn skulle være vort opholdssted, og føre os den 1300 km lange vej 
til Færøerne. »Tjaldur« var virkelig ogsaa et imponerende skib saavel ud
vendig som indvendig.

Vi levede som grever og blev passet op i alle retninger. Da kahyts
jomfruen den første morgen opdagede, at vi selv redte vore køjer, blev 
hun meget overrasket og roste os i høje toner. Sejlturen gik fint og kun 
faa var søsyge. Hele den første eftermiddag af vor sejltur saa vi tydeligt 
Norges kyst, og næste eftermiddag passerede vi Shetlandsøerne. Samme 
aften kom vi til Færøerne. Det var lyst, skønt det var temmelig sent paa 
aftenen, og vi saa tydeligt de smaa, stejle klippeøer, der ragede op af 
vandet næsten alle vegne. Ind imellem disse laa større øer med græs
klædte fjelde, der hævede sig højt over havets overflade. Omkring top
pen af fjeldene laa en tæt taage. Alle eleverne var samlet paa skibets for
dæk, hvorfra vi ivrigt spejdede efter Thorshavn, Færøernes største by, 
der ligger paa Strömö. Endelig fik vi i det fjerne øje paa en mængde 
huse, som vi blev enige om maatte være byen, hvor vi skulle bo. Jo nær
mere vi kom byen jo mere spændte blev vi.
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Da vi naaede ind i havnen, saa vi mange kendte ansigter paa kajen, 
og vi fik en hjertelig modtagelse. Vi fik at vide, hvor vi skulle bo. Nogle 
skulle bo ved dem, der var med herned forrige aar; andre kom til helt 
fremmede. Men det var nu lige meget; for man siger nok om færinger, 
at de er barske og tillukkede; men mere gæstfrie mennesker maa man 
lede længe efter. Ingen kan føle sig fremmed og tilovers, naar de bor 
ved en færøsk familie.

De følgende otte dage tilbragte vi i Thorshavn, afbrudt af fællesture, der 
næsten altid var sejlture. Vi saa meget af den storslaaede natur og lærte 
samtidig rigtig færingernes forhold at kende, og der er bestemt ikke no
get at sige til, at de bliver barske og vejrbidte, for deres liv hænger 
næsten altid i en snor mellem liv og død. Indbyrdes talte færingerne altid 
færøisk, et meget uforstaaeligt sprog, men saa snart de talte med os, talte 
de fuldstændig flydende dansk.

Efter en uges forløb sejlede vi til den sydligste ø, hvor vi ligeledes 
skulle bo en uge. Her var naturen endnu kønnere end paa de andre øer, 
og vi var ude for mange spændede oplevelser, som f. eks. besøg i en kul
mine ca. 200 meter ind i fjeldet, besøg paa den internationale radarstation, 
saa tilberedning af klipfisk, var paa hvalstationen, hvor vi saa en hval 
blive parteret, og sejlede langs øens stejle klippekyst ud mod Atlanter
havet i robaade. Vi sejlede meget tæt ved fjeldet, der hævede sig lodret 
fra havets overflade i en højde af 400—500 meter. Paa fjeldets afsatser 
sad en mængde forskellige fugle, af hvilke hver art havde sin bestemte 
plads. Desuden blev vi ogsaa under vort ophold paa denne ø meget dyg
tigere til at færdes i fjeldet, fordi vi en dag foretog en tur, som varede 
fra kl. 16 til kl. 23.

Ugen fløj af sted, og inden vi rigtig vidste af det, befandt vi os atter 
om bord paa den lille rutebaad »Smiril« af os kaldet »Gyngehesten«, et 
navn, der passede udmærket, da bølgerne næsten spillede bold med den. Den
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skulle bringe os tilbage til Thorshavn ; men havguderne var vist i ondt lune 
den dag, i al fald fik vi en haard tur, og mange maatte ofre alt, hvad 
maven indeholdt. Endelig naaede vi dog til Thorshavn, og vi følte det nær
mest som at komme hjem fra en ferie. Vi tilbragte nu de sidste fire her
lige dage i byen, hvorpaa afskedens time slog. Denne afsked blev ret 
trist, for ingen vidste jo, hvornaar vi atter mødtes, og i de uger, vi havde 
tilbragt paa øerne, var vi virkelig kommet til at holde af alt og alle. Med 
et trefoldigt leve, som blev besvaret af mængden paa kajen, sejlede vi 
bort fra Færøerne. Turen til Danmark med »Tjaldur« gik fint, og tiden for
drev vi med at drøfte oplevelser. Een ting undrede vi os over. Det var vej
ret. Herhjemme hører man altid, at det regner hver dag paa Færøerne; 
men i den tid vi var der, regnede det kun de to søndage samt en fredag 
eftermiddag. Men i det hele taget burde danskerne efter vor mening lære 
lidt mere om deres landsmænd paa de smaa klippeøer i Atlanterhavet, 
og om det farefulde liv de fører.

Natten til den 21. juli ankom vi til Aarhus Hovedbanegaard med toget 
fra København. Meget trætte! men ikke mere, end vi kunne takke vor 
rejseleder hr. Beyer for vort livs hidtil største oplevelse.

Annelise Gedde, IV B.

Skolens dagbog
for skoleaaret 1953—54.

11. april. Skolefest for afgangseleverne med paarørende. Efter velkomst ved 
festkomitéens formand, hr. lærer A. Karlsen, blev der holdt tale af skole
udvalgets formand, hr landsretssagfører K. Thale, af hr. overlærer Olsen 
og af skoleinspektøren, der foretog den aarlige legatuddeling.

Skoleinspektør S. J. Mogensens mindelegat tildeltes Connie Jensen, 8. kl , 
og Birgit Rasmussen, RA. Købmand Laursen og hustrus mindelegat uddel
tes til Finn Warrer Hansen, RB.

Elevforeningens formand, hr. Flemming Andersen, uddelte elevforenin
gens og skolens flids- og opmuntringspræmier, der tilfaldt Børge Hansen, 
8. kl., Hans Peter Mikkelsen, RB, og Jenni Jørgensen, RA.

Og saa gik tæppet for den muntre skolekomedie „Hovedsagen er, at man 
er rask“ (af Astrid Lindgren) instrueret af hr. Ødum og hr. Karlsen. Der
efter aabnede skoleballet.
15. april. Klasseforældremøde i IVB, hvor ogsaa eleverne var til stede. 
Der var forevisning af film fra Færøerne ved overlærer A. Beyer, og man 
drøftede klassens forestaaende skolerejse til Færøerne.
22. april. Aarhus amts skoleorkester gav 2 koncerter, fra kl. 8—9,30 for 
elever i de to mellemskolelinier og fra 9,30 — 10,45 for de 2 øverste grund
skoleklasser. — En forudgaaende orientering blev givet af hr. Torntoft, og 
orkestret blev dirigeret af hr. Gunnar Lund. — Glæden blandt børnene 
var stor, interessen ligeledes.
7. maj —16. juni. Pigerne i 8. klasse gennemgik et kursus i barnepleje (i alt 
14 timer) med skolens sundhedsplejerske frk. Steerup som leder.
21. maj. 2a var paa klasseskovtur med deres klasselærer, hr. Karlsen.
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1. juni. Hr. overlærer Olsen fejrede et sjældent jubilæum, idet han havde 
været lærer ved kommunens skolevæsen i 40 aar.

