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Sognepræst A. Frederiksen. formand
Overlærer Chr. Kjærsgaard, næstformand
Slagteriarbejder}. Eriksen

Skotøjsarbejder Adolf [saksen
Købmand Aage Neergaard

S KO L E K O M M l S S 10 N EN :

SKOLEUDVALGET:

Overlærer Chr. Kjærsgaard, formand
Skotøjsarbejder Adolf Isaksen
Købmand Aage Neergaard

Overlærer Cl. Christensen

LÆRERRAADETS FORMAND:

SKOLEINSPEKTØREN

træffes som regel paa skolens kontor hver
skoledag kl. 12-13
(TeJefon 129)



Sæby kommunale skolevæsen bestaar af:
1. Grundskolen, der har 4 klassetrin.
2. Mellemskolen, der deles i:

a. Den eksamensfri mellemskole, der har 4 klassetrin.
b. Eksamensmellemskolen, der har 4 klassetrin.

3. Realklassen.
Grundskolen har 2 klasser paa hvert klassetrin. Den eksamens-

fri mellemskole har 2 klasser paa 1. klassetrin. Den øvrige del af
skolen har l klasse paa hvert klassetrin.

Skolebygningen og den nye tilbygning indeholder; 13 almin.
delige klasseværelser samt l naturhistorie-fysiklokale. l skolekøkken,
l haandgerningslokale, 1 sløjdlokale og 1 læsestue.

Eleverne.
Børneantallet.

Den 31. -december 1948 var der i grundskolen 11O drenge og
116 piger, i den eksamensfri mellemskole 36 Drenge og 41 Piger, i
hjælpeklassen 7 drenge og 2 piger, og i eksamensmellemskolen med
realklassen 62 drenge og 70 piger. - 20 drenge og 22 piger var uden-
bys elever. 7 drenge og 11 piger var under skolepligtig alder og 21
drenge og 32 piger over skolepligtig alder.

Det samlede elevantal udgjorde saaledes den 31. december 1948
215 drenge og 229 piger, ialt 444 (31/12 1947 430).

Elevernes Forsømmelser.
Grundskolen: Paa grund af sygdom .

Med lovlig grund .
Uden lovlig grund .

1993 dage
225

78
2296 dage

488 dage
115
49

652 dage

911 dage
162

9
1082 dage

Besøgte skoledage ; 54104, forsømte:
Den eksamensfri mellemskole:

Paa grund af sygdom .
Med lovlig grund .
Uden lovlig grund .
Besøgte skoledage ; -17828, forsømte;

Eksamensmellemskolen med realklassen :
Paa grund af sygdom .
Med lovlig grund .
U den lovlig grund .
Besøgte' skoledage ; 30598, forsømte;
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Oplysninger for hjemmene.

Anmodning om fritagelse for skolegang een elle! flere dage eller
enkelte timer maa være ledsaget af skriftlig begæring fra hjemmet.
Det henstilles dog stærkt til forældrene, at de saa vidt muligt und,
gaar at lade børnene forsømme skolen af anden grund end sygdom.

Fritagelse for gymnastik, boldspil, svømning og badning (paa
skolen) samt tilladelse til al blive inde i frikvarteret meddeles kun
efter skriftlig begæring fra hjemmet.

Fritagelse for gymnastik, boldspil, svømning og badning (paa
skolen) ud over en uge kan kun tilstedes efter lægeattest, som ud.
stedes paa en særlig indrettet blanket, der udleveres paaskolen.

Kun elever, der har mere end I km fra skolen, har lov at
cykle til skolen.

I henhold til skolelovens § 47 paahviler det den for et barns
undervisning ansvarlige personligt eller skriftligt at meddele skolen
underretning om grunden til barnets forsømmelser. Ved længere
tids sygdom eller ved gentagne kortere forsømmelser paa grund af
sygdom kan lægeattest. forlanges.

. De af skolen udleverede bøger tilhører stadig skolen. De maa
. altid være forsynet med omslagspapir, hvorpaa elevens navn og

klasse skrives. Inde i bøgerne maa der ikke skrives. Misbrug med.
fører erstatningsansvar.

