
 

NYKØBING SJ. 

BORGER- OG REALSKOLE 

SKOLEÅRET 1959-60 

 

 

 

CENTRAL -I RYKKE RIET, NYKØBING SJ. 

 



Side 1 af 12 

Meddelelser 

om 

Borger- og Realskolen 
i Nykøbing Sj. 

for 

skoleåret 1959 60 

ved 

Henry Rasmussen 

Stadsskoleinspektør 

 



Side 2 af 12 

2 

 

Skolekommiss ionen  :  

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. havneopsynsmand Georg Nielsen.  

Hr. tømrer Karl Rasmussen. 

 

Skolelæge:  

Hr. læge Johs. Lind. 

 

Sundhedsplejerske : 

Frk. Kirsten Nørregaard. 

 

Skoleinspektoren træffes på skolens kontor liver skoledag fra kl. 

11-12. Skolens telefon: 276. 
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Skolens  e l evantal  pr .  31 .  december  1959 .  

 drenge piger tilsammen 

Under undervisningspligtig alder 0 1 1 

I -   275 291 566 

Over -   75 79 154 

I -  alt 350 371 721 

 

Heraf fra andre kommuner: 30 drenge, 41 piger, i alt 71. 

 

Elevernes forsømmelser 1959.  

På grund af sygdom:  6957 dg. -  9,65 dg. pr. barn,  =  4,04%  

Af anden lovl. grund:  288  -  0,40  -  - -  =  0,17 % 

Uden lovlig grund: 93  -  0,13  -  - -  =  0,05 % 

 

Fra skolelægen. 

Undersøgelse af skolens børn foretages hver fredag på skolen af skole-

lægen 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, henvises 

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 henvis-

ningen følges. 

I årets løb er alle børnene, 727 i alt, blevet undersøgt af skolelæ-

gen. 

2 blev henvist til egen læge, p.gr.a. forstørrede mandler og polyp-

per, hos 6 børn fandtes nedsat hørelse og hos 25 børn nedsat syns-

evne. De blev alle henvist til egen læge, og gennem ham til speciallæ-

ge.  
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Mange børn led af platfodhed, og heraf blev 2 børn henvist til egen 

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

Endvidere blev 16 børn henvist til egen læge, p.gr.a. forskelli-

ge sygdomme og manglende vaccinationer, således at i alt 49 børn blev 

henvist til læge af skolelægen. 

Der er fundet farveblindhed hos 17 børn, deraf de 16 drenge. I foråret 

1959 vaccinerede skolelægen desuden næsten alle børnene for polio 4. 

gang. 

Som de foregående år har de store piger i 7. og 8. kl., og i år 

også piger fra IV kl. i mellemskolen fået et lille kursus i barnepleje og 

sundhedspleje. Pigerne viste interesse og mødte flittigt. 

 

Børnebespisningen. 

Børnebespisningen begyndte d. 3. november og fortsatte til d. 31. 

marts. 

Der deltog 355 børn. Hr. skolebetjent Brinkløv-Jensen førte tilsyn 

i bespisningslokalet. 

 

Til hjemmene. 

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

lidt omslag og skal til og fra skolen været indpakket i taske, ryg-

sæk eller lign., selv om der kun er en enkelt 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. Det fra-

rådes at lade eleverne tage penge og værdigenstande med i skole.  
 



Side 5 af 12 

5 
 

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, personligt 

eller skriftligt at meddele skolen underretning om grunden til bar-

nets forsømmelser, og ved længere tids sygdom, eller ved gentagne 

kortere forsømmelser på grund af sygdom, kan lægeattest forlanges.  

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 skolekommissionen. I 

øvrigt opfordres forældrene til at bede deres børn fri så lidt som mu-

ligt og henlægge længere ture til skolens almindelige fridage. 

Alle skriftlige meddelelser angående Deres børn skal indføres i 

meddelelsesbøgerne og ikke på løse sedler, idet det må være både i 

hjemmets og skolens interresse at have alle meddelelser samlet un-

der et. 

Konfirmationsforberedelsen vil for fremtiden normalt finde sted i 

vinterhalvåret i 7. klasse. Konfirmationen kan da finde sted forår 

eller efterår efter nærmere aftale med sognepræsten. 