Lærere og elever havde i de tidlige morgentimer smykket forhal og 
trappeopgange med bøgeløv og flag.

Ved morgensangen blev hr. Olsen hyldet i en tale af skoleinspektøren, 
og der var korsang og fællessang — Paa lærerværelset bragte hr. Ødum 
jubilaren lærernes hyldest.

Om eftermiddagen samledes skoleautoriteter og lærere til el traktement i 
sangsalen, hvor skoleudvalgets formand, hr. Thale var vært, og hvor hr. 
Olsen fik overrakt gaver fra sogneraadet og fra kolleger.
2. juni. Skoleudflugten for de ældste klasser (i alt 667 elvever) blev i egent
ligste forstand en skoleskovtur, idet den gik til Rold skov, hvor vi havde 
vort hovedtilholdssted ved traktørstedet Mosskov, men iøvrigt benyttede 
lejligheden til klasseture til Rebild bakker og til andre steder i skoven.
9. juni. 3a og 3e var paa klassetur til Marselisborg dyrehave under ledelse 
af lærerinderne frk. F. Lüsberg og fru Ingeborg Sørensen.
12. juni. De tre yngste aargange, 48Ö børn, var paa skoleudflugt til Frede- 
rikshøj kro. — Turen foregik i busser. Børnene spadserede gennem minde
parken, og ved Frederikshøj kro var der arrangeret forskellige lege og 
konkurrencer med paafølgende præmieuddeling.
16. juni. Pigerne fra 8. klasse var til afsluttende prøve i barnepleje. Sund
hedsplejerske frk. G, Brink Steerup eksaminerede. En del af prøverne 
overværedes af den ledende sundhedsplejerske for Aarhus amt, frk. Elna 
Nielsen.

Efter prøven modtog eleverne beviser for deres deltagelse i kursus.
17. juni—27. juni. 8. klasse var paa lejrskolerejse til Bornholm under le
delse af hr. lærer Gaardmand og lærerinde fru Ingeborg Sørensen.

Klassen gjorde turen Bornholm rundt væsentlig som fodtur, og man over
nattede paa vandrehjem. Turen var ikke en turisttur, men en historisk, 
naturhistorisk og geologisk ekskursion.

16



20. —21. juni. UC var paa cykeltur til Silkeborgsøerne under ledelse af 
lærerinde frk. Kjærulf. Klassen overnattede paa vandrehjemmet Knudhule 
og var om søndagen til gudstjeneste i Tulstrup kirke. Efter gudstjenesten 
viste præsten vore elever kirkens seværdigheder og inviterede børnene 
ind i præstegaardshaven.
26. juni—21. juli. 16 elever fra IV mellem var paa tur til Færøerne, som 
et led i udvekslingen af færøske og danske skoleelever. (Se artiklen andet 
sted i aarsberetningen).
27. juni—3. juli. IVA var paa skolerejse til Norge under ledelse af lærer
inde fru Ellen Andersen og hr. lærer V. Johansen. Turen gik over Hirts
hals—Kristianssand og derefter med bus til Stavanger-—Sand—Suedals- 
vannet— Hauklisæter—Setesdalen — tilbage til Kristianssand.

Klassen var paa fodtur i højfjældet og fik lejlighed til sejlture paa fjord 
og sø. Turen gav et stærkt udtryk af det norske land, og de store fælles
oplevelser satte sig spor i et værdifuldt kammeratskab.
14. —17. august. II A B C og 7 ab, i alt 106 elever var paa skolerejse til 
København under ledelse af lærerinderne frk. Kjærulf og fru Agnete Schou 
og lærerne hr. Beyer, A. Karlsen, Fr. Smidstrup og M. Grue-Sørensen. 
Man aflagde besøg paa følgende institutioner og museer: Tuborg — Ber- 
lingske Tidende — Dahis varehus — Danmarks Akvarium — Thorvaldsens 
Museum — Christiansborg — Rosenborg — Rundetaarn — Domkirken — 
Cirkus Schumann — Palladium — Zoologisk Have og Tivoli.
26. august. 4 a aflagde besøg i Zoologisk Have under ledelse af fru Ellen 
Andersen.
4. september. I A, I B og IC under ledelse af fru Ingeborg Sørensen fik 
forevist det kommunale vandværk.
10. september. II C paa heldagstur. Turen gik over Randers til Spentrup 
og op gennem Øst-Himmerland med ophold ved historisk minderige steder.

En fader til en af klassens elever, hr. Voldum, stillede gratis bus til raa- 
dighed for klassen.
16. september. Elever fra Ilem. deltog ved optagelsen af en skoleradio
udsendelse i Marselisborgskovene, en naturhistorisk „Hvem ved hvad om 
dyreliv Og planteliv paa grøftekant og i skovbund“. Modstanderne var et 
hold fra Munkegades skole i Aarhus.

Optagelsen udsendtes i skoleradioen 22. og 23. september.
17. september. Vore skolekøkkenelever udstillede bagværk, der viste de 
forskellige undervisningstrin, paa husholdningsdagens udstilling i Raadhus- 
hallen i Aarhus. Endvidere udstillede skolen de af lærerinde frk. Dressler 
udfærdigede undervisningstavler.
17. september. Skolen deltog i skoleidrætsstævnet i Aarhus idrætspark og 
hentede en vandrepokal og en faneplade hjem, idet realklassens piger vandt 
i klasseholdkamp i atletik.
30. september. Skolen tog afsked med hr. overlærer M. Olsen. Efter sid
ste time samledes lærere og elever i skolens forhal, hvor skoleinspektøren 
takkede hr. Olsen for hans lange og betydningsfulde indsats ved Vejlby- 
Risskov skole.
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Derefter tog lærerne afsked med hr. Olsen ved et kaffebord i sangsalen, 
hvor hr. Olsens indsats blev fremhævet i en lang række taler, og hvor 
der blev overrakt ham en erindringsgave.
30. september. Klassedemonstration i III A for forældrene. Hr overlærer 
Frode Nielsen fortalte om klassens emnearbejde: Skoven. Opgaven var 
løst som gruppearbejde. De enkelte gruppers ordførere redegjorde for grup
pens arbejdsmaade og oplevelse, og alle grupper fremlagde det indsamlede 
materiale, der var nydeligt arrangeret i kasser og mapper.
30. september. Kiasseforældremøder i 111 A (hr. Frode Nielsen), 111 B 
(frk. Dressler) og III C (frk. Ebba Rasmussen). — Mødet var arrangeret 
med henblik paa skolerejsen til Norge i sommerferien 1954. Der var film
forevisning for forældre og elever, og forskellige rejseruter blev vist paa film.

Senere paa aftenen havde klasselærerne lejlighed til at drøfte klassens 
almindelige forhold med forældrene.