Gymnastikdragter, gymnastiksko, huer, trøjer 0.1. maa være for.
synet med navn. Gymnastikskoene maa kun bruges i gymnastiksalen.

Hvis der i et hjem er mæslinger, kighoste, røde hunde, skold-
kopper, rosen, influenza, faaresyge eller halsbetændelse, maa de børn,
der ikke er syge, gaa i skole. Er der derimod difteri, skarlagensfeber
eller børnelammelse i hjemmet, maa de børn, der ikke er syge, først
komme i skole, naar de medbringer lægeattest for, at de ikke kan
udbrede smitte. De børn, der har været angrebet af en af de 3 sidst.
nævnte sygdomme, skal ligeledes forevise lægeattest, før de maa
modtages paa skolen. (Ministeriets cirkulære af 15/3 1916).

Mellemskoleeksamen 1948 .

. Til mellemskoleeksamen indstilledes 19 elever, der best"od med
følgende resultater:

Bente Worsaae Christensen (overbetjent c.) '14,27 (mgX)
Bodil Irene Christensen (postpakmester C) 12,58 (gX)
Ib Georg Christensen (speditør C) i4,33 (rng x )
Poul Christensen (snedkermester c.) 13,46 (mg-..;-)
Ritta Christensen (barbermester c.) 13,82 (mg)
Meta Kirstine Christiansen (gdr. c., Flauenskjold) 13,94 (mg)
Bent Egeborg (fru E.) 13,18 (mg-..;-)
Bent Evald Erichsen (slagteriarbejder E.) 12,59 (gX)
Knud Bernt Goll (sognepræst G., Understed) 14,50 (ug-..;-)
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Tonny Jacobsen (karetmager J.) 13,89 (mg)
Arne Larsen (kriminalbetjent L.) 14,06 (mg)
Normann Sivert Larsen (købmand J.) 13,66 (mg--;.-)
Ole Lassen (købmand L.) 13,93 (mg)
Paul Tage Madsen (slagteriarbejder M.) 13,99 (mg)
Harry Haugod Pedersen (Vej assistent P.) 13,75 (mg)
Inger Lise Pedersen (snedker P.) 14,03 (mg)
Gudrun Skou (købmand S.) 14,47 (mgX)
Marie Strøm (kirkebetjent S.) 14,26 (mgX)
Ketty Winther (sadelmager W.) 12,98 (gX)

Realeksamen 1948.
Til realeksamen indstilledes 15 elever, der bestod med følgende

resultater:
Aksel Kriiger Andersen (tjener A.) 14,51 (ug--;.-)
Birgit Børresen (konsulent B.) 14,09 (mg)
Olav Børresen (konsulent B.) 13,20 (mg--;.-)
Birger Frederiksen (sognepræst F.) 13,03 (mg -e-)
Oda Jakobsen (postbud J.) 13,06 (mg--;.-)
Edith Jensen (fru J.) n,88 (mg)
Lillian Jensen (fru J.) 13,64 (mg--;.-)
Torben Lund (fru L.) 14,21 (mgX)
Karen Møller (kontorassistent M.) 14,3:> (mgX)
Grethe Nielsen (slagteriarbejder N.) 13,92 (mg)
Gunner Nielsen (lærer N., Volstrup) 14,65 (ug--;.-)
Margit Nielsen (fabrikant N.) 12,60 (gX)
Karen Olsen (tømrer O.) 14,05 (mg)
Hans Vilhelm Poulsen (handelsmand P.) 13,86 (mg)
Erik Rasmussen (pastor R.) 13,44 (mg--;.-)
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Lærerpersonalet.

