B E R E T N I N G
vedrørende
Frederikssund kommunale skolevæsen 1957/59*

Eleverne;
Skoleåret begyndte med 915 elever

(465

drenge og 45° piger), en stigning på 112 i

forhold til året forud? de fordeltes i 21 grundskoleklasser, 5 hjælpeklasser,

14

mel

lemskoleklasser og 1 realklasse, ialt 59 klasser. I den eksamensfri mellemskole var
123 elever, i eksamensmellemskolen med realklasse

240

elever. Skolen søgtes af 129 u~

denbys elever.
Den 31* december 1957 var elevtallet 9o7* Det gennemsnitlige elevtal pr. klasse var i

1957 24jl?

skoledagenes antal

239

(skolen lukket

14/5

1957 på grund af folketings

valget) .
I eksamensterminen maj-juni 1958 bestod 38 elever mellemskoleeksamen, 16 realeksa
men. Byrådets flidspræmier samt flidspræmier fra venner af skolen uddeltes til 22 ele
ver.
Elevernes samlede antal forsømmelser i 1957 udgjorde lo799 dage (7188), gennemsnit
lig pr. elev
snitlig pr.

12,95 dage (lo,25); deraf på
elev 11,67 dage (9>1 °)> årsag

grund af sygdom

975o

dage (6341), gennem

til stignings A. influenzaen; af anden lov

lig grund 986 dage (835 )> pr, elev 1,18 dage (1,19); uden lovlig grund

83

dage (12), pr.

elev o,lo dage (o,o2). I parenteserne de tilsvarende tal for 1956.
Særundervisning s
Fra skoleårets begyndelse oprettedes 2 læsehold for læsesvage elever, der har fået
5 timers særundervisning ugentlig af fru Giæsel og fru Løgstrup.
Taleundervisning;
Fra skoleårets begyndelse har hr. Grand

4

timer ugentlig undervist elever med tale

vanskeligheder.
Idrætsmærker s
Bronzemærker s

7 drenge

Guldmærkers

1 dreng

Sølv m. emailies

22 drenge.

Gymnastiklærer: hr. Yndgaard.
I skolesparekassen indestod den 1. januar 1958

65.824,84

kr. (forrige år 63.1ol,47 kr.)?

der er i løbet af året indsat 17*175)51 kr. (forrige år 18.2o5,9o kr.).
Sommerferierejser:
Der uddeltes

144
152

296

feriebilletter, heraf

hele (til børn over 12 år) og
halve (til børn under 12 år).

Gaver til skolen:
Spare- og Lånekassen for Frederikssund og Omegn: smukke skoleskemaer samt bladet

2

-

-

"Sparegrisen'1 til samtlige elever.
Skolens adoptionsskit)

M/s

"Magdala":

2

smakke elfenbensfigurer,

1

slangetæmmer!løjte

samt røgelsespinde.
a/s

Dansk Shell, København: 12 færdselsspil.

Hr. byrådsmedlem Jørgen Christiansen, Frederikssund? sten med blyerts m. v. fra Harzen.;.
Hr. anlægsgartner Ulrich, Engbæk: træstamme med spætterede.
Per Holst Jensen 4cL: 1 havlit og 1 bjergand.
Per Erling Jensen, 4J: 1 søpindsvin.
Dansk Traad Import: vægtavle over broderisting samt et antal hæklemønstre.
Danfors, Als: Bogen om Als.
Galle & Jessen, København: æske med glas, visende chokoladefremstilling.
Roses Boghandels 4 bøger (flidspræmier).
Ebbesens Boghandel: 2 bøger (flidspræmier).
Hr. malermester Preben Hansen: 1 bog (flidspræmie).
Hr. snedkermester Sv. Olsen: 1 bog (flidspræmie).
Lærerpersonalet:
1/8 1957:

Lærerinde frk, Ida Schmitt udnævnes til overlærer.
Timelærerinde frk. Betty Hansen ansættes som aspirant til et lærerindeembede.
Hr» lærer Bent Mensing Kristensen ansættes som aspirant til et lærerembede.

l/ll 1957= Lærerinde frk. Anna Kjær udnævnes til overlærer
l/l

1958: Aspirant fru Poula Hansen ansættes i et lærerindeembede.

1/6

1958: Aspirant hr. Bechmann Jensen ansættes i et lærerembede.

1/7

1958: Iflg. lønningsloven af 7* juni 1958 udnævnes
lærerinde fru Rydahl Larsen,
lærerinde frk. Anna Thyssen,
hr. lærer Axel Aage,
hr. lærer E. 0. Nørgaard,
lærerinde fru Helga Løgstrup og
hr. lærer A. Jacobsen
til overlærere.