Ved et afsluttende kaffebord tog man endelig stilling til skolerejserne 
i 1954.
5. oktober. Elever fra III A, HIB. III C og 8. kl. aflagde under ledelse af 
fru Friis Sørensen og hr. Ulrik Sørensen besøg paa Københavner baaden 
C. F. Tietgen — og var derefter paa rundtur i havnen.
6. oktober. Elever fra III A B C og 8. kl. var paa besøg paa Naturhisto
risk Museum under ledelse af frk. Ebba Rasmussen og hr. Frode Nielsen- 
7. oktober. Erhvervsvejledningen i Aarhus gav ved erhvervsvejleder hr. 
Herholdt erhvervsvejledende timer i RA og RB.
1. november. Lærer Fr. Smidstrup kaldes til skoleinspektørembedet ved 
Sindal kommuneskole.
11. november. „Foreningen Norden“s filmforedrag „Nordisk samarbejde i 
luften“ overværedes af 8., 7. og 6. klasse samt III A B.
26. november. Nationalmuseets provinsturné gæstede skolen med filmen 
„Fra jordhytte til glashus“. Desuden var der dragtfremvisning af muhame
danske dragter fra Sudan til Himalaya.
2. december. Vejlby-Risskov skolekor gav koncert i skolens gymnastiksal 
for skolens forældrekreds. Koret blev dirigeret af lærer Vermund Johansen, 
og koncerten omfattede foruden korsang ogsaa instrumentalmusik.

Sanginspektør E. Boesen holdt et kort foredrag om værdien af at have 
et skoleorkester.

Skolekoret, der har egen bestyrelse, havde i det væsentlige selv tilrette
lagt og organiseret koncerten.
3. december. Skolekoncerten gentaget i skoletiden for følgende klasser: 
5 abede, begge mellemskoleafdelinger og realklasserne.
7. december. Hr. overlærer A. Beyer holdt klasseforældremøde i IV B. 
Baade forældre og elever var til stede, og aftenen formede sig som en 
Færø-aften, hvor hr. Beyer viste sine farvelysbilleder fra Færøerne og for
talte om skolerejsens forløb.

Efter foredraget holdtes aim. klasseforældremøde, hvor man drøftede 
klassens undervisningsproblemer.
10. december. Skolens kor medvirkede ved kirkekoncerten i Risskov kirke 
under ledelse af hr. lærer V. Johansen. Koret sang en afdeling, der bestod 
af julesalmer.
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19. december. Lærerinde fru Søgaard holdt klasseforældremøde i 2 b, hvor 
børnene bl. andet opførte en lille eventyrkomedie „Snehvide“.

Derefter var der kaffebord (hvor flere forældre mødte med prøver paa 
deres julebagværk), og her drøftede man klassens anliggender.
22. december. Juleafslutningen havde i aar ændret form. Paa grund af 
skolens haarde belægning, havde man opgivet det fælles julearrangement, 
og samledes i stedet i forhallen, hvor man sang julesalmer og hørte jule
evangeliet. Derefter var der juleafslutning i klasserne, hvor eleverne selv 
havde sammensat meget afvekslende underholdning: sang, musik, oplæs
ning, dramatiseringer, julespil, eventyrkomedier — ja selv saa stor en 
opgave som „Genboerne“ havde en klasse paataget sig
13. januar. Erhvervsvejleder, hr. lektor Ahm, Aarhus, gav erhvervsorien
terende timer i 8. kl., 7 a og i b.
14. januar. Hr. overlærer Frode Nielsen aflagde besøg paa Naturhistorisk 
Museum med II A.
23. januar. Japaneren Hirondo Hirabayashi, der er direktør for Nordisk 
kulturselskab i Tokio, viste lysbilleder for klasserne 6 a. 6 b og III AB C.
23. januar. Skolekoret holdt en aftenfest paa skolen. Den veltilrettelagte 
og hyggelige aften var helt og holdent tilrettelagt af korets bestyrelse.
4. februar. RA aflagde besøg paa Naturhistorisk Museum under ledelse 
af hr. Frode Nielsen.
3.—15. februar. Der arrangeredes samtaleaftener, hvor forældre med børn 
i 5. klasserne havde lejlighed til paa tomandshaand at drøfte deres børns 
skoleforhold med klasselærerne (lærerinderne fru Frandsen Nielsen og fru 
Dall og lærerne Boelsmann, Verner Mogensen og Pontoppidan Jensen.

De institutioner, der gæstfrit har modtaget vore elever, 
og de Lærerkræfter, der har af set tid og kræfter paa at give 
skolelivet et særligt indhold for børnene, bedes modtage 
skolens tak.
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Fra pædagogikkens arbejdsfelt

Under denne rubrik bringer vi i aar en artikel af lærerinde 
frk. Minna Dressler om skolekøkkenundervisningen, som er 
et meget populært fag blandt de unge piger.
Skolen har givet den saakaldte frilæsning en stor plads i 
læseundervisningen i 2. klasse, idet vore seks 2. klasser hver 
især er blevet udstyret med særlig pædagogisk tilrettelagte 
bogsæt, saa man i højere grad efterlever princippet : den 
rette bog til det rette barn. Lærer Mogens Duelund Nielsen 
fortæller her nogle træk fra en 2. klasse.
Endelig bringes en artikel af vor skoletandlæge hr. Eigil 
Wärter. Skolen ofrer ca. 48000 kr. aarlig paa børnenes tand

pleje; i gennemsnit ca 44 kr. pr. barn pr. aar. Det er mange 
penge. Det er mere, end der ofres paa undervisningsmidler, 
og skolens forældrekreds vil formentlig kunne forstaa. at 
bolsjespisende børn ikke er særlig velsete paa skolens grund, 
og vi nærer det haab, at tandlæge Eigil Warrers artikel kan 
bidrage til, at børnenes forbrug af slik nedsættes betydeligt.

Om undervisning i husgerning.
Den 17. september 1953 holdtes i Kådhushallen i Aarhus en „hushold

ningsdag“ som et led i „husholdningsugen“, som blev markeret på forskel
lig måde over hele landet, og hvis motto var; „Hus og hjem at magte — 
lær os det at agte.“ Den omtalte „husholdningsdag“ viste gennem foredrag 
og udstillinger, hvor og hvorledes den unge pige kan få sin huslige uddan
nelse. Også „Skolekøkkenet“ fra Aarhus og forstæders skoler havde en 
stand på udstillingen, hvor man så prøver på elevernes praktiske og teore
tiske arbejder, idet den huslige uddannelse jo begynder allerede i barne- 
skolen i skolekøkkenet. Det er mig en glæde her at få lov til at sige lidt 
om denne undervisning.

Som motto for al skolens arbejde kunne stå:

„Skolen skal give lysten, 
livet skal vise høsten“.

Disse ord passer i særdeleshed på husgerningsundervisningen. Vi prøver 
i skolekøkkenet at vække børnenes interesse for og lyst til det huslige 
arbejde, og arbejdet er mangesidigt

Vi prøver for det første at opøve børnenes ordens- og renlighedssans, 
og det er ikke mindst vigtigt; det er så at sige grundlaget for alt det 
øvrige, ikke blot de almindelige rengøringsarbejder.

For det andet prøver vi at lære børnene at lave den rigtige mad til den
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rigtige pris. Den moderne ernæringslære har vist os, hvilken enorm betyd
ning den rigtige ernæring har for sundheden. Børnene skal lære, hvilke 
specialnæringsstoffer der er nødvendige, hvorfor de er nødvendige, hvad 
der sker, hvis vi ikke får dem, og i hvilke næringsmidler de findes. Det 
lyder måske indviklet, men er i virkeligheden ret simpelt. Børnene skal 
f. eks. lære, at grønsager er et ganske nødvendigt supplement i kosten, at 
sild er vor vigtigste D-vitaminkilde o. s. v.