's::.,
AnsatNavn Født S Tjeneste-

'" her alder'"...:.:
~

I
Skoleinspektør:

l. C. L. Christoffersen .......... 1885 1906 1/4 1934 1/4 1934
Viceinspektør:

2. J. Chr. Nielsen ........... ~.. 1904 1924 1/11 1928 1/4 1943
Overlærere:

I
3. Chr. P. Kjærsgaard .......... I 1886 1907 25/4 1910 1/5 1910
4. Frk. Thyra Randløv- Jensen ... 1886 1912 1/2 1915 1/2 1915
5. Cl. Christensen .............. 1892 1913 1/8 1918 l/lO 1916

Lærere:
6. Ch. Sørensen ................ 1911 1932 1/12 1934 l/l 1936
7. V. Ba&,gesen Hansen ......... 1909· 1932 1/8 1937 l/lO 1935
8. Iver Jensen ................. 1919 1942 1/11 1944 1/9 1944
9. H. Eriksen .................. 1915 1937 1/1 1947 1/6 1940

10. E. Midtgaard ................ 1921 1943 l/S 1947
11. M. Oddershede .............. 1923 1945 1/8 1947

Lærerinder:
12. Frk. Anna Hytte!. ........... 1883 l/Z 1910 l/S 1909

13. " Signe Bertelsen ......... 1914 1936 l/S 1943 Ih 1941
14. Fru Ruth Eriksen ........... 1918 1940 1/1 1947 1/11 1945

Timelærer:
15. Vakant.

/

Timelærerinde :
16. Fru Olga Arentoft ........... 1897 1920 1/7 1948

Vikar:
17. J. P Nielsen ................ 1881 1902

Skolebetjent:
N. P. Thomsen .................. 1891 l/S 1927

l
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Lærerpersonalet
Timelærerne E. Midtgaard og M. Oddershede er blevet fast an.

satte. Den 1. december ansattes vikar i Hundested Mads Nesager Su.
nesen som timelærer.

Den 1. April blev timelærer Sunesen kaldet til lærer i H unde.
sted. Lærer J. P. Nielsen har siden 14. marts virket som vikar ved
skolevæsenet.

I juni eksamenstermin 1948 er skoleinspektøren af undervis-
ningsministeriet beskikket som censor i historie og skriftlig dansk ved
mellem. og realskoler i Jylland, København og Hillerød.

Kursus
Lærer M. Oddershede deltog i marts-april i et kursus paa statens

lærerhøjskole i København til uddannelse af lærere i hjælpeskolen.
Lærer H. Eriksen deltog i sommerferien i et kursus i svensk

paa statens lærerhøjskole i København.

Inspektion
30. oktober inspicerede inspektør, cand. mag. V. Baltzer, Køber»

havn, mellem. og realskolens undervisning i geografi og naturhistorie.
24. februar inspicerede skolekøkkeninspektør, frk. Kirsten Munk

Nielsen skolekøkkenundervisningen.

Andre Meddelelser
20. juni deltog skolen i et sportsstævne i Frederikshavn. Skole.

elever fra venskabsbyen Stavern var i dagens anledning af Sæby by.
raad inviteret til Sæby, hvor de var indkvarteret hos :jævnaldrende
kammerater. De var Norges repræsentanter ved idrætsstævnet.

24. juni havde eleverne fra grundskolen udflugt til Møllehuset.
Mange forældre deltog i udflugten,

29. juni havde eleverne fra den eksamensfri mellemskole og
eksamensskolen udflugt til Skagen.

10. september afholdtes idrætsstævne i 0. Vraa, hvori deltog
Dybvad, Dronninglund, 0. Vraa og Sæby realskoler,

Sidste dag før juleferien samledes eleverne og lærerne om jule.
træet i gymnastiksalen.

29. og 30. marts holdtes forældredage paa skolen.

Flidspræmier
Ved skolens !afslutning den 24. marts uddeltes der bogpræmier

skænket af Sæby bank - til Aase Christensen, Elisabeth Madsen,
Per Scbjunck, Frode Lilkær, Arvid Pedersen og Elmer Svendsen i den
eksamensfri mellemskole, samt en bogpræmie -' skænket af en borger
- til elev i real klassen, Gunner Nielsen.



8

Svømning
Eleverne har som sædvanlig i sommerferien haft adgang til

svømmekursus paa badeanstalten under ledelse af fru Ellen Pedersen,
lærer Vagn Christensen og lærer Ch. Sørensen.

Ferierejser
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 9. maj

1938 er der i sommerferien 1948 bevilget gratis ferierejse til 50 elever
i Sæby skole.