 

Mødetider fra 16. februar til 15. november. 

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

1. time: 8,00 -  8,55 I. 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: 9,30 -  10,10 

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: 11,55 -  12,35 

7. time: 14,15 - 15,05  
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Mødetider  f ra  16 .  november t i l  15 .  februar .  

Alle dage undtagen lørdag: Lerdag (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: 9,55 -10,35 

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: 12,20 -13,00 

7. time: 14,15 -15,00  

 
 

Skolens ordensregler.  

1. Børnene skal møde renvaskede i skolen. 

2. Lånte bøger skal behandles ordentligt og være forsynede med 

omslag. Bortkomne eller mishandlede bøger må erstattes.  

3. Cykler skal anbringes i stativerne. 

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

legården. 

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

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 le-

ge. 

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

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

modning derom i sin meddelelsesbog. 

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

sig i forhallen efter inspektørens bestemmelser. Om vinteren 

og i dårligt vejr kan medbragt mad spises  
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i frikvarteret kl. 12 i klasseværelse nr. 8. Såvel i forhal som i 

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

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

Fra 6. klasse og opefter må der kun være 1 ordensduks. Herfra 

er dog undtaget håndgerningsklassen. 

11. Ingen elever må forlade skolen i frikvartererne uden at have 

fået tilladelse af den inspektionshavende lærer. --- Dette gæl-

der dog ikke de elever, som skal hjem i 12-fri-kvarteret. 

12. Der må ikke leges og støjes i forhallen og på gangene. Husk at 

holde til højre på gange og trapper. Når der skiftes klasse fra 

bygning til bygning, skal taskerne anbringes i stativerne. Men 

husk: Pænt og ordentligt. 

13. Eleverne skal forlade skolen umiddelbart efter skoletidens op-

hør. 

 

Af  skolens  dagbog .  

1959. 

3. april:  Landsskolescenen var på besøg med: »En tjener og to 

herrer«. 

12. maj: Hr. Heinesen var med IIIb på cykeltur i Hornsherred. 

26.  - Boldkampe mellem elever og lærere. 

28.  - Fodboldkamp:  4. kl. mod kolonien »Nordstrand«. 

29.  -  — 6.kl.  — —  

10. juni:  —  IIx — —  

17.  - Hr. Berg og frk. Pedersen rejste til Bornholm med 7b på 

en uges lejrskoleophold. 

19.  - Flensted Jensen viste sin film: »Flik-flak i tropesol«. 

20. aug.: Frit A. Joensen med IVb på bustur i Nordsjælland. 

10. sep.: Frk. A. Christensen med Illa på bustur til København. 
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17. sept.:  Fru Køhler Rasmussen med II b på bustur i Nordsjælland. 

23. - Fodboldkamp: 6. klasse mod hold fra Stig Guldberg-

lejren. 

24. - Fru A. Greenfort med IIa på bustur til København. 

7. okt.: Frk. D. Pedersen med IIc på bustur i Nordsjælland. 

27. - Kaptajn J. P. Nørgaard, »Georg Stage«, holdt foredrag 

med lysbilleder: »En dreng går til søs«.  

27. - Hr. Berg og frk. Pedersen holdt Bornholms-aften med 7 

b. 

3. nov.:  Inspektion ved vicegymnastikinspektør fru. E. Barfod. 

11. - Forældremøde for 5c's forældre angående delingen efter 

5. klasse. 

24.-  Forældremøde: Skoleinspektør Eyvind Jensen, Em-

drupborg: »Den første skoletid; - hvordan kan hjem og 

skole samarbejde?« 

25. - Landsskolescenen var på besøg med: »Seks kammerater«. 

12. dec.: IVa og IVb holdt klassefest med fru A. Joensen og hr- 

Berg som gæster. 

16. -  Uddeling af idrætsmærker: 60 bronze, 35 sølv, 53 guld, 

28 sølv med emalje og 19 guld med emalje; i alt 110 pi-

ger og 85 drenge. 

19. - R. holdt klassefest med frk. A. Christensen som gæst. 

22. - Juleafslutning med efterfølgende besøg i kirken. 

 

1960. 

4. marts:  Skolefest for 1.-4. klasse: Skolekomedien »Aprils-

narrene«; derefter dans til Ringsteds orkester. 