At maden er „rigtig“ vil naturligvis også sige, at den er veltillavet og 
velsmagende; børnene skal lære den daglige madlavnings teknik. Under 
madlavning kommer også ting som bagning og syltning. Det er af betyd
ning, at børnene f eks. lærer at bage et godt brød.

Så kommer vi til prisen. Danmarks husmodre forvalter 60% af national
indkomsten, så det er jo ret vigtigt, at allerede børnene lærer at føre et 
regnskab, så man ser, hvad man får for sine penge, ligeledes, at de ser, 
at man godt kan lave god mad for små penge, selv om vi somme tider 
går lidt over stregen. Der er jo noget, der hedder jul, fødselsdage og 
søndage.

Så skal maden på bordet: borddækning og servering hører også med 
i undervisningen:

„At dække et bord til hverdag og fest, 
der er morsomt for vært og gæst, 
rene duge og blomster på bord, 
det gør appetitten stor.“

Rene duge m. m., storvask, rulning, strygning — ja — en husmor — 
også en skolekøkkenpige har skam travlt!
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Lysten har de allerfleste små piger, når de kommer i køkkenet. Jeg ville 
ønske, De kunne se de små piger i 11—12 års alderen i 6. kl. den første 
dag, de møder i skolekøkkenet i „fuld rustning“: nyt forklæde, kappe og 
grydelapper, og se, hvor ivrige de er til at tage fat. Og når de bliver 
større, er det en fornøjelse at kunne betro dem et arbejde, som de kan 
udføre helt på egen hånd.

Naturligvis er ikke alting lutter idyl! det kan hænde, al en kage faldet- 
sammen, at øllebrøden brænder på eller lignende Det gør ikke så meget, 
børnene er der for at lære. Det kan jo også hænde, at man har glemt at 
få vasket i krogene; det er straks værre, for en dygtig husmor, det er jo 
ikke bare hende, der forstår at sætte god mad på bordet, men også hende, 
der forslår at holde sit hjem pænt og rent, og begge dele prøver vi at 
lære børnene.

Det er ikke fuldt uddannede husholdningseksperter, der går ud af skole
køkkenet; men der skulle være lagt en grund at bygge videre på.

„Skolen skal give lysten, livet skal vise høsten“. Sol og regn og frost 
og bygevejr går over markerne, før de står modne til høsten ; de små piger 
biir store piger og skal engang i livets hverdag være med til at skabe de 
gode hjem, der bærer Danmarks fremtid.

Minna Dressler.

Frilæsning med 2. klasse.
»Maa vi ikke faa de smaa bøger i dag«, er tit det første spørgsmaal, 

der møder mig, naar vi tager læsebogen frem. Oppe paa skabet staar de to 
kasser fyldt med bøger i farverige, lokkende omslag. Det er dem, børnene 
længes efter at faa.

Læsebogen er naturligvis det vigtigste undervisningsmiddel. Med den 
opøver vi den grundlæggende, tekniske læsefærdighed og er samtidig i 
stand til effektivt at kontrollere børnenes standpunkt. Men højtlæsning er 
en meget vanskeligere kunst end stillelæsning.

De elever, der har lidt svært ved at følge med, trænger til den opmunt
ring at faa lov til at læse en bog selv, som de magter, og som de endda 
selv kan udvælge, og de dygtigere, for hvem læsebogen ret hurtigt har 
mistet nyhedens interesse, fordi de har læst den hjemme, har behov for 
mere læsning.

Naar denne interesse for at læse vaagner, og den vaagner hos alle børn, 
saa gælder det om at gribe lejligheden og fremme lysten yderligere. Det 
er det, vi forsøger ved at benytte de frilæsningssæt, som skolen har an
skaffet til de seks 2. klasser.

Et sæt indeholder godt 100 bøger. De er alle rigt illustrerede og ord
nede efter sværhedsgrad, saa hvert barn kan faa en bog, det kan magte, 
og endda inden for den sværhedsgruppe udvælge den bog, der virker 
mest tillokkende,

Læsebogen er den bog, alle børnene skal have og vil derfor næppe 
være helt saa interessebetonet som den bog, barnet faar lejlighed til at 
vælge af frilæsningsbøgerne, fordi netop den tiltaler det mest, baade hvad 
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indhold og sværhed angaar. Derfor bliver frilæsningen et værdifuldt supple
ment til læsebogen.

Under læsningen i frilæsningsbogen hænder det af og til, at et barn 
morer sig højlydt over et eller andet i bogen, eller ligefrem kommer op 
for at delagtiggøre mig i det morsomme eller spændende. Det er velgør
ende at se, hvor de gaar op i læsningen med liv og sjæl. Undertiden 
kommer et barn for at laane en bog, som det en gang før har læst, for 
»den var saa god«.

Men nu er spørgsmaalet, om alle børnene virkelig har læst og forstaaet 
deres bog, naar de kommer med den. Der maa en vis kontrol til for at 
sikre, at de ikke for eksempel nøjes med at se billeder og læse et par 
sider. Derfor er der til hvert sæt bøger udarbejdet et sæt spørgekort. 
Naar et barn er færdig med sin bog, faar det det spørgekort, der svarer 
til den. Paa det staar en række spørgsmaal om bogens handling, som be
svares med eet eller et par ord, der skrives i et hefte og forevises mig.

Fordelene ved at drage stillelæsningen ind i undervisningen er mange. 
Een af de vigtigste er, at læsehastigheden og sikkerheden stiger ved stille
læsning. Desuden regner man med, at ca. 99 % af de voksnes læsestof 
læses som stillelæsning. Derfor skulle der være yderligere grund til at 
opøve børnene til at blive dygtige stillelæsere.

Da hvert barn faar en bog, som det magter, bliver træningen efter 
min mening mere effektiv, og der opnaas en større færdighed, saa de 
svagere læsere bedre magter læsebogens sværere tekster, saa vi med 
større udbytte kan faa højtlæsningen præget af god stemmeføring, beto
ning og pausering.

Systemet med spørgekort træner i læsning med forstaaelse og prøver 
det enkelte barn, hvor man efter læsebogen kun kan spørge klassen og 
lade een svare. Og frem for alt giver det børnene større lyst til selv at 
gaa videre med større opgaver.

Nogle vil naturligvis naa betydelig flere bøger end andre og dermed 
opnaa en større færdighed; men netop for de lidt svagere læsere tror 
jeg, at det har overmaade stor betydning, at de faar lejlighed til at øve 
deres færdighed med lettere tekster.

Jeg har været overmaade glad for at arbejde med frilæsningsbøgerne, 
og jeg tror afgjort, at de kan være et mellemled mellem læsebogen og 
biblioteket. Mogens Duelund Nielsen.

Børn og slik.
Den svenske tandlægestand rettede for et par år siden, som det er skik 

der, en henvendelse til „kgl. Majastät“ om at gennemføre offentlige for
anstaltninger til begrænsning af forbruget af sukkervarer. Den svenske medi
cinalstyrelse har nu gennem en henvendelse til landets læger, tandlæger, 
sygeplejersker, klinikpersonaler m. fl. henstillet, „at alle, som har med børn 
at gore, går aktivt ind i det forebyggede arbejde mod caries, et arbejde, 
som for tiden først og fremmest må rettes mod det skadelige slikkeri

Baggrunden for dette er, at tandlægevidenskaben nu mener, at have ført 
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sikkert bevis for, at uhensigtmæssig nydelse af sukkerholdige nærings- og 
nydelsesmidler spiller en afgørende rolle i cariessygdommens årsagsforhold. 
Det hidtil sidste og meget vægtige led i beviskæden er en storstilet svensk 
undersøgelse, hvor det lykkedes at fremkalde caries (huller i tænderne) hos 
mennesker ved forsøgsvis tilskud til kosten af 50 — 65 gram slik pr. individ 
pr. dag. Cariestilbøjeligheden forsvandt igen, når dette tilskud ophørte. 
Undersøgelserne er gennemført på initiativ af medicinalstyrelsen i samar
bejde med tandlægehøjskolen i Stockholm og er for en stor del betalt af 
den svenske stat.

