B e r e t n i n g
vedrørende
Frederikssund kommunale skolevæsen 1952/53*

Elevernes

'
Skoleåret 'begyndte med 581 elever (308 drsnge + 278 piger), en stig

ning på 45 i forhold til året forud^ de fordeltes i 14 grundskoleklasser, 2
hjælpeklasser, 10 mellemskoleklasser og i realklasse. I den eksamensfri mellem
skole var 124 elever, i eksamensmellemskolen med realklasse 107« Skolen søgtes
af 13 udenbys elevers

■

len 31« december var elevtallet 578* Det gennemsnitlige elevtal pr.
klasse var i 1952 21,3, skoledagenes antal 240c
I eksamensterminen februar-marts bestod 22 elever mellemskoleeksamen,

6 realeksamen»
Byrådets flidspræmier uddeltes ved skoleårets slutning til 5 elever i
den eksamensfri mellemskole«.
I skolesparekassen indestod den 1. januar 1953 45*653,56 ^ r *
De autoriserede svømmeprøver blev bestået af 32 elever« 22 drenge fik
idrætsmærket (gulds 5? selvs 7, bronze: 10)*
Til sommerferiere.jser benyttedes 210 billetter*
Elevernes samlede antal forsømmelser i 1952 udgjorde 6475 dage, (gen
nemsnitlig p r s elev 11,2 dage), deraf på grund af sygdom 5631 dage (pr. elev’
9,74 dage).
Sæjrundervisnings Fra skoleårets begyndelse oprettedes 2 læsehold for
læsesvage elever, der har fået 4 ™ 5 timers særundervisning ugentlig af fru
Glæsel og hr* Jacobsen*
Skoleorkestret har med godt resultat fortsat sine øvelser under hr*
Lolck Nielsens ledelse og med frivillig histand af dekoratør Boholt Hansen og
kommis Frank Olsen^ såvel ledere som elever har lagt godt arbejde i prøver bå
de før* i og efter skoletid* Ved skoleårets udgang er investeret 2.rJ l S i 80 kr.
i orkestret«

læreuij.ej^
Fra 1* april blev hr* Lindeløv fast ansat*
Fra 1* juni ansattes hr* fommerup Jensen som aspirant i fast embede,
fru Tommerup Jensen og frk* Inger Andersen som timelærerinder*
Fra 1« august kaldedes fru Ingrid Rydahl Larsen til et fast embede.
Fra 1. marts kaldedes frk. Bautrup til lærerinde i Vindelev ved Vej
le *
Som vikarer og vakancelærere er benyttets fru Ellen Nielsen, frk.
Hjørdis Heinésen, Johs. Gundtoft, pastor Vinther-Jensen, fru Lindeløv, frku
Kirsten Ortved Andersen, frk. Annelise Mogensen, stud. mag* Flemming Palle
Hansen cg stud. mod* Helge Jensen*.
Frk* Madsen, frk* Thyssen og hr* Jacobsen har deltaget i forskellige
ku rsu s

28* april - 5 = maj var et hold elever i lejrskole på Brændstoft under
ledsagelse af viceskoleinspektøren, hr* og fru Bertelsen, frk. Schmitt og frk*
Kjær.
19» - 23* maj var Il.f .A + B og III.e i lejrskole på Jomsborg,
31. august - 6« september realklassen på Bornholm,.
Samlede udflugter er foretaget med de større klasser til København, med
de yngre til Jyllinge•
III .f.A + B og II.e har overværet Dansk skolescenes opførelse af Nitouche
på Folketeatret.
Skolens årlige sportsdag afholdtes den 18. september.
Kajtajn Bøder fra Dansk skibsadoption har fortalt om dansk skibsfarts
betydning, overbetjent K. P. K. Madsen vist brandfilm og fortalt om faremomenter,
strandjagtkonsulent Fynboe vist film, og norsk rejselektor, skolebestyrer Olav
Ajer vist film og læst op på norsk«

_

I december holdtes den årlige skolefest 4 aftener på skolen, hvor elever
under instruktion af frk. Kjær opførte Nøddebo Præstegård*
Tuberkuloseundersøgelse af lærere og elever fandt sted den 25« november.

I skoletandplejen har deltaget 590 elever.
Ifølge skolelægens beretning må sundhedstilstanden betragtes eom værende
god, ligeså den personlige hygiejne«
Amtskonsulenten for særundervisning har aflagt flere besøg på skolen og
bl. a* undersøgt alle de elever, der af hjemmene og skolen har været henvist til
ham, ligesom han har haft adskillige samtaler med forældre og lærere om de pågæl
dende elever.

Inspektion er i årets løb foretaget af håndarbejdsinspektøren og vice'
gymnastikinspektør Joh. Johansson.

FREDERIKSSUND EOMMINåBE. FORTSÆTTELSES SKOLE .
Undervisningen begyndte den 1. oktober; der blev oprettet følgende hold,
som søgtes af 399 elever, deraf 48 udenbyss engelsk for begyndere, engelsk for
viderekomne (3 hold), matematik, bogføring, tegning og maling, porcelænsmaling,
sløjd, vævning (2 hold), knipling, kjolesyning (3 hold), husgerning (4 hold) og
familiekundskab.
Antallet af 14 - 18 årige beløb sig ifølge folkeregistret til 223, af
disse vides 152 at have deltaget i ungdomsundervisning.
FREDERIKSSUND KOMMUNALE SKOLE, den 20. oktober 1953.
Johs. Johansen.