5.  - Skolefest for de øvrige elever: Skolekomedien; derefter 

dans til Johansens orkester. 

8.  - Opførelse af skolekomedien til fordel for flygtningehjæl-

pen. 
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21. marts:  Fru A. Greenfort holdt forældremøde for lc's forældre. 

24.  - Fru E. Andersen holdt forældremøde for 2c's forældre. 

25.  - Hr. Aagaard fra Nordisk sejlerskole viste film for 6. og 

7. klasse. 

30.  - Hr. Klindt Hansen holdt forældremøde for la's forældre.  

4. april:  Fru Køhler Rasmussen holdt forældremøde for 3a's for-

ældre. 

8.  - Forældremøde for 5. klassernes forældre. 

11.  - Fru L. Berg holdt forældremøde for 4a's forældre.  

21. og 23.  Fru Krue-Sørensen holdt forældredage for 2a's forældre. 

26.  - Fru Krue-Sørensen holdt forældrekonsultation om afte-

nen. 

2.-12. maj: Skolemodenhedsprøver for eleverne til de nye 1. klasser.  

16.-21. 8. klasse i erhvervspraktik under ledelse af hr. P. G. An-

dersen. 

21.  - Inspektion ved undervisningsinspektør for særun-

dervisningen hr. I. Skov Jørgensen. 

23.  - Fru Køhler Rasmussen var med IIb på tur til Hundested. 

3. juni: Deltagelse i Høve-idrætsfesten »Børnenes dag«: Gymna-

stik, håndbold, langbold og idræt. 

17.  - Fru Møller med 5c på tur til Hundested. 

17.  - Hr. S. Aa. Nielsen med 6a på tur til Hornsherred.  

20. - Hr. From og hr. Krue-Sørensen med 7a og 6b på tur til 

Holmegårds glasværk m. m. 

22.  -  Om eftermiddagen afslutning med uddeling af afgangs- 

og eksamensbeviser; - om aftenen afskedsfest for de ud-

gående elever. 
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21. marts:   

Lærerpersonalet  1.  august  1960.  

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. S. Joensen. 

Hr. N. C. Berg. Hr. P. Jørgensen. 

Hr. K. E. Brinkløv-Jensen. Hr. E. Madsen. 

Hr. J. From. Fru G. Køhler Rasmussen.  

Fru A. Greenfort. 

Hr. M. Klint Hansen. Timelærere: 

Frk. H. Thanning Jensen. Fru K. Krue-Sørensen. 

Fru A. Joensen. Hr. P. Krue-Sørensen. 

 

Jubilæer:   

Den 1. april 1959 havde viceinspektør I. Eilersen været ansat 

ved skolen i 40 år. 

Den 1. april 1960 havde overlærer A. Andersen ligeledes 

været ansat ved skolen i 40 år. 
 

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, - tlf. 223. 
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Ændringer i lærerpersonalet. 

 

Afgang: 

1.8.59.  Hr. H. Kirk flytter til Ribe. 

 Hr. J. Lydolph flytter til Lysabild. 

1.9.59.  Fru E. Jacobsen afsked efter ansøgning. 1.11.59. Frk. 

D. Pedersen afsked efter ansøgning.  

1.12.59.  Fru K. Brinkløv-Jensen flytter til København.  

1.7.60.  Fru L. Berg afsked efter ansøgning. 

 

Ansætttelser: 

1.8.60.  Frk. H. Thanning Jensen, Hvidovre, ansættes som læ-

rerinde. 

 

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

pens. overlærer H. Jensen,  

 pens. viceinspektør J. Meyer,  

 sangpædagog frk. K. Johansen,  

 gymnastiklærer J. Juelsgaard,  

 lærer Sv. Aa. Nielsen,  

 syerske frk. E. Pedersen,  

 frk. A. Bentoft. 

 

Kortere vikariater: Student Gersom Hansen,  

 student frk. Pia Kragh, s 

 eminarieelev frk. I. Kristensen,  

 student frk. J. Larsen,  

 student B. Friis Nielsen,  

 seminarieelev fru B. Collin Pedersen,  

 seminarieelev frk. T. Rasmussen. 

 