Den svenske medicinalstyrelse har rigtig peget på, at alle, der har med 
børn at gøre, må gå aktivt ind i det forebyggede arbejde. Kampen mod det 
ødelæggende slikkeri er først og fremmest en pædagogisk opgave At den 
også er påtrængende herhjemme fremgår med beklagelig tydelighed af skole- 
tandklinikernes beretninger. Det understreges yderligere, af den oplysning, 
som hentes fra „Statistisk Arbog“ af 1953, ifølge hvilken den danske befolk
nings forbrug af sukkervarer og chokolade i 1952 var 23,7 mill, liter eller 
5,5 liter pr. indbygger. Dette svarer til adskillige hundredre millioner kroner 
årligt.

Også i Vejlby- Risskov kommune er vi godt med. Vore 7 års børn møder 
på skoletandkliniken med halvdelen af deres mælketænder helt eller delvis 
nedbrudt og ca. 20 ’/o af deres 6 års tænder, som netop er brudt frem, er 
allerede angrebet. 70 % af disse børn har betændelser i tandmarv eller 
kæbeben fra de angrebne tænder. Slikkerisalg er et blomstrende forretnings
felt. Der findes på Ndr. Strandvej et udsalgssted for slik og kager med 
gennmesnitlig 200 — to hundrede — meters mellemrum.

Hvorledes skal vi nu løse denne pædagogiske opgave?
Hvad skal vi lære børnene?
Hvorledes skal vi få dem til at rette sig efter det vi siger?

Det har vist sig, at det ikke så meget er den mængde sukkervarer, der 
indtages, som betyder noget, men at opmærksomheden først og fremmest 
må rettes imod det antal gange, der tilføres nyt sukker. Vi behøver derfor 
ikke sige til børnene, at de slet ikke må spise slik, hvilket naturligvis er 
uigennemførligt. Hovedsagen er at der i en periode på 6—8 timer i dagens 
løb ikke tilføres nyt sukker. Hellere een lidt større portion på een gang end 
mange små portioner dagen igennem. Vi må prøve at lære dem at samle det 
sammen, de får, og spise det på en bestemt tid af dagen, helst lige efter et 
hovedmåltid f. eks. om aftenen. Det er heller ikke al slik, der er lige skade
ligt. Værst synes klæbrige ting at være som karameller, eller ting, der skal 
suttes længe og inderligt på, som bolsjer og tabletter eller sukker blandet 
med mel som i kager og brød med sødt pålæg.

Børnene skal endvidere vænnes til altid at skylle deres mund grundigt 
med vand nårsomhelst de har spist.

Hvorledes nu få børn til at rette sig efter alt dette.?.
Først og fremmest ved at lade være med at vænne dem til sukker fra 

små. Meget tyder på, at sliktrangen er noget tillært. Læg mærke til hvor 
forholdsvis let mange voksne mennesker f. eks. kan vænne sig af med at 
bruge sukker i kaffe eller the. Hvis man giver spæde børn stærkt sukker
holdig mad tilvænnes de, og det er meget vanskeligt senere at vænne dem 
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fra denne trang'. Det er ligeledes forkastelig at putte en sut med sukker 
eller honning i munden på et barn. Jeg har set kronerne af 4 mælkefortæn
der praktiks talt forsvinde i løbet af et par måneder som følge af denne 
uskik, og det er endelig ligeså forkasteligt som det er almindeligt at stille 
børnenes sult eller trang til at have noget i munden med kiks. Den rette 
administration af sukkeret skal læres og indarbejdes lige fra spædbarnsalderen. 
Dette er antagelig den vigtigste af alle pædagogiske regler på dette område. 
Er den uheldige sukkertrang først skabt eller opstår den senere „i dårligt 
selskab“, da er opgaven meget vanskeligt. Den kan sjældent løses ved tvang 
eller forbud Den eneste vej er efter min opfattelse tålmodigt gentagen 
ræsonnement og et godt eksempel. Mange børn er erfaringsmæssigt tilgænge
lige herfor, i særdeleshed hvis de har oplevet tandpine eller andre ubehage
ligheder fra syge tænder. Vigtigt er det dog naturligvis at alle instanser, 
læger, sundhedsplejersker, skolefolk og først og fremmest naturligvis forældre 
og tandlæger mødes i et målbevidst pædagogisk samarbejde.

Eigil Warrer.

Fra skolens venner:
Skolens tidligere elev, Ole Bro Nielsen, har skænket skolen lerkrukker 

fra den romerske jernalder:
en stor madkrukke, 
en lille madkrukke, 
et drikkebæger.

Fundene er gjort i Århus amt.

Boghandler Kr. F. Møller har skænket 3 boggaver til uddeling som 
flidspræmier.

Hr. Voldum, Risskov, har givet en af skolens klasser en gratis bustur til 
Vildmosen og Rold skov.

Tidligere elever har under ledelse af hr. overlærer Svend Blinkenberg 
lavet en ny scene til skolen i deres fritid.
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Realeksamen 1953.

Real A (12 elever)
3 elever bestod med ug-i, 2 med mg-\-, 4 med mg, 1 med 2 med

Navn Faderens (forsørgerens) stilling

Frits Jørgen Brøcher
Karen Dahl
Birgit Hansen
Jørgen Kaae Hansen
Brita Houlberg
Connie Jensen
Jenni Jørgensen
Bitten Ihler Nielsen
Egon Bundgaard Pedersen
Jytte Berg Rasmussen
Jørgen Rasmussen
Benthe Rydahl

arbejdsmand 
arbejdsmand 
maskinsnedker 
malermester 
overassistent 
guldsmed 
snedkermester 
entreprenør 
sadelmagermester 
mekaniker 
repræsentant 
repræsentant

Mellemskoleeksamen 1953.