Af skolens dagbog:
12. august

1957 :

1. skoledag. 915 elever i 59 klasser. De større elever fra Strø/
Sigerslevøster og Græse/Sigerslevvester kommuner til Frederiks
sund kommunale Skole efter indgået skolefor bund.

15. august:

11 drenge og 8 piger fra Oppe sundby kommune til sløjd- og skolekøkkenundervisning for første gang efter indgået skoleforbund.

18.-24* august:

Realklassen på Bornholm under ledelse af frk, Schmitt og hr. Ja
cobsen.

5.

september:

7o af skolens elever samt skoleorkestret til skoleidrætsstævne i
Jægerspris.

15 .

september:

Skolen deltager med 18 hold af ialt 21 i F. I. K . ’s høstfestbørneoptog og vinder 1., 2. og 4* præmie samt 1 trøstpræmie for føl
gende hold:

-

3

-

Illfs kannibaler.
3eb s

stenalderen.

IlfBs molboerne.
IfAs

høstfolk,

2o. septembers

2o lærere til kursus i Helsingør.

26. septembers

Skolens sportsdag. Undervisningen sluttede kl. lo, og samtlige
klasser med undtagelse af 1. klasserne deltog i dagens rundbold-,
langbold- og fodboldkampe.
Vandrepokalen vandtes i langboldkampen Ilf + III f piger contra
Ille piger af førstnævnte.
Ca, 45 0 af skolens elever overværer Jørgen Bitch-filmen "Amazonas"

3. oktobers

på hotel "Isefjord".

4.

Sfiortskampe i Frederiksværk mod elever fra Frederiksværk kommuna

oktober:

le Skole.
14- ? 15 og

16.

oktober:

Session i skolens lokaler.

Efterårsferiens

Kunstforeningens kunstudstilling i den gamle gymnastiksal.

15 .

Hr. Frederiksen, skolens kontaktmand med "Magdala", besøger ski

oktober:

bet i København og modtager gaver.
26. oktobers

Illea's konfirmationsfestj klasselærerinde: frk.'Kjær.

9- novembers

Skoleorkestrets 5"års dag. Besøg af Lundtofteskolens orkester,
ialt 54 elever og 28 forældre.
March gennem byen og fest på skolen.

lj, november:

Besøg af erhvervsvejlederen for Frederiksborg amt, hr. lektor
Nikolaisen, Hillerød, der for afgangsklasserne gav erhvervsvej
ledning.

14 .

novembers

Besøg af hr. kaptajn Nørgaard, "Georg Stage"s fører, der for
Dansk Skibsadoption holdt foredrag om drenge til søs og viste farvelysbilleder fra skibets rejser for afgangsklasserne.

26. novembers

Forældremøde for 2b: klasselærerinde frk. Schmitt.

29.

Overrækkelse af præmier til vinderne, Karen Hansen og Mona Nielsen,

november:

realklassen, af Frederikssund Rotaryklubs stilkonkurrence om in
ternationalt samarbejde.
lo. decembers

Indskrivning til de nye 1. klasser.

21, decembers

Juleafslutning.
De større elever mødte i skolen kl.

8,50

- 9*2o, hvorefter disse

klassser havde afslutning i Frederikssund kirke, hvor hr. pastor
Højland talte.
De mindre elever mødte i skolen kl. 9»3o - lo,2o, hvorefter også
disse klasser havde afslutning i kirken.
1958.

17 .

januar:

Skoleorkestret samt 8 lærere til forældrefest i Rørbæk Forsamlings
hus .

2o. januar s

Radiovogn fra statsradiofonien på skolen. Optagelse af skolens
sangkor til sangkonkurrencen "Fra kyst til kyst".

-

6. februar:

4

-

Tuberkuloseundersøgelse, 3T9 elever samt lærer- og rengøringspersonale "blev undersøgt.

18.,

19., 2o.,
22., 24. og 25.

februar;

Skolefester i gymnastiksalene, hvor elever opførte "Apr il snarrenet,::
af J. L. Heiberg. Instruktion; frk. Kjær; dekorationer; hr. Nør
gaard. Skoleorkestret spillede hver aften i en pause under dansen!
Ialt var ca. 21oo elever, forældre, lærere og gæster til skole
fest.

4.

Byrådsvalg i den gamle gymnastiksal. Skolen lukket.

marts;

Ca. 3oo af skolens elever så E. Nlensted-Jensens farve- og tone

17« marts;

film "Flik-Flak i Tropesol" på hotel "Isefjord".

19.

Radiooptagelse om skibsadoption og af skoleorkestret til udsendel

marts;

se til skibe på fjerne have.

27.