Skolens lokaler
har i indeværende aar været benyttet af handelsskolen, den komrnu-
nale ungdomsskole, Arbejdernes oplysningsforbund, lotterne, skak-
klubben, husflidsskolen, sangforeningen »Frejr«, de kristelige sangkor
og husmoderforeningens sykursus.

Kommunens 'udgifter
til skolevæsenet har i finansaaret 1947-48 været 128,616,65 kr. (1946-
47 130,815,12 kr.). Til skolens drift har man modtaget 22,920,00 kr.
Kommunens reelle udgift er herefter 105,696,65 kr.

Skolesparekassen
havde ved slutningen af regnskabsaaret 410 sparere eller 89,3 pCt. af
skolens elever, og der blev i aaret 1. april 48-31. marts 49 opsparet
8,680,67 kr., hvilket gennemsnitlig er 21,17 kr. pr sparer .

. Hver sparer har en sparekassebog, der 2 gange aarligt afleveres
paa skolen og af denne indleveres til sparekassen til tilskrivning af
det halvaarlige indskud samt renter.

Der gøres opmærksom paa, at indestaaende beløb kun kan hæ-
ves ved konfirmation samt ved udmeldelse af skolen ved ophør af
skolegang eller bortflytning. Beløbet hæves i sparekassen, men ved
fraflytning bør skolens hovedkasserer underrettes, saa penge, der er
indskudt siden sidste opgørelse, kan udbetales af denne .

. Børnebogsamlingen
I skolens læsestue er børnebiblioteket, hvor der er udlaan hver

onsdag k!. 14,30-15,30. - Udlaanet· har i det forløbne aar været
stærkt stigende, idet der i aarets løb har været udlaant 2220 bind,
hvoraf 289 er faglitteratur - resten af skønlitterær art. Der har været
96 laanere. Dette tal kunne godt være større, da alle eleverne fra 4.
klasserne og opefter kan laane bøger. Med de. forøgede tilskud, der
nu er stillet i udsigt, skulle der være gode muligheder for at betjene
alle elever, der kunne :have lyst til at laane bøger. Der er ca. 300
børnebøger foruden en haandbogsamling paa hen ved 100 bind af for,
skellig oplysende art.
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Undervisningspligten
Undervisningspligten indtræder ved skoleaarets begyndelse (den

1. august) for de børn, der paa dette tidspunkt er fyldt 7 aar. Dog
kan børn, der fylder 7 aar i skolcaarets 3 første maaneder (august,
september og oktober) af forældrene kræves optaget i skolen ved skole,
aarets begyndelse.

Udskrivning af skolen - bortset fra udskrivning til andre
skoler - {inder kun sted ved et skoleaars slutning.

Børn, der er ude over den undervisningspligtige alder, men
som har begyndt undervisningen imellemskolens 4. klasse eller fort=
sætfelsesundervisning, kan kun med skolekommissionens samtykke ud=
skrives af skolen før denne undervisnings afslutning.

Læremidler, der benyttes ved undervisningen i folkeskolen,
stilles til raadighed for kommunens børn - ogsaa for mellemskole=
klasserne i eksamensskolen og realklassen. Dog kan forældre afgive
erklæring om, at de selv ønsker at holde deres børn med de for,
nødne læremidler. - Udenbys .elever kan mod et vederlag faa lej'
lighed til at laane skolens lærebøger.

Eleverne skal foretage omklædning før undervisningen i gym-
nastik. - Gymnastikdragterne skal som regel anskaffes, renholdes og
vedligeholdes af forældrene, men skal stilles til raadighed af kom,
munen for de børn, hvis forældre forlanger det,

Ferieplanen for 1949
Fastelavris mandag: 28. februar, kongens fødselsdag: 11. Marts,

dronningens fødselsdag: 28. marts, paaskeferie : 13.-19. marts (begge
dage medregnet), St. bededagsferie: 13.-14. maj, Kristi himmelfartsdag:
26. maj, pinseferie: 4.-'-7. juni (begge dage medregnet), sommerferie:
l. juli-13. august (begge dage medregnet), Sæby marked: 19. septem.
ber, ef'teraarsferie : 17.-22. oktober (begge dage medregnet), maaneds-
lov: 21. november, juleferie: 23. december-5. januar (begge dage
medregnet).

