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Skolekommissionen : 

Hr. landsretssagfører Aage Jensen, formand. 

Hr. plejeassistent Hans Jørgensen. 

Fru Lissi Jørgensen. Fru Agnete Neerup. 

Hr. snedkermester Evald Nielsen. 

 

Skoleudvalget : 

Hr. bankdirektør Folmer Hansen, formand.  

Hr. overlærer F. Th. Holm. 

Hr. tømrer Karl Rasmussen. 

 

Skolelæge : 

Hr. læge Johs. Lind. 

 

Sundhedsplejerske: 

Frk. Kirsten Nørregaard. 

 

Skoleinspektøren træffes på skolens kontor hver skoledag fra kl. 13-14 

(lørdag kl. 11-12). Skolens telefon: 276. 
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Skolens elevantal. 
Den 31. december 1958 var der ialt 723 elever, nemlig 35 8 

drenge og 365 piger. Det samlede elevantal i de tre ældste eks a-

mensklasser var 54. Det gennemsnitlige antal børn for 1958 har 

været 737. 

 

Elevernes forsømmelser. 
På grund af sygdom 6,6 dage pr. barn eller 2,2 %.  

Af anden lovlig grund 1,8 dage pr. barn eller 0,8 %. 

 

Fra skolelægen. 
Undersøgelse af skolens børn foretages hver fredag på skolen af 

skolelægen og skolesundhedsplejersken.  

Lægen undersøger børnene, og sundhedsplejersken foretager 

syns- og høreprøver, undersøger urin, skriver journal og varetager  

det øvrige kontormæssige arbejde. 

Forefindes der smitsomme sygdomme eller legemsdefekter, hen-

vises børnene til deres egen læge. Denne henvisning skal senere 

afleveres til sundhedsplejersken. Hvis hun ikke får den tilbage, 

aflægger hun besøg i hjemmene for  at tale med forældrene om 

værdien af, at henvisningen følges.  

I årets løb er alle børnene, 727 ialt, blevet undersøgt af skolel æ-

gen. 

25 børn fandtes at have forstørrede mandler og polypper, hvo r-

for 5 blev henvist til egen læge.  

3 børn havde nedsat hørelse og 23 havde nedsat synsevne. De 

blev alle henvist til speciallæge gennem deres egen læge.  

19 børn led af udtalt platfodhed, og heraf blev 2 henvist til egen 

læge, de øvrige vejledet ni. h. t. bedre fodtøj.  

Endvidere blev 13 børn henvist til egen læge p.g. a. forskellige 

sygdomme, således at der i alt har været 45 henvisninger til spec i-

allæge og egen læge. 
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Der er fundet farveblindhed hos 18 børn, deraf 15 drenge. En d-

videre har de store piger i 7. og 8. klasse i lighed med tidligere år 

af sundhedsplejersken fået et lille kursus i barne- og sundhedsple-

je. Pigerne viste stor interesse og mødte flittigt.  

Børnebespisningen. 

Børnebespisningen begyndte d. 3. november og fortsatte til mi d-

ten af marts måned, umiddelbart før den mundtlige eksamen b e-

gyndte. 

Der deltog ca. 350 børn. Hr. J. Juulsgaard førte tilsyn i bespi s-

ningslokalet. 

Til hjemmene. 

Bøger, der udlånes af skolen, skal altid være forsynet med et s o-

lidt omslag og skal til og fra skolen være indpakket i taske, ry g-

sæk eller lign., selv om der kun er en enke lt bog med i skole. Så-

fremt de lånte bøger ødelægges eller bortkommer, må de erstattes 

med nye. 

Håndklæder, der anvendes i forbindelse med gymnastiktimerne, 

skal være mærket med elevens navn og klasse.  

I øvrigt anbefales det i hjemmets egen interesse at navnemærke 

alt tøj, da det ofte er umuligt at finde ejeren til glemte sager.  

