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Skolekommissionen: 
Hr. landsretssagfører Aage Jensen, formand.  

Hr. malermester Jens Buch. 

Hr. plejeassistent Hans Jørgensen. 

Hr. kontorchef Holger Rasmussen. 

Hr. uddeler Irving Rasmussen. 

 

Skoleudvalget : 
Hr. bankdirektør Folmer Hansen, formand.  

Hr. landsretssagfører Filip Jørgensen. 

Hr. håndværkerformand Karl Rasmussen. 

 

Skolelæge 
Hr. læge Johs. Lind. 

Sundhedsplejerske:  
Frk. Kirsten Nørregaard.  

 

Skoleinspektoren træffes på skolens kontor hver skoledag fra kl. 

11-12. Skolens telefon: 276. 
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Skolens lærersituation er nu så god, at kun 12 ugentlige ti-

mer læses af en af skolens pensionerede overlærere og 49 timer 

af faglærere i formning, gymnastik og værkstedsundervisning. 

Alle øvrige timer læses af skolens faste lærere. 

Det glæder mig at kunne konstatere, at udviklingen mod en 

længere skolegang på frivillighedens grundlag stadigvæk fort-

sættes. I det forløbne skoleår har skolen for første gang haft to 

9. klasser. I skoleåret 65/66 har vi to store 8. klasser og to store 9. 

klasser. Der skulle hermed være en reel chance for en 10. klasse 

i 66/67. Vi forsøgte i år, men der var ikke tilslutning nok.  

Ved slutningen af skoleåret 64/65 blev 11,6 % af 7. klasser-

nes elever udskrevet; 46,4 % fortsatte i 8. klasse og 42 % i real-

afdelingen. 

Den fortsatte skolegang øger lokalebehovet, som må siges at 

nærme sig bristepunktet. Skolen har 31 klasser, som skal dele 

23 normale klasselokaler. Det betyder, at 16 klasser, over halv-

delen af skolens elever, ikke har eget klasselokale. Dette får 

indflydelse på såvel arbejdsform som orden. Vi er faktisk i den situa-

tion, at lokalemangelen kan hindre en sund pædagogisk udvik-

ling, som er udstukket i skolens undervisningsplan. F.eks. i de min-

dre klasser deletimer i dansk og regning samt gruppearbejde i 

det hele taget. 

Lokalereserverne er efterhånden blevet udnyttet. Det gamle 

bespisningslokale rummer nu læsestue, læseholdsværelse og et 

mindre kontor til den ene viceinspektør. I et lagerrum ved en-

den af drengenes gymnastiksal er blevet indrettet et lokale til 

værkstedsundervisning samt et nyt lagerrum på loftet.  
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Som sædvanlig fik forældrene til eleverne i 5. klasserne 

forelagt spørgsmålet om at føre klasserne delt eller udelt videre 

i 6. klasse. I alle tre klasser opnåedes flertal for at viderefora 

klasserne udelt i 6. klasse. 

I stedet for den sædvanlige erhvervspraktik i 8. klasse del-

tog nogle af eleverne i amtets arrangementer. 19 piger var i 

14 dage på Als husholdningsskole, hvorfra der var tilrettelagt en 

række ekskursioner og besøg på forskellige virksomheder. 5 

drenge med særlig interesse for bygge- og anlægsfag var 

samtidig på Avdeboskolen. 

I løbet af skoleåret er elevrådet blevet udvidet med repræ-

sentanter for 6. og 7. klasserne. Rådet består nu af 16 med-

lemmer. 

 

Skolens elevantal pr. 1. september 1964. 
   drenge piger  tilsammen 

Under undervisningspligtig alder 0 1 1   

I — - 262 258 520   

Over — - 74 110 184   

   336 369 705   

 

32 klasser med 705 elever. Klassekvotient: 22,03.  

Fra andre kommuner: 16 drenge, 39 piger. I alt 55 elever.  