IV m. A. (25 elever).
2 elever bestod med mg-\-, 11 med mg, 6 med mg-r, 5 med g-\-, 1 med g

Navn Faderens (Forsørgerens) stilling

Hans Joachim Adamsen 
Inger Lise Bak 
Leif Erik Deuleran 
Birte Marie Eskesen 
Lissa Marie Hansen 
Søren Uffe Friis Hansen 
Bent Gantzhorn Jensen 
John Vagn Jensen 
Kurt Lindrum Jensen 
Poul Bredal Jensen 
Poul Erik Talmark Jensen 
Rita Jensen 
Hanne Maach 
Alice Connie Madsen 
Gurli Mikkelsen 
Finn Sørensen Myken 
Edel Møller Nielsen 
Jette Bremer Pape 
John Kryger Poulsen 
Grethe Roed 
Inga Serverinsen 
Lillemor Bank Søgaard 
Bent Sørensen 
Jytte Thorup
Helle Birgit Westergaard

repræsentant 
vejer og maaler 
installatør 
mælkehandler 
kommunelærer 
ingeniør 
grosserer 
repræsentant 
chauffør 
kriminalbetjent 
pelsfarmer 
bådebygmester 
montør 
skipper 
arbejdsmand 
arbejdsmand 
inkassator 
sygeplejerske 
bogbinder 
bankfuldmægtig 
prokurist 
ostegrosserer 
ostehandler 
amtrådsmedlem 
arbejdsmand
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Realeksamen 1953.
Real B (14 elever)

2 elever bestod med mg-\-, 10 med mg, 2 med mg-r-

Navn Faderens (forsørgerens) stilling

Kurt Duvald syerske
Finn Warrer Hansen kontorchef
Birgit Holmstrup pens, lærer
Anne Bodil Jensen viceskoleinspektør
Else Birthe Søgaard Jensen arbejdsmand
Karen Inga Jensen repræsentant
Inge-Lise Jönsson salgschef
Helle Krog plejer
Hans Feter Mikkelsen vand- og gasmester
Erik Christian Gregers Pedersen forretningsfører
Frede Sachmann forretningsfører
Jan Erik Sardemann assurandør
Kirsten Dreyer Sørensen malermester
Birthe Willumsen ingeniør

Mellemskoleeksamen 1953.
IV m. B. (27 elever).

1 elev bestod med ug~, 3 med mur, 16 med mg, 5 med mg-^, 2 med #+

Navn ' Faderens (Forsørgerens) stilling

Grethe Bach revisor
Tove Bornholt frugtavler
Jens Jakob Geissing Bruun snedker
Birger Christensen plejer
Arne Christiansen bygningingeniør
Hans Dahl arbejdsmand
Mogens Fog sognepræst
Katla Gudjonsson professor
Henny Holmgaard snedkermester
Gerda Knudsen modelsnedker
Conny Kristensen bogholder
Irene Kruse murerarbejdsm.
Per Lomholdt repræsentant
Eigil Stig Nielsen revisor
Jørgen Nørholt skibsmægler
Bente Petersen overportør
Anna Lise Dam Poulsen plejer
Ove Torben Ranmar bankfulmægtig
Allan Rasmussen gørtler
Birgit Vendelbo Rasmussen kasserer
Bente Ruager overingeniør
Søren Schleicher grosserer
Birgith Sørensen prokurist
Villy Sørensen arbejdsmand
Birgitte Thale landsretssagfører
Jørgen Thede driftsleder
Tove Walther tømrer
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Realeksamen 1954.
RA

Dato Kl. Fag Lærer Censor

2'3 8 Geografi Hr. Karlsen Viceskoledirektør Anton Niel
sen, Århus

4 3 8 Fysik Hr. Ulrik Sørensen Viceinspektør Aa. Vandel, 
Hedensted

8/3 8 Tysk Hr. Johansen Overlærer Drach mann. 
Åby høj

10/3 8 Historie Frk. Mogensen Lærer E. Schrøder, 
Vestergaardsskolen

12 3 8 Dansk Hr. Karlsen Overlærer Anne Rasmussen, 
Rosenvang

15/3 9 Naturhist. Hr. Frode Nielsen Kom.lærer C. Pibl, 
Struer

17,3 8 Engelsk Hr. Frode Nielsen Skoleinspektør N. P. Jensen, 
Viby

19/3 9 Regn.+mat. Hr. M. Jensen Skoleinspektør Holmskov, 
Randers

22 3 9.30 Fransk Hr. Johnsen Cand. mag., fru R. Hansen. 
Hammel

RB

2 3 8 Historie Hr. Ødum Overlærer Edsen Johansen,
Rosenvang

5 3 9 Engelsk Hr. Johnsen Kom.lærer Vestergaard Jensen 
Ål bo- g

8/3 8 Dansk Hr. Boelsmann Amtsskolekonsulent Sonder
gaard, Højbjerg

10 3 8 Naturhist. Hr. Boelsmann Overlærer R. Nielsen. 
Rosenvang

12'3 8 Fysik Hr. Ulrik Sørensen Lærer Mølholm Stephansen, 
Hornslet

16'3 9 Geografi Hr. Boelsmann Kom.lærer C. Jacobsen, 
Sønderborg

18 3 8 Regn.+mat. Hr. Gunnar Nielsen Rektor L. Christiansen, 
Risskov

20 3 8 Tysk Hr. Johansen Skoleinspektør Fr. Smidstrup, 
Sindal

22 3 9,30 Fransk Hr. Johnsen Cand. mag., fru R. Hansen, 
Hammel

Skr. dansk. Censorer A + B: inspektør Im. Jeppesen, Ordrup og lektor Kaj 
Larsen, Randers.

Skr. engelsk. Censorer A -|- B: lektor Aa. Salling og skolebestyrer Halvor 
Christiansen, Allingåbro.

Skr. regning og matematik. Censorer A + B: rektor C. C. Andersen og 
viceskoleinspektør O. Laursen, København.

Gymnastik og husgerning : Årskarakterer.
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Mei I emskol ©eksamen.
IV. mellem A.

Dato Kl. Fag Lærer Censor

2/3 8 Regn. 4-mat. Hr. Bent Jensen Skoledirektør Sv.Å. Rasmussen, 
Århus

6'3 8 Dansk Fru Andersen Kom.lærer Aa. Vittrup, 
Løgstør

9 3 8 Engelsk Frk. Liisberg Overlærer Østerbye, 
V estergaardsskolen

12 3 8 Historie Hr. Bent Jensen Overlærer A. Ødum, 
Risskov

17/3 8 Geografi Hr. Blinkenberg Lærer Alfr. Petersen 
V estergaardsskolen

20'3 8 Naturhist. Fru Andersen Skoleinspektør Riber, 
Århus

IV. mellem B.

2/3 8 Regn.-|-mat. Hr. Gunnar Nielsen Lærer Rudolf Jensen, 
Åby høj

5/3 8 Tysk Hr. Kvist-Jensen Overlærer W. Bang, 
Virum

9'3 8 Geografi Hr. Karlsen Lærerinde frk. J. Krog, 
Brabrand

12 3 8 Historie Frk. Mogensen Skoleinspektør Grue-Sørensen, 
Risskov

17/3 8 Fysik Hr. Ulrik Sørensen Lærer J. Clausen, 
V estergaardsskolen

20 3 8 Dansk Hr. Beyer Overlærer Th. Jensen, 
Brabrand

Skr. dansk. Censor A + B: skoleinspektør C. L. Christoffersen, Sæby.
Skr. regning og matematik: Censor A + B: overlærer Ch. Schjøth, Ålborg.
Skrivning. IV m. A. B. dr. og III m. A. B. C. pi.: hr. Beyer.

Censor: viceskoleinspektør Bernh. Sørensen, Brabrand.
Tegning. IV m. A. B. dr.: frk. A. Grønbæk. Censor: hr. Blinkenberg.

Ill m. A. B. C. pi.: hr. Blinkenberg. Censor hr. Frandsen Nielsen.
Håndgerning. IV m. A. B. pi.: fru Friis Sørensen.

Censor: overlærer frk. K. Pihlkjær, Hasle.
Sløjd. IV m. A. B. dr.: hr. Bondesen. Censor: kommunelærer H. Therkildsen, 

Århus.
Gymnastik og husgerning. Årskarakterer.
Ingen eksamen (årskarakterer) A: tysk og fysik. B: engelsk og naturhistorie.