Besøg af erhvervsvejlederen, hr. lektor Nikolaisen, som gav er

marts s

hvervsvejledning for afgangsklasserne.

31 •
3o.

marts;

Teknisk skoles afslutning i den ny gymnastiksal.

april;

Forældremøde for 3°i klasselærerinde: frk. Madsen.
IfA’s tur til Bornholm under ledelse af hr. Mensing og frk. Gerda

21.-27. maj

Nielsen.

27 =

maj -

4 .juni;

Illeab og IlfABC på lejrskole i Brendstoft i Sønderjylland under
ledelse af frk. Kjær, frk. Madsen, hr. Nørgaard og hr. Kurt Petersen.

4*

U l f s tur til København med besøg på Galle & Jessen, Carl Allers

juni;

Etablissement, havnerundfart og Tivoli under ledelse af hr. Frede
riksen og skoleinspektøren.

9.

juni:

De mindre elevers udflugt til Zoologisk Have.

lj. juni;

De større elevers udflugt til Herthadalen ved Lejre.

18. juni;

Forinden afrejsen til koncertturneen i Tyskland og Holland fore
tog skoleorkestret en præsentationsmarch gennem byen og spillede
for forældrene i den lille skolegård, hvor orkestret fik overrakt
en tromme af Spare- og Lånekassen for Frederikssund og Omegn.

19.
20.

Forældremøde for IfA; klasselærer: hr. Mensing.

juni;

Afslutpingsfest for realklassen, 4e&b og J>eab med følgende program;

juni;

Fællessang.
Kantate til Frederikssund kommunale Skole (dir. hr. Lolck Nielsen).
Tale til eleverne, udlevering af eksamensbevis og flidspræmier
ved skoleinspektøren.
Tale af medlem af skolekommissionen, hr. folketingsmedlem E. Retoft.
Musik v/Claus Barfoed og Torben Christensen, elever ved skolen.
Fællessang.

21.
23.

juni;
juni -

4eb's afslutningsfest; klasselærer; hr. Thorkildsen.

4 .juli;

Skoleorkestrets koncertturne!i Tyskland og Holland under ledelse
af hr. Lolck Nielsen, hr. Kuhnel, hr. Frederiksen og dirigenten,
hr. Thisted.

-

5-

Skolelægens beretnings
I årets løb er skolens elever vejet, målt og efterset i afklædt tilstand* og ' 56
af disse er kontrolundersøgt med henblik på en evt. begyndende sygdom eller begynden
de nedsat hørelse eller syn.

56

drenge og

15

piger er henvist til nærmere undersøgel

se og evt. behandling hos egen læge, idet skolelægen ikke må foretage nogen behandling
af sygdomme.
Ved bestemmelse af højde-vægtferholdet findes
57 overvægtige drenge mod 7 undervægtige og
75

"

piger

" 15

"

det skal dog bemærkes, at pigernes overvægt i en vis aldersklasse ikke udelukkende
skyldes for megen mad eller slik.
Antallet af elever med fodsvamp eller fodvorter må anses for at ligge på et rimeligt
niveau, idet disse ulemper væsentlig skyldes badning i skolen eller hjemmet, og at li
delserne ikke endnu kan bekæmpes mednoget effektivt middel. Skolebadets hygiejniske
hetydnirg er dog så stor, at man fortsat må vedblive med badningen og så tage disse
lidelser med.
øjen—
Til nærmere/undersøgelse og evt. brilleanskaffelse er i årets løb henvist 57 drenge
og 66 piger, de fleste findes dels i 1. klasse, dels igen i 6.- 7*"" skoleår. Alle dren
gene i 12-årsalderen er tillige undersøgt for farveblindhed, og 18 af disse havde usik
ker farvesans.
Mere end

5/4

af børnene er lidende af "huller i tænderne", og manglen af skole

tandlæge må stærkt beklages, men må antages at blive afhjulpet i det kommende år.
Ålle eleverne er tuberkulinprøvede, og eleverne i 1. ~ 7* skoleår og i afgangsklas
serne er tillige gennemlys te ved røntgenvognen, her er ikke

fundet nogen form for be

handlingskrævende tuberkulose.
Skolens personale er som sædvanligt blevet gennemlyst hvert år, og der er heller ikke

her fundet nogen form for behandlingskrævende tuberkulose.
Antallet af elever, der er vaccinerede mod tuberkulose, polio, difteri og stiv
krampe må anses for at være tilfredsstillende, ligesom helbredstilstanden som helhed
må anses for tilfredsstillende.
K . Ludvigsen.

Amtsskolekongulemten

for særundervisning, hr. Holger Rasmussen, Birkerød, har af

lagt skolen besøg og undersøgt de elever, der af hjem og skole har været henvist til
ham.