Hvis der i et hjem er kighoste, »røde hunde«, mæslinger, skol d-

kopper, rosen, halsbetændelse, influenza eller fåresyge, er det ti l-

ladt de raske børn at søge skolen. 

Det påhviler den for barnets undervisning ansvarlige, personligt 

eller skriftligt at meddele skolen underretning om grunden til ba r-

nets forsømmelser, og ved længere tids sygdom eller ved gentagne 

kortere forsømmelser på grund af sygdom, kan lægeattest forla n-

ges. 
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Forældre, for hvem det på grund af deres arbejde ikke er muligt 

at holde ferie i skoleferien, og som ønsker deres børn med på ferie 

i skoletiden, må i god tid sende en ansøgning til skolekommissi o-

nen. 

Børn, som skal tage mellemskoleeksamen, må helst gå til ko n-

firmationsforberedelse fra 3. mellemskoleklasse.  

 

Mødetider fra 15. februar til 15. november.  

Alle dage undtagen lørdag: Lørdag (week-end ordning): 

1. time: 8,00- 8,55 1. time: 8,00- 8,40 

2. time: 9,00- 9,50 2. time: 8,45- 9,25 

3. time: 10,05-10,55 3. time: 9,40-10,20 

4. time: 11,00-11,50 4. time: 10,25-11,05 

5. time: 12,20-13,10 5. time: 11,10-11,50 

6. time: 13,15-14,05 6. time: 12,20-13,00 

7. time: 14,15-15,05 7. time: 13,05-13,45 

8. time: 15,10-16,00 8. time: 13,55-14,35 

 

 

Mødetider fra 15. november til 15. februar. 

Alle dage undtagen lørdag: Lørdag (week-end ordning): 

1. time: 8,25- 9,15 1. time: 8,25- 9,05 

2. time: 9,20-10,05 2. time: 9,10- 9,50 

3. time: 10,20-11,05 3. time: 10,05-10,45 

4. time: 11,10-11,55 4. time: 10,50-11,30 

5. time: 12,30-13,15 5. time: 11,35-12,15 

6. time: 13,20-14,05 6. time: 12,45-13,25 

7. time: 14,15-15,00 7. time: 13,30-14,10 

8. time: 15,05-15,50 8. time: 14,15-14,55 
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Skolens ordensregler. 

1. Børnene skal møde renvaskede i skolen. 

2. Lånte bøger skal behandles ordentligt og være forsynede med om-

slag. Bortkomne eller beskadigede bøger må erstattes. 

3. Cykler skal anbringes i stativerne.  

4. Der må ikke kastes med snebolde eller laves glidebaner i skole-

gården. 

5. Papir og affald må ikke henkastes i skolegården eller på ga-

den. 

6. Børnene må ikke lege eller opholde sig omkring W.C.erne. 

7. Under opholdet i skolegården i frikvarteret er følgende lege 

ikke tilladt: ride på skuldrene af hinanden, kaste eller sparke 

med bolde eller lignende, svinge i kæder, spille top. 

8. For at et barn kan få tilladelse til at opholde sig i klasseværelset i 

frikvarteret, kræves normalt, at barnet har seddel med fra hjemmet 

med anmodning herom. 

9. I koldt vejr eller regnvejr må børnene i frikvartererne opholde 

sig i forhallen efter den inspektionshavende lærers bestem-

melse. Om vinteren og i dårligt vejr kan medbragt mad spises 

i frikvarteret kl. 12 i klasseværelse 8. Såvel i forhal som i klassevæ-

relse 8 er ophold kun tilladt under iagttagelse af ro og orden. 

10. Der må højst være 2 ordensdukse i hver klasse, herfra undta-

get tegneklassen og håndgerningsklassen. 

11. I skoletiden må børnene ikke forlade skolen, medmindre den in-

spektionshavende lærer giver tilladelse hertil. 

12. Børnene skal forlade skolen umiddelbart efter skoletidens ophør. 

Af skolens dagbog.  

1958. 