 

Elevernes forsømmelser 1964/65. 
På grund af sygdom:  5742 dg. -  8,14 dg. pr. barn =  3,52  

Af anden lovl. grund: 1044 dg. - 1,48 dg. pr. barn =  0,64  

Uden lovlig grund:  119 dg. -  0,17 dg. pr. barn =  0,07 

 

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 vare-

tager det øvrige kontormæssige arbejde. 
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Forefindes der sygdomme eller legemsdefekter, henvises 

børnene til 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 ialt 699 børn blevet undersøgt af skolelægen. 

Der fandtes 39 børn med nedsat hørelse og 39 børn med ned-

sat synsevne, og disse blev alle henvist til egen læge og mange 

af dem gennem ham til speciallæge. 

Det forholdsvis store antal henvisninger for nedsat hørelse (39 

børn mod 9 børn i skoleåret 63/64) skyldes, at man i Holbæk 

amt fra marts måned 1964 har indført audiometre til brug ved 

høreprøver af børn ved skolelægeundersøgelsen. 

Mange børn led af platfodhed, og disse blev vejledet 

m.h.t. bedre fodtøj, evt. fodøvelser. Desuden blev 28 børn hen-

vist til egen læge p. g. a. forskellige sygdomme og manglende 

vaccinationer, således at i alt 106 børn blev henvist til egen læge 

af skolelægen. 

Desuden har skolelægen og skolesundhedsplejersken foretaget 

de rutinemæssige moro- og mantauxprøver i lighed med sidste 

skoleår. 

 

Skolebespisningen. 
I tiden 1. november til 31. marts uddeltes daglig til alle sko-

lens elever ⅕ liter sødmælk samt 1 vitaminpille. Denne ration uddel-

tes til ca. 575 elever. 

 

Skolens ordensregler m. m. 
Bøger, der udlånes af skolen, skal altid være forsynet med et 

solidt omslag og skal til og fra skolen være indpakket i taske, 

rygsæk eller lign., selv om der kun er en enkelt bog med i sko-

le. 

Håndklæder, der anvendes i forbindelse med gymnastiktimerne, 

skal være mærket med elevens navn og klasse. 
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I øvrigt anbefales det i  hjemmets egen interesse at nav-

nemærke alt tøf, da det ofte er umuligt at finde ejeren til glem-

te sager. Det frarådes at lade eleverne tage penge og værdigen-

stande med i skole. 

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

kopper, rosen, halsbetændelse, influenza eller fåresyge, er det 

tilladt de raske børn at søge skolen. 

Det påhviler den for barnets undervisning ansvarlige, person-

ligt eller skriftligt inden 3 dage at meddele skolen underretning 

om grunden til barnets forsømmelser, og ved længere tids syg-

dom, eller ved gentagne kortere forsømmelser på grund af syg-

dom, kan lægeattest forlanges. 

Forældre, for hvem det på grund af deres arbejde ikke er mu-

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

på ferie i skoletiden, må i god tid sende en ansøgning til sko-

lekommissionen. I øvrigt opfordres forældrene til at bede deres 

børn fri så lidt som muligt og henlægge længere ture til skolens 

almindelige fridage. Hvis en ekstra fridag alligevel søges, må 

den særlige grund anføres i kontaktbogen. 

Alle skriftlige meddelelser angående Deres børn skal indfø-

res i kontaktbøgerne og ikke på løse sedler, idet det må være 

både i hjemmets og skolens interesse at have alle meddelelser 

samlet under et. 

Konfirmationsforberedelsen finder normalt sted i 7. klasse. 

Konfirmationen kan da finde sted forår eller efterår efter nærmere 

aftale med sognepræsten. 

 

1.  Børnene skal møde renvaskede, i skolen. 

2.  Lånte bøger skal behandles ordentligt og være forsynede 

med omslag. Bortkomne eller mishandlede bøger må erstat-

tes. 

3.  Cykler skal anbringes i stativerne. 

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

skolegården. 

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

den.
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6.  Unødigt ophold på toiletterne er forbudt.  

7.  Under opholdet i skolegården i frikvartererne er følgende 

lege forbudt: Ride på skuldrene af hinanden, kaste eller 

sparke med bolde eller lignende, svinge i kæder samt andre 

voldsomme lege.  