29



Plan for årsprøven (forældredage) 1954.
fredag den 26. marts.

tid, klasse fag lokale lærer paahøres af:
8-9,30

III A a historie 18 hr. Ødum hr. Bent Jensen
III B a dansk 28 frk Dressler hr. Beyer
III C a fysik 33 hr. Ulrik Sørensen hr. Frandsen Nielsen
II A a geografi 32 frk Mogensen hr' Blinkenberg
11 B a geografi 24 hr. Karlsen hr. Duelund
I A a engelsk 25 hr. Frode Nielsen frk. Liisberg
I B a engelsk 21 fru Friis Sørensen hr. Lykke Line ved
I C a naturhist. 35 hr. Boelsmann* frk. Rasmussen
7 a dansk 1 hr. Lundsby fru P. Clemmensen
7 b regning 4 fru Schou fru Bomholt Sørensen
6 a geografi 2 frk Grønbæk fru E. Nielsen
5 a dansk 6 fru Frandsen Nielsen fru V. Møller
5 c dansk 19 hr. Pontoppidan fru J. Poulsen
5 d regning 5 hr. V. Mogensen fru K. B laa bjerg
5 e dansk 75 fru Dall fru Holevang Jensen
4 c dansk 80 hr. C. C. Nielsen hr. P. E. C. Petersen
4 d dansk 8 fru Grey Sørensen fru K. Bondesen
4 e regning 9 hr. Bondesen fru Holten Olsen
3 a regning 62 fru I. Sørensen tru Robert Petersen
3 b dansk 63 hr. Madsen fru A. Højsgaard
3 c regning 72 hr. Gaardmand hr. M. Kjær

10,30-12
III A b historie 18 hr. Ødum hr. Bent Jensen
III B b dansk 28 frk. Dressler hr. Beyer
III C b fysik 1 33 hr. Ulrik Sørensen hr. Fransen Nielsen
II A b geografi 32 frk. Mogensen hr. Blinkenberg
II B b geografi 24 hr. Karlsen hr. Duelund
I A b engelsk 25 hr. Frode Nielsen frk. Liisberg
I B b engelsk 21 fru Friis Sørensen hr. Lykke Lindved
I C b naturhist. 35 hr. Boelsmann frk. Rasmussen
8 regning 2 hr. M. Jensen hr. A. Blinkenberg
7 a regning 1 hr. Lundsby fru P. Clemmensen
6 b dansk 4 frk. Mikkelsen fru Maach
5 a religion 6 fru Frandsen Nielsen hr. Elgaard
5 c regning 19 hr. Pontoppidan fru J. Poulsen
5 d dansk 5 hr. V. Mogensen fru M. Sørensen
5 e regning 75 fru Dall fru Grønfeldt Jensen
4 a dansk 73 fru Andersen hr. Asbjørn Fog
4 b historie 74 hr. Kvist Jensen hr. Munch Christensen
4 d historie 8 fru Grey Sørensen fru G. Svane
4 e dansk 9 hr. Bondesen fru Holten Olsen
3 c religion 72 hr. Gaardmand hr. A. Nicholajsen
3 e dansk 65 fru I. Sørensen fru F. Nielsen
1 b dansk -j-reg. 63 frk. Larsen+hr. Madsen fru V. Koldste
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tid, klasse fag lokale lærer paahøres af:
1 3,30 1 5

4 b regning 73 hr. Lundsby hr. T. Hovgaard
3 b regning 63 hr. Pontoppidan fru A. Højsgeard
2 b dansk +■ reg. 74 fru Søgaard Nissen fru K. Eiler
2 c dansk+reg. 75 fru Dall J- hr. Kvist Jensen' fru H. Møldrup
2 d danskj-reg. 8 hr. Duelund fru V. Lemvard
2 e dansk-|-reg. 1 9 frk. Rasmussen +

hr. Grue Sørensen fru B. Bjerring
2 f danskreg. 6 , hr. Lykke Lindved -f-

hr. Johansen fru T. A. Rasmussen
1 a dansk 4- reg.

+sang 62 frk. Mikkelsen hr. E. Pram Gad
1 c dansk J- reg. 80 hr. C. C. Nielsen hr. U. S. Egesberg
1 e dansk-|-reg.

-f-religion 65 fru Duelund fru Lykke Lindved
1 f dansk-]-reg. 72 fru M. Petersen hr. Hartmann Jensen

Lørdag den 27. marts.

tid, klasse fag lokale lærer paahøres af:
8-9,30

III A a tysk 18 hr. Kvist Jensen hr. Madsen
III B a engelsk 28 fru Friis Sørensen hr. Frode Nielsen
III C a tysk 13 hr. Johansen hr. Lundsby
II A a dansk 22 hr. Beyer fru Grønvig
II C a tysk 19 hr. Johnsen frk. Larsen
I A a geografi 32 hr. Blinkenberg frk. Mikkelsen
I B a dansk 21 frk. Rasmussen frk. Dressler
I C a historie 25 frk. Mogensen hr. Ulrik Sørensen
8 fysik 33 hr. Pontoppidan fru Chr. Jensen
7 b dansk 4 fru Schou fru Bomholt Sørensen
6 a regning 1 frk. Riggi Petersen fru B. Johansen
5 a regning 6 fru Frandsen Nielsen fru L Sørensen
5 b dansk 2 hr. Boelsmann fru K. Dueholm
5 d religion 5 fru Dall fru H. Thygesen
4 a regning 73 fru Andersen fru Sparre Christensen
4 b dansk 74 hr. V. Mogensen fru A. Gravesen
4 c regning 80 hr. C. C. Nielsen hr. J. Christensen
4 d regning 8 fru Grey Sørensen fru K. Bondesen
3 a dansk 62 frk. Liisberg hr. A. Magnussen
3 d dansk 64 hr. Ødum fru Christa Bisp
3 e regning 65 hr. Bondesen fru F. Nielsen
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tid, klasse fag lokale lærer paahøres af:
10,30 12

III A b tysk 18 hr. Kvist Jensen hr. Madsen
III B b engelsk 28 fru Friis Sørensen hr. Frode Nielsen
III C b tysk 13 hr. Johansen hr. Lundsby
II A b dansk 22 hr. Beyer fru Grønvig
II C b tysk 19 hr. Johnsen frk. Larsen
I A b geografi 32 hr. Blinkenberg frk Mikkelsen
I B b dansk 21 frk. Rasmussen frk Dressler
I C b historie 25 frk. Mogensen hr. Ulrik Sørensen
8 dansk 2 fru I. Sørensen fru Stoltenberg
7b fysik 33 hr. Pontoppidan hr. A. Blinkenberg
6 a dansk 1 frk. Riggi Petersen fru A. Brusen
6 b regning 4 hr. M. Jensen hr. V. Villesen
5 b regning 9 hr. Boelsmann hr. Carl Kristensen
5 c geografi 5 fru Schou fru J. Poulsen
4 a natur hi st. 35 fru Andersen fru Bollerup Jensen
3 b historie 63 fru M. Petersen fru Jönsson
3 c dansk 72 hr. Gaardmand fru O. K. Mikkelsen
3 d regning 62 hr. Ødum fru Christa Bisp
3 e religion 65 frk. Grønbæk fru O. Møller Nielsen
2 a dansk-|-reg. 73 hr. Karlsen fru H. Jacobsen
1 d dansk+ reg. 64 hr. Lykke Lindved hr. M. Schou

For paahørere og lærere er der kaffebord paa lærerværelset d. 26. marts 
kl. 9,30 og kl. 15, samt d. 27. marls kl. 9,30.