Ungdomsskolen
Skoleaaret 1948-49 sluttede den 30. marts.
Skolen begyndte den 4. oktober 1948 med 29 elever, hvoraf

fragik 6 elever i vinterens løb ..
Fotsømmelsesprocent 17,4.
De elever, der ingen forsømmelse havde, fik tildelt en flids-

præmie.
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Udgifterne til skolen var 2595,78 kr., hvoraf kommunens andel
var 1500,51 kr. .

Skolens lærerkræfter har været: Lærerinde frk S. Bertelsen (hus.
gerning), læge Fr. Gybel (nødhjælpslære ), skoleinspektør C. L. Chri-
stoffersen (samfundslære), lærer E. Midtgaard (sang), lærer I. Jensen
(litteratur).

Formand for ungdomsskolenævnet er skoleinspektør C. L. Chri-
stoffersen, og skolens leder er kommunelærer l Jensen.

Skoletandplejen
Fra den l. april 1945 indførtes der skoletandpleje for elever i

Kommuneskolen. Behandlingen finder sted 2 gange aarlig paa tand.
lægens klinik og omfatter almindelig plombering, rodbehandling,
tandudtrækning og tandrensning. Hvis et barn trænger til øjeblikke.
lig hjælp, kan det møde paa klinikken.

Ret til tandbehandling i 1948-49 havde alle eleverne i l. og
2.,3. og 4. grundskoleklasserne. For hvert nyt skoleaar vil yderligere
eet klassetrin faa ret til behandling.

Saafremt forældrene ikke ønsker, at børnene skal deltage i
behandlingen i' l . klasse, mister de paagældende elever ret til frernti-
dig behandling.

Da sunde tænder er af den allerstørste betydning for børnenes
befindende og udvikling, tilraades det indtrængende at lade børnene
deltage i den systematiske skoletandpleje, hvortil kommunen betaler
alle udgifterne. .

Skolelæge
Skolelægeordningen indførtes l. april 1949, og fra samme dato

ansattes læge V. Asschenfeldt-Hansen som skolelæge.
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Eksamensskema :
Realeksamen 1949.

T i d II Fag E k s a m i n a t o r II Censor

N....•

24. maj kl. 9,00 II Historie
27. maj kj. 10,00 Fysik
30. maj kl. 9,00 Tysk

1. juni kl. 8,00 Geografi
4. juni kl. 10,00 Dansk
9. juni k!. 9,00 Naturhistorie

14. juni kJ. 8.00 Regn. So. matem.
16. juni kJ. 8,00 Engelsk
20. juni k!. 9,00 Fransk

Hr. Cl. Christensen II
Hr. V. Baggesen Hansen
Viceinspektøren
Hr. CJ. Christensen
Skoleinspektøren
Hr. Chr. Kjærsgaard
Hr. Chr. Kjærsgaard
Frk. Th. Randløv- Jensen
H r. E. Midtgaard

Mellemskoleeksamen

Hr. skolebestyrer A. Jensen, ø. Vraa
Hr. skolebestyrer F. Okkels, Aabybro
Hr. stadsskoleinspektør Th. Andersen, Fr.havn
Hr. viceinspektør K. Bruun, Esbjerg
Overlærer, fru Charlotte Seierskilde, Sindal
Hr. overlærer Chr. Poulsen, Frederikshavn
Hr. Viceinspektør A. Filtenborg, Frederikssund
Faglærerinde, frk. Signe Nørvig, KjeIlerup
Lærerinde, frk. L Hansen, Dybvad
1949.