8.  For at en elev kan få tilladelse til at opholde sig i klassevæ-

relset i frikvartererne, kræves normalt, at eleven har an-

modning herom i sin kontaktbog.  

9.  I koldt vejr eller regnvejr må børnene i frikvartererne op-

holde sig i forhallen efter inspektørens bestemmelse.  

10.  Der må højst være 2 ordensdukse i hver klasse fra 1.-5. 

klasse, fra 6. klasse og opefter må der kun være 1 ordens-

duks. Herfra er dog undtaget håndgerningsklassen.  

11.  Ingen elever må forlade skolen i frikvartererne uden at ha-

ve fået tilladelse af en af de inspektionshavende lærere.  

12.  Der må ikke leges eller støjes i forhallen eller på gangene. 

Husk at holde til højre på gange og trapper. Når der skiftes 

klasse fra bygning til bygning, skal taskerne anbringes i 

stativerne.  

13.  Eleverne skal forlade skolen umiddelbart efter skoletidens 

ophør.  

 

Specialundervisning. 
Hjælpeklasse-undervisningen gives med 2 timer hver dag: 1 

time dansk og 1 time regning. - 13 drenge og 6 piger har delta-

get i denne undervisning. 

Læsesvage får hjælp 3 timer om ugen. - Her har 14 drenge og 2 

piger deltaget. 

Forinden eleverne påbegynder specialundervisningen, kommer de 

til samtale og prøve hos stadsskoleinspektøren, som fungerer som 

skolepsykolog. 

Talehæmmede elever undervises af distriktspædagog Henning 

Forchhammer, Holbæk. - 2 drenge og 1 pige har fået denne hjælp.  
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Ringetider. 
1. time  kl.  8,00 -   8,50  

2.  —  -  8,55 -   9,45  

3.  —  -  9,55 -  10,45  

4.  —  -  11,00 -  11,50  

5.  —  -  12,00 -  12,50  

6.  —  -  13,00 -  13,50  

7.  —  -  14,00 -  14,50  
 

Ferieplan. 
 

Skoleåret begynder efter skoleplanen den 1. august og har 233 sko-

ledage. 

Der holdes følgende ferier og fridage: 

1.  Årets søndage ................................................................... 52 dage  

2.  Andre kirkelige festdage: 

 Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag,  

 anden påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag,  

 anden pinsedag, juledag og anden juledag ......................... 9 dage  

3.  Andre faste fridage: 

 Fastelavns mandag, grundlovsdag,  

 kongens og dronningens fødselsdage, 

 lørdag efter store bededag  ................................................. 5 dage  

4.  Frisøgnedage i påsken  ....................................................... 3 dage  

5.  Frisøgnedage i pinsen  ........................................................ 2 dage  

6.  Frisøgnedage i julen ........................................................... 9 dage  

7.  Sommerferie fra 24.-6. til 11.-8. incl. ............................... 42 dage  

8.  Efterårsferie: ugen omkring 3. tirsdag i oktober  ............... 6 dage  

9.  Fridage til disposition  ........................................................ 4 dage  
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Mundtlig eksamen i maj-juni 1965. 

Realeksamen. 

III real a 

18. maj  kl. 8,00 Engelsk  Overl. Ruth Johansen, Middelfart.* 

22. -  - 8,00 Naturlære  Lærer Frede Thomsen, Randers.* 

28. - - 8,00 Matemat.  Lærer B. Møller, Faarevejle. 

1. juni  - 8,00 Dansk Lærer B. Sørensen, Vig. 

4.  -  - 9,30 Geografi  Lærer Harald Pedersen, Holbæk.  

11.  -  - 8,00 Fransk Lærer Sv. Aa. Madsen, Højby.  

 

III real b 

19. maj  kl. 8,00 Engelsk  Overl. Ruth Johansen, Middelfart.* 

24.  - - 8,00 Dansk  Lærer B. Nielsen, Højby. 

28.  - - 9,30 Matemat.  Lærer B. Møller, Faarevejle. 