Udstillinger.
Der er udstilling i tegnesalen, haandgerningssalen og sløjdsalen samt i lokale 
nr. 29.

Udstillingerne er aabne søndag den 28. marts kl. 10-12 og kl. 14-17. — 
Børn skal ledsages af voksne.

Opvisninger.
Den 27. marts kl. 12,45-14,30 opvisning for forældrene.
Drengegymnastik: 4 a-b (hr. Duelund). — R A-B (hr. Frode Nielsen).
Pigegymnastik: I m. A-B-C (fru Søgaard Nissen. — IV m. A-B (fru Grev 
Sørensen.

Foræld reafslutning
Efter opvisningerne indbydes skolens forældrekreds til kaffebord i 
i den gamle gymnastiksal, hvor skoleudvalgets formand, hr. lands
retssagfører Thale, er vært.
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Mødetider:

22.-25. februar: Skr. eksamen for R. og IV. m. samt skr. oprykningsprøve 
i I., II. og III. m. og 6., 7. og 8. kl.

3., 4. og 9. marts: Optagelsesprøve til eksamensmellemskolen.

22. marts kl. 16,00: R AB og IV. m. AB afleverer bøger til klasselæreren.

24. marts: Sidste aim. skoledag.
Bøger afleveres (med undtagelse af de bøger, der skal 
bruges på årsprøvedagen).

kl. 12,00: generalprøve på gymnastikopvisningen.

25. marts: Udstillingerne ordnes. 
Skolen gøres ren.

kl. 17,30: Dimission. R -|- IV. m. Pårørende indbydes venligst.

26. og 27. marts: Årsprøven (forældredage). 
Bøger afleveres.

28. marts: Udstillingerne åbne 10-12 og 14 — 17.
Børn skal ledsages af voksne.

29. marts kl. 19,00: Afslutningshøjtidelighed for 8. kl. og afgangselever i 7. 
kl. Pårørende indbydes venligst.

30. marts kl. 9,00: Karaktermøde (eksamensmellemskolen)
kl. 10,00 Lærerrådsmøde.

31. marts: Besked om oprykningen til dette skoleårs klasser og ud
levering af karakterbøger.

kl. 8.00 møder III A, III B, III C, II A, II B, II C, I A, I B, 8. 
7a, 6b, 5a, 5c, 5e, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 3a, 3b, 3e, Id, If,

kl. 9,00 møder I C, 7b, 6a, 5b, 5d. 3c, 3d, 2a, 2b. 2c, 2d, 2e, 2f. 
la, Ib, 1c, le.

1. april: Det nye skoleår begynder.
kl. 8,00 møder af det nye skoleårs klasser;

R A, R B, IV A, IV B, IV C. Ill B, III C, 11 A, II B, 
IB, IC, 8, 7a, 7b, 6a, 6b, 4a, 4b, 4c, 4e, 3d, 3f, 2b, 2c.

kl. 9,00 møder III A, II C, I A, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 4d, 3a, 3b* 
3c, 3e, 2a, 2d, 2e.

kl, 10,00
kl. 11,00

møder 2f.
møder de nye elever til 1. klasserne (i sangsalen).

10. april, kl. 19,00: Skolefest for eleverne fra det afsluttede skoleårs R, IV m., 
8. og 7. klasser. Forældre og autoriteter indbydes herved. 
Billetter fås hos klasselærerne.
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Lærerpersonalet.

Navn Ansat 
i Vejlby-Risskov

Tjeneste
alder

Skoleinspektør:
M. Grue-Sørensen .............................. 7ø-5i 7«-48

Vice inspektører:
S. Frandsen Nielsen............................ 7»-21 71-43
Bent Jensen .......................................... ‘/1O-29 '7-43

Overlærere:
A. N. Ødum .......................................... 7s-24 71-43
Fr. Nielsen .............................................. 7o-26 71-43
N. A. Beyer ............................................ 7s-3O 71-43
C. C. Nielsen.......................................... 71-31 71-43
M. Jensen .............................................. 7s-37 71-43
K. E. H. K. Boelsmann...................... 78-33 71-49
Sv. Blinkenberg .................................... 71-35 71-48
Ellen Andersen....................................... ‘/s-33 ' 1-53
Rigmor Mogensen................................. 7'8-33 7u-53

Lærere:
A. N. Karlsen ........................................ 7 i 1-35 7-36
G. A. Nielsen ........................................ 71-37 1 9-33
V. A, Johansen ...................................... * 0-47 7 9-47
B. V. Johnsen ........................................ 7io-47 7>-46

7n-40Sv. Gaardmand .................................... 711-47
Ulrik Sørensen ...................................... 7o-48 711-44
V Mogensen .......................................... 7-«48 71-50H. Bondesen .......................................... 76-49 1 n-51Chr. Lykke Lindved .......................... 1 ''1-44M. Duelund Nielsen ............................ 7s-52M. P. Madsen...........................................
H. Kvist Jensen....................................... /3-D 1 ,2-53

78-51E. Pontoppidan Jensen, aspirant........
B. Lundsby Jensen, tml......................... 7s-54

Lærerinder:
G. M. Dressler ...................................... 71-36 71-35
I. L. Friis Sørensen ............................ 71-37 78-37
F. V. Liisberg ...................................... ‘A-38 7'2-38
S. H. Mikkelsen .................................. 7 in-40 1/4-37
C. M. Kjærulf ...................................... 7io-43 iA-42
M. D. Larsen .......................................... 71-44 710-40
L. I. Frandsen Nielsen ...................... 7s-47 7«-35
A. Søgaard Nissen .............................. 7s-48 7e-46
A. E. Grey Sørensen .......................... 7o-48 79-49
Ingeborg Sørensen .............................. 7»-51 1 /«-48
Ebba Rasmussen .................................. 7b-52 7»-44
Agnete Schou........................................... 7 s 52 7ix 50
Kirsten Duelund Nielsen, aspirant.. 71-53
D. M. Dahl, tmli........................................ 7®-43
Agnes Grønbæk, midt, tmli................. 7b-53
Riggi Petersen, tmli............................... 7'1-54
Lis Grønvig, fast vikar........................ 711-53
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Ferieplan for 1954:
Søndage ................................................................................. 52 dage
Nytårsferie .............................. (1/1-5/1) .................... 4
Fastelavsmandag .................... (1/3) ............................. 1
Kongens fødselsdag .............. (H/3) ........................... 1
Påskeferie ................................ (14/4-20/4) ................ 6
Bededagsferie .......................... (14,5-15/5) ................. 2
Kr. himmelfartsdag .............. (27/5) ........................... 1
Pinseferie .................................. (S/6-9/6) .................... 4
Sommerferie ............................ (28/6-10/8 .................. 38
Efterårsferie ............................ (18/10-23/10) ............ 6
Juleferie......................................  (23/12-31/12 .............. 8

123 dage

1 dag i september .................. (18/9)............................. 1
1 dag i november .................. (22/11)........................... 1

125 dage

365 dage -P 125 dage = 240 dage.
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Skolepr. Vejlby-Risskov kommune

skole. 1. april 1953- 
21. marts 1954.
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