Frederikssund kommunale ffortsættelsesskole.
I sæsonen 1957/58 kar skolen på de forskellige hold haft ialt

625

elever; af disse

var 111 udenbys.
Ungdomsskolen har haft 1 hold på

52

elever, der har modtaget undervisning i regning,

samfunds- og erhvervs lære, husgerning og sløjd. 1 time om ugen har der for disse elever
endvidere været klub med foredrag, film o.s.v.
Kommunens udgift pr. elev i ungdomsskolen har været kr. 57*45*

-

6-

12 af eleverne (7 fra Oppesundby + 5 fra Frederikssund) har deltaget i amt sungd omsnævnets lejrskole for ungdomsskoleelever i Fuglsølejren, Mols, i tiden lo. - 17« maj
1958.
Aftenskolen har haft 31 hold med ialt 555 elever, nemlig dansk (2 hold), engelsk
(4 hold), tysk (2 hold), fransk, maskinskrivning, tegning og maling, sløjd (2 hold),
sundhedslære, husgerning (3 hold), knipling, vævning, kjolesyning

(4

hold), porcelæns

maling (2 hold), bogindbinding (2 hold), motorlære, musik, skilteskrivning, sang.
Af tenhø,j skolen har haft 2 hold med ialt

36

elever, nemlig ’TKend din by,!, hjemstavns

lære og Kunstens Ismer.
Kommunens udgift pr. elev i aften- og aftenhøjskolen har været kr.

23,83.

Af fortsættelsesskolens dagbogs
3o. september s Undervisningen begynder.
5. novembers

Skolens elever med pårørende indbudt til festaften på hotel "Isefjord'
med følgende programs
"Den forstenede have'1, lystspil i 3 akter af Enild Bagnold,
Dans til kl.

15 .

marts s

24.

Afslutningsfest på hotel "Isefjord":
Velkomsttale af skolens leder.
Tale af ungdomsnævnets formand, hr. byrådsmedlem Jørgen Christiansen.
Orkestermusik (skolens orkester).
Sangkoret "Tania".
Underholdning af skuespillerinder ved Det kongelige Teater:
Karen Berg og Inga Schults.
Dans til kl. 1.

16.

marts:

Udstilling af elevarbejder fra vinteren 1957/58 i kommuneskolens gamle
gymnastiksal.

Antallet af unge mellem 1 4 " 18 år i Frederikssund var i vinteren 1957/58 ialt
317* Af disse deltog 38 mænd og 57 kvinder, ialt 95? ikke i undervisning i eksamens
skole, eksamensfri skole, gymnasium, teknisk skole, handelsskole, ungdomsskole eller
aftenskole.
Antallet af unge i den nævnte alder, der ikke deltager 1 nogen form for undervis
ning, formindskes dog stadig, hvilket fremgår af følgende oversigt for Frederikssund;
Vinteren 1954/55 • 47 i° deltog ikke i undervisning.

1955/56 i

36,5
1956/ 57'. 31,8
1957/ 56: 30 i

io
io

"
"
"

"
"
"

"
"
"

"
"
"

Gymnastiksale, skolekøkken og andre lokaler samt sportspladser har som sædvan
lig med skoleudvalgets tilladelse været benyttet i meget stor udstrækning både i og
udenfor skoletiden af følgende:
Frederikssund private Realskole, Sessionsudvalg, Teknisk skole, Husmoderforeningen,

-

7

-

Kunstforeningen, Frederikssund Badminton Klub, Frederikssund Gymnastikforening, Gym
nastik- og Idrætsforeningen af 1944? F.A.S.G. & I. 3»kreds, F.I.K., Atletklubben
"Falken” , Frederikssund Atlet Klub samt sangkoret ”Dania” *

Lokalemanglen på skolen, der nu har lo vandrekl-asser, er særdeles følelig. Bade
rum og omklædningslokaler anvendes som undervisningslokaler, Den nye skolelov vil
kræve endnu flere lokaler, n|r der til sin tid skal være liniedeling i de kommende.
8. klasser. Frederikssund hyråd har vedtaget såvel opførelse af en tilbygning til
den nuværende skole som af 1* etape af Marienlystskolen.
Den førstnævnte tilbygning, rummende kælder, 2 klasselokaler, lægeværelse, tandlæge
klinikker og venteværelse er nu under opførelse, og alle gode kræfter i vor by må nu
sætte ind på at fremskaffe en byggetilladelse, så den nye skole kan påbegyndes i
foråret

1959

og være færdig til brug august

1960

til gavn for byens opvoksende ung

dom.
FREDERIKSSUND KOMMUNALE SKOLE, august 1958.
H t Priess Sørensen.