31.  - - 8,00 Naturlære  Lærer Ole Kern, Holbæk. 

3. juni  - 8,00 Geografi  Overl. Ingrid Hundevad, Kolding.* 

11.  - - 9,00 Fransk Lærer Sv. Aa. Madsen, Højby. 

 

Den statskontrollerede prøve efter 9. klasse. 

9. klasse a. 

18. maj  kl. 8,00 Dansk Lærer O. Rasmussen, Hørve. 

20.  - - 8,00 Naturlære  Lærer O. Ahlgreen, Vig. 

22.  - - 8,00 Husg. (pg.)  Overl. Ellen Gundersen, Vig.  

25.  - - 8,00 Regning  Skoleinsp. A. Grevsen, Grevinge.  

28.  - - 8,00 Engelsk  Lærer V. S. Jespersen, Holbæk.  

31.  - - 9,00 Orienter.  Amtssk.-kons. Otto Jensen, Sorø.* 

4. juni  - 8,00 Tysk Overl. Inger Lilleør, Lemvig.*  

10.  -  - 9,00 Matemat.  Overl. V. Jensen, K. Helsinge.  

12.  -  - 8,00 Husg.(dr.)  Lærerinde Jytte Hansen, her. 

 

9. klasse b. 

18. maj  kl. 8,00 Regning  Lærer K. Bundgaard, Holbæk. 

20.  -  - 8,00 Naturlære  Lærer O. Ahlgreen, Vig. 

22.  -  - 8,00 Husg.(pg.) Overl. Ellen Gundersen, Vig.  

25.  -  - 9,00 Engelsk  Læreri. Aa. Christoffersen, K. Hels.  

28.  -  - 8,00 Dansk Viceinsp. Arne Jensen, Jyderup.  

1. juni - 9,00 Orienter.  Amtssk.-kons. Otto Jensen, Sorø.* 

4.  -  - 9,30 Tysk  Overl. Inger Lilleør, Lemvig.* 

10.  - - 10,30 Matemat.  Overl. V. Jensen, K. Helsinge  

 

II real. 

10. juni  - 8,00 Latin Lærer Preben Petersen, Vig.  
* Beskikket af undervisningsministeriet. 
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Prøver og eksaminer 1965. 

Den statskontrollerede prøve ved afslutningen 

af 9. klasse. 

 

9 A. 

Hanne Andersen, Birgit Anne Lise Birkedal, Per Plambeck 

Christensen, Erik Garborg, Connie Poula Johansen, Stig Johan-

sen, Tommy Larsen, Niels Winther Leth, Ole Nielsen, Preben 

Nygaard Nielsen, Anne Mette Buch Petersen, Birgit Petersen.  

 

9 B. 

Bente Berdakewitsch, Finn Hansen, Kirsten Lund Hansen, Knud 

Erik Hansen, Vibeke Margrethe Dineren Hansen, Kirsten Aase 

Holm, Jette Henny Jacobsen, Bente Ella Jensen, Lisbeth Mari-

anne Kjeldsen, Lone Lyager, Hanne Nielsen, Ingelise Nielsen, 

Otto Edvard Olsen, Birte Lone Petersen.  

 

III A. 

Elsebeth Bruun, Birgit Lilian Christensen, T om Printon Green-

fort, Annelise Hansen, Birgit Dyrby Jensen, Palle Søgaard Jen-

sen, Ingelise Rigmor Johansen, Niels Mønsted Knudsen, Jytte 

Helene Lunderskov, Lis Nielsen, Ella Margit Røen, Anne Bir-

gitte Toft-Nielsen, Kirsten Bundgaard Trampedach, Sten Ørn-

dorf. 

 

III B. 

Lis Anette Brinkløv-Jensen, Bente Christiansen, Annette Es-

borg, Kirsten Birgitte Hansen, Per Otto Hansen, Karen Bente 

Jensen, Kirsten Baggenen Knudsen, Annette Kofoed Jensen, Ivar 

Krebs, Anne Kirsten Larsen, Hanne Madsen, Anne Grethe Ka-

strup Petersen, Bjarne Petersen, Lene Lisbeth Sivertsen, Vita Kristine 

Thomsen, Steffen Wilsdahl. 