18. april: IV mellem holdt klassefest på skolen med deres klasselærerinde 

frk. A. Christensen. 
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21. -  Kontorchef Munthe af Morgenstierne holdt fore drag 

for de større elever: »Dansk skibsfart før og nu«. — (Sko-

len har ansøgt om adoption af et skib, men der er lang ven-

tetid.) 

3. maj: Fru A. Joensen var på tur med III mellem b til  »Det Kgl. 

Teaters« forestilling »Genboerne«. 

28. -  Skoleudflugten: 5. klasse og opefter var i Køben havn, 

3. og 4. klasse var i Roskilde og 1. og 2. klasse var i Hol-

bæk. 

3. juni: De to II mellem deltog i idrætsdagen i Høve under ledelse 

af fru A. Greenfort og hr. J. Juulsgaard. 

10.  Skolen havde besøg af et sangkor på ca. 40 drenge og 

piger fra Husum skole under ledelse af hr. Rudloff. Ko-

ret underholdt skolens elever med forårs- og sommersange, 

samt en musikalsk rundrejse i Europa. 

14.  Boldkampe mellem elever og lærere: Håndbold: Lærerinderne 

— pigerne: 1-1. Fodbold: Lærerne — drengene: 4-2. 

25.  Frk. A. Christensen og hr. N. C. Berg rejste til Bornholm 

med IV mellem på 8 dages lejrskole-ophold. 

26.  Afslutning før sommerferien: Korsang under ledelse af hr. 

A. Andersen samt fællessang. 

22. aug.: IV mellem afholdt Bornholms-aften med frk. A. Christen-

sen og hr. N. C. Berg. 

26. - Fru A. Greenfort var på tur med 7a til Holmegårds glas-

værk m. m. 

4. sept.: Hr. J. From var med 6a og hr. J. Lydolph med 5b en tur 

til Hälsingborg. 

8. - Frk. A. Christensen og hr. H. Kirk var med IIa på cykletur i 

Hornsherred. 

12. - Hr. H. Heinesen var med II b en tur i Sverige. 

18. - Fru Køhler Rasmussen var med I b på tur til Holmegårds 

glasværk m. m. 
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18. - Hr. N. C. Berg var med IIIa på cykletur i Ods-herred. 

23. - Hr. N. C. Berg var med 6b på cykletur i Ods-herred. 

9. okt.: Frk. M. Christensen var med 5a på tur til Sorø og Ringsted. 

16. - Fru A. Greenfort var med la på tur til Hillerød. 

7. nov.:  Kaptajn M. Løber fra Dansk Skibsadoption fortalte for de 

større elever om »Under Dannebrog på verdenshavene«. 

7. - Faginspektion i geografi og naturhistorie ved inspektør V. 

Baltzer. 

12. - Erhvervsvejleder Uffe Preuss gav vejledning for 7a, 7b, 8., 

IV, Ra og Rb. 

17. - Faginspektion i gymnastik ved gymnastikinspektør Brøckner. 

19. - Indskrivning af elever til nye 1. klasser. 

20. -  Forældremøde: Inspektøren gav en kort redegørelse for de-

lingen af eleverne efter 5. skoleår. Derefter talte afdelingsle-

der Jesper Floranden om: »Hvordan læser vore børn lektier«? 

8. dec.: Landsskolescenen var på besøg med »Der var engang«. 

11. - Generalprøve på skolekomedien »De pokkers unger«. 

12. - Skolefest for 1.-4. klasse: Skolekomedien samt dans til Ring-

steds orkester. 

14. - Skolefest for de øvrige elever: Skolekomedien samt dans til 

et jazzorkester fra Holbæk. 

17. - Møde med lærerne fra Rørvig angående elevernes optagelse i 

III mellem. 

18. -  Uddeling af idrætsmærker: 86 bronze, 66 sølv, 39 guld, 32 

sølv med emalje, 4 guld med emalje; — i alt 107 piger og 

120 drenge. 

20. - Juleafslutning med besøg i kirken. 
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1959. 