1. juni kJ. 9,00 Dansk Skoleinspektøren Lærerinde, frk. Christensen, Sindal
4. juni kJ. 9,00 Historie Hr. CJ. Christensen Hr. skoleinspektør Th. Krogh, Dronninglund
9. juni k!. 9,00 Regn. So. matem. Hr. Charles Sørensen Hr. lærer Otto Mygind, Dybvad

14. juni k!. 9,00 Engelsk Hr. Charles Sørensen Cand. mag., frk.' Thyra Jensen, Dronninglund
16. juni k!. 9,00 Geografi Hr. Cl. Christensen Hr. overlærer J. P. Johansen, ø. Vraa
20. juni k!. 9,00 Naturhistorie Hr. Chr. Kjærssaard Hr. overlærer Oskar Nielsen, Dronninglund

Skriftlig dansk til realeksilmen censureres af hr. adjunkt Kaj Larsen, Randers, og hr. overlærer Poul Holm,
Hillerød Skriftlig dansk til mellemskoleeksamen : Hr. kommunelærer Th. Thomsen, Charlottenlund. Skriftlig engelsk:
Hr. cand. mag. V. Voldby, Lyngby, og hr. lektor H. Nedergaard, København. Skriftlig regn. og matem til real,
eksamen: Hr. rektor L. Willesen, Nykøbing F., og hr. overlærer J. Filskov Christensen. Aarhus. Skriftlig regn. So.
matem. til mellemskoleeksamen : Hr. viceskoleinspektør Arent Filtenborg, Frederikssund. Skrivning: Hr. viceinspektør
J. Nielsen, Sæby. Tegning: Hr. kommunelærer Ch. Sørensen, Sæby. Kv. haandgerning: Lærerinde, fru A. Albæk,
Dybvad. Sløjd: Hr. erhvervsvejleder, kommunelærer E. Pedersen, Frederikshavn.
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Aarsprøven.
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Skriftlige arbejder samt tegninger, haandarbejder og sløjd ligger
til eftersyn torsdag den 16. og fredag den 17. juni kl. 19-21. Børn
har ikke Adgang.

Haandarbejderne censures af fru borgmester Kjærsgaard og fru
pastorinde A. Sørensen. - Censuren ved aarsprøven udføres iøvrigt
af skolekommissionen, af lærerne fra omegnen og af skolens lærer,
personale.

Onsdag den 22. juni

Kl. 8,00 III e Dansk I
III f Dansk Kj
II f Regning M
I fa Dansk Bt
4 a Dansk S

Kl. 10,30 III f Historie O
4 a Sang C
3 b Dansk H

KI 13,00 III e Engelsk R
II e Sang C
I e Geografi E
I fa Regning Bt
4 b Religion H
2 b Regning a
l b Dansk r

Torsdag den 23. juni

Kl. 8,00 II e Regning S
I e Engelsk R

II f Geografi M
I fb Dansk H
4· a Historie V
4 b Dansk E'

KJ. 10,30 'I fa Sang C
I fb Religion a
3 a Dansk e
3 b Geografi H
2 a Regning N
l a Rel./sang M

Kl. 13,00 II e Tysk V
I e Dansk O
4 b Regning N
2 a Rel./sang H/h
2 b Sang M
l b Regning a



Lørdag den 25. juni

KJ. 9,00 III e Regning V
II e Dansk E
II f Dansk J
I fa Geografi H
3 a Sang M
3 b Historie O

KJ. 10,00 I fb Regning Kj.

. 4 a Regning M
4 b Historie H

a Dansk a
b ReI./sang e
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Mandag den 27. juni

KJ. 8,00 III e Geografi E
. II e Fysik h

I e Regning V
III f Regning Kj
II f Rel./sang C
I fb Historie a

KJ. 10,30 I e Religion C
III f Engelsk S

3 a Regning a
3 b Regning V

KJ. 13,00 III e Historie C
3 a Geografi H
2 a Dansk h
2 b Dansk O
l a Regning E

Torsdag den 30. juni:

Kl. 10 møder 1., 2., 3. og 4. klasse til om flytning.
KJ. 14 afslutning i gymnastiksalen.

Det nye skoleaar begynder mandag den 15. august. KJ. 9 møder
eksamensmellemskolen og realklassen, k!. 10 den eksemensfri mellem,
skole og grundskolens 3. og 4. klasser og k!. 14 grundskolens l. og
2. klasser. .

Elevernes forældre samt enhver, der interesserer sig for skolens
arbejde, indbydes venligst til at overvære saavel aarsprøven som mellem,
skole, og realeksamen samt skoleaarets afslutning. .

Sæby, i maj 1949.
C. L. Christoffersen,

skoleinspektør.