 

Af skolens dagbog. 

1964 

28. aug.:   Mejeriejer A. Sommer, Hillerød, fra Landsfor-

eningen Gestapofangerne holder foredrag om besættelsesti-

den for 7. klasse - III real. 
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31. aug.: Håndbold og fodbold lærere-elever. 

1. sept.:  - Lærerne i 1. klasserne havde møde med børneha-

veleder frk. Nielsen og fritidshjemsleder fru Søren-

sen. 

14. sept.: Fodboldkamp med Sdr. skole, Holbæk. 

15. sept.: Idrætsdag med deltagelse fra Højby Centralskole. 

18. sept.: Fodboldkamp med Mørkøv. 

23. sept.:  Besøg af en gammel elev, hr. Larsen, fra New York. 

Overværede time hos fru A. Joensen og fortalte lidt 

om New York. 

14. sept.- 

3. okt.: 6 praktikanter fra Holbæk seminarium. 

6. okt.; Fru I. Møller havde Bornholms-aften med II r. b.  

5.-17. okt.:  9. b i erhvervspraktik. 

26. okt.- 

7. nov.: 9. a   - 

9.-14. nov.:  8. a  - 

16.-21. nov.:  8. b  - 

9.-21, nov.:  En praktikant fra Holbæk seminarium. 

26. okt.: Besøg af Dansk skolescene »Det lille thehus«.  

26.og27.nov.:  Besøg af erhvervsvejleder fra Holbæk.  

9. dec.: Uddeling af idrætsmærker: 37 bronze, 27 sølv, 42 

guld, 21 sølv med emalje og 4 guld med emalje; i 

alt 62 piger og 69 drenge. 

 

1965 

Januar: Besøg af engelsk gæstelærer, Mr. A. Tchvian.  

15.-27. feb.:  3 praktikanter fra Holbæk seminarium. 

27. feb.: Tøndeslagning for 1. og 2. klasserne. 

9. marts: Skolefest for 1.-4. klasse. 

10. marts:  Skolefest for de øvrige klasser. Begge aftener opførtes 

»Hvad er en stodder uden navn«, hvorpå der var dans.  
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24. marts:  Løjtnant Jacobsen, Sjællands Odde, orientere-

de drengene fra 8.-9. klasse og III real om 

mulighederne inden for militæret. 

26. marts: Lærer Th. Aneslev, Grevinge: Instruktion i volley-

ball. 

27. marts: Kriminalassistent P. G. Bentzen holdt foredrag for 

8. klasse og III real. 

5. april: Besøg af Dansk skolescene: »Scapins rævestre-

ger«. 

1.-4. juni:  Udstilling fra Statens pædagogiske Studie-

samling: Hjemmelavet materiale; specielt til spe-

cialundervisningen. 

8.-19. juni:  8 a og 8 b i erhvervspraktik. 

21. og 22. juni:  Forældredage. 

22. juni: Fest for afgangsklassernes elever og forældre. 

23. juni: Årsafslutning.  

 

Forældremøder m. m. 

10.11. 64: 1. b: Forældredag. 

4.11. 64: 5. kl.: Forældremøde angående deling/ikke de-

ling efter 5. skoleår. 

19.11. 64: 9. a og 9. b: Møde for forældre og praktikværter. 

23.11. 64: 8. a: Mode for forældre og praktikværter. 

8.12. 64: 8. b: Møde for forældre og praktikværter. 

og 12.2. 65:  1. c: Forældredag. 

og 11.2. 65:  1. a: Forældredag og samtaletime.  

22. 2. 65: 7. c og 7. d: Forældremøde med orientering om 

mulighederne efter 7. klasse. 

25. 2. 65; 7. a cg 7. b: Forældremøde med orientering om 

mulighederne efter 7. klasse. 

3. 3. 65: Forældremøde for alle 2., 3. og 4. klasser. 