27. jan.:  Film med ledsagende foredrag af lektor E. Nordahl 

Svendsen: »Atomet i fredens tjeneste« for de ældste ele-

ver sammen med Teknisk skoles elever. 

3.-12. feb :  Skolemodenhedsprøver for eleverne til de nye 1. klas-

ser. 

4. marts:  Hr. A. Andersen var med 8. klasse på tur til  Køben-

havn. 

17. - Forældremøde: Statskonsulent K. Helveg Petersen talte om: 

»Den nye skolelov og dens perspektiver«. 

19. og 20.  Forældredage. 

20. - Fru S. Andersen og hr. M. Klindt Hansen med de to real-

klasser på teatertur til København. 

23.  -  Om eftermiddagen afslutning med uddeling af 

afgangs- og eksamensbeviser, om aftenen afskedsfest for 

de udgående elever. 
 

Lærerpersonalet 1. april 1959. 

Stadsskoleinspektør : Overlærere : 

Hr. H. Rasmussen. Hr. A. Andersen.  

 Frk. A. Andersen. 

Viceskoleinspektør: Hr. P. G. Andersen. 

Hr. I. Eilersen. Fru S. Andersen.  

 Frk. A. Christensen.  

 Hr. H. S. Heinesen.  

 Hr. F. Th. Holm.  

 Fru I. Møller. 

Faste lærere: 

Fru E. Andersen. Hr. N. C. Berg. 

Fru L. Berg. Fru K. Brinkløv-Jensen. 
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Hr. K. E. Brinkløv-Jensen. Hr. J. Lydolph. 

Hr. J. From. Hr. E. Madsen. 

Fru A. Greenfort. Frk. D. Petersen. 

Hr. M. Klindt Hansen. Fru G. Køhler Rasmussen.  

Fru E. Jacobsen. 

Fru A. Joensen. 

Hr. S. Joensen. Timelærere: 

Hr. P. Jørgensen. Fru K. Krue-Sørensen. 

Hr. H. Kirk. Hr. P. Krue-Sørensen. 

 

Lærerrådets formand: Hr. J. From. 

 

Forældre, der ønsker at tale med deres børns lærere, kan i fr i-

kvartererne træffe dem ved at ringe til lærerværelset, - tlf. 223. 

 

Ændringer i lærerpersonalet.  

A f g a n g :  

1.9.58.  Lærerinde fru Ingemann Nielsen flytter til Grønland. 

 

Ansættelser og udnævnelser: 

1.4.58.  Førstelærer P. G. Andersen, Assens centralskole, ansæt-

tes som lærer. 

 Lærerinde fru E. Andersen, Asssens centralskole, ansæt-

tes som lærerinde. 

 Lærer J. Lydolph, Lumsås, ansættes som timelærer. 

Lærerinde frk. D. Petersen, Gislinge, ansættes som 

aspirant i fast embede. 

 Viceinspektør H. Rasmussen, Frederiksberg, ansættes 

som stadsskoleinspektør. 

1.7.58.  Lærer P. G. Andersen udnævnes til overlærer. Lærerin-

de fru I. Møller udnævnes til overlærerinde. Aspirant i 

fast embede frk. D. Petersen fastansættes. 



Side 11 af 12 

11 

 

1.8.58.  Lærer M. Klindt Hansen, Gladsaxe, ansættes som 

lærer. 

10.9.58.  Timelærer J. Lydolph fastansættes pr. 1.4.58.  

1.1.59.  Aspirant i fast embede H. Kirk fastansættes.  

 

Længere vikariater: Pens. overlærerinde frk. M. Christensen, pens. 

overlærer H. Jensen, pens. viceskoleinspektør J. Meyer, sangpædagog frk. 

K. Johansen, gymnastiklærer J. Juulsgaard, fru A. Madsen, hushold-

ningslærerinde fru A. Schou Nielsen. 

 

Kortere vikariater: Lærerinde fru J. Hartby, student frk. K. Larsen, pens. 

overlærer S. Maltbæk, student frk. M. Mårtensson. 

 

 