13. 3. 65: 4. b: Forældredag. 

1. 4. 65: Møde for realafdelingens forældre.  
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Lejrskoleophold m. m. 

7 c, I real a, I real b, II real a og II real b har hver for sig 

været på en uges lejrskoleophold på Bornholm. 13.-15. maj 

var hr. Berg med 9. b på Samsø. 

I sommerferien var fru I. Møller med II real b på en tur til Tysk-

land. 

Endvidere har så godt som alle øvrige klasser været på 1-dags 

klasseudflugt. 

 

Nykøbing Sjælland Rotary Klubs  belønning  

for godt kammeratskab. 

Følgende to elever blev valgt af klassekammeraterne og 

modtog hver 50 kr.: 

9. klasse:  Hanne Nielsen. 

III real: Karen Bente Jensen. 

 

Gaver t i l  skolen .  

Fra skolens adoptionsskib »Yugala« har skolen modtaget en præ-

pareret koralslange. 

Skolen har af arvingerne i afdøde fhv. justitsminister K. 

K. Steinckes bo, fru Jytte Steincke og afdødes 5 børn fået 

skænket afdødes maleri af Troels Trier »Køer på Vallekilde 

enge«. 

Fhv. justitsminister K. K. Steincke følte sig knyttet til Nykø-

bing. Hans far var inspektør ved skolen her.  
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Lærerpersonalet. 

Lærerpersonalet 1. august 1965. 

 

Stadsskoleinspektør:  Overlærere; 

Hr. Henry Rasmussen Frk. A. Andersen  

 Hr. Erik Andersen  

Viceinspektører; Frk. A. Christensen  

Hr. P. G. Andersen  Fru A. Greenfort 

Fru I. Møller  Hr. H. S. Heinesen  

 Fru A. Joensen 

 Hr. S. Joensen 

 Hr. P. Jørgensen 

 Fru E. Ingemann Ni-

elsen  

 Fru G. Køhler Rasmus-

sen 

 

Faste lærere: 

Frk. Helen Allerslev  Fru K. Krue-Sørensen  

Fru E. Andersen  Hr. P. Krue-Sørensen  

Fru R. Bjerre Andersen  Hr. Finn Ludvigsen 

Hr. N. C. Berg  Frk. Birte Lundby 

(asp.)  

Hr. H. J. Brinkløv-Jensen  Hr. E. Madsen 

Hr. J. From  Fru K.-M. Severinsen 

Fru Jytte Hansen  Frk. Vibeke Thomsen 

Hr. M. Klindt Hansen  Hr. R. Toft-Nielsen 

Frk. Birte Johansen   

 

Timelærer: 

 Hr. Vagn Ytte Larsen 

 

Lærerrådets formand: Hr. E. Madsen  

 

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

tererne træffe dem ved at ringe til lærerværelset, — telf. 223.
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Ændringer i lærerpersonalet. 
Tilgang. 

1.8. 65: Fru Ragna Bjerre Andersen blev ansat i fast 

stilling.  

1.8. 65: Hr. Vagn Ytte Larsen blev ansat som time-

lærer. 

 
Afgang. 

31.7. 65: Hr. viceinspektør Fr. Th. Holm. 

 
Udnævnelser. 

1.8. 65: Overlærer fru I. Møller blev udnævnt til 

viceinspektør. 

 -  Asp. frk. Helen Allerslev blev ansat i fast stil-

ling.  

 -  Asp. hr. H. J. Brinkløv-Jensen  - -  -  - 

 -  Asp. frk. Birte Johansen - -  -  - 

 -  Asp. Vibeke Thomsen - -  -  - 

 - Timelærerinde frk. Birte Lundby blev ansat 

som aspirant i fast stilling. 

Ud over skolens lærere har følgende haft faste ti-

mer ved skolen i skoleåret 1964/65: Pens. overlærer 

fru Signe Andersen, gymnastiklærerinde fru Tove 

Jensen, gymnastiklærer Jørgen Juelsgaard og 

kunsthåndværker Villy Olsen. 
 


