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eksempel på skolevæsnets udvikling i de mange små landkommuner i Danmark fra 1600’tallet og frem til
kommunalreformen i 1970, og samtidig er beretningerne om skolerne i Nakke, Rørvig, Mellemleddet og

Nykøbing lokalhistorie.
Det er ikke alle byer, der som Nakke, kan bryste sig af at have haft en rytterskole, hvor skolemesteren skulle

undervise drengene, så de kunne blive gode soldater.
I gennem erindringer skildres skolegangen med indlagte frikvarterer i de to skoler i Rørvig og den ny Nakke
skole tegnet af arkitekt Andreas Bentsen. Kampen om at få bygget en ny sogneskole imellem de to evigt

stridende byer var lang, men var det hele værd.
Sogneskolen blev en moderne 7-klasses skole, hvis formål var at give børnene gode kundskaber, som kunne

gavne dem i voksenlivet. Med til undervisningen hørte årets skolekomedie, hvor der blev indøvet et
teaterstykke med indlagt sang og musik. Skoleorkestret og sangkoret deltog i konkurrencer, bl.a. Danmarks
Radios programmer ’Fra Kyst til Kyst’ og fik pæne placeringer i eliterækken. Det hele vægtede lærerne og
forældrene, som så med alvor på, at børnene enten kom i 8-klasse eller 1. real på Nykøbing Borger- og

Realskole.
De 77 skolefoto og klassebilleder fra ca. 1905 til 1969 er et studie værd. Måske genkender du dit skoletøj,
din lærer, dine oldeforældre, en kammerart, din nabo, ham eller hende der blev sygeplejerske, landmand,

kassedame, mekaniker, kunstner, FN-soldat… ”

 

”Bogen er et typisk eksempel på skolevæsnets udvikling i de mange
små landkommuner i Danmark fra 1600’tallet og frem til

kommunalreformen i 1970, og samtidig er beretningerne om
skolerne i Nakke, Rørvig, Mellemleddet og Nykøbing lokalhistorie.
Det er ikke alle byer, der som Nakke, kan bryste sig af at have haft
en rytterskole, hvor skolemesteren skulle undervise drengene, så de

kunne blive gode soldater.
I gennem erindringer skildres skolegangen med indlagte frikvarterer



i de to skoler i Rørvig og den ny Nakke skole tegnet af arkitekt
Andreas Bentsen. Kampen om at få bygget en ny sogneskole

imellem de to evigt stridende byer var lang, men var det hele værd.
Sogneskolen blev en moderne 7-klasses skole, hvis formål var at

give børnene gode kundskaber, som kunne gavne dem i voksenlivet.
Med til undervisningen hørte årets skolekomedie, hvor der blev

indøvet et teaterstykke med indlagt sang og musik. Skoleorkestret og
sangkoret deltog i konkurrencer, bl.a. Danmarks Radios programmer
’Fra Kyst til Kyst’ og fik pæne placeringer i eliterækken. Det hele
vægtede lærerne og forældrene, som så med alvor på, at børnene

enten kom i 8-klasse eller 1. real på Nykøbing Borger- og Realskole.
De 77 skolefoto og klassebilleder fra ca. 1905 til 1969 er et studie
værd. Måske genkender du dit skoletøj, din lærer, dine oldeforældre,
en kammerart, din nabo, ham eller hende der blev sygeplejerske,

landmand, kassedame, mekaniker, kunstner, FN-soldat… ”

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://thebiblio.win/blog.php?b=Skoleerindringer fra Nakke, Rørvig og Nykøbing&s=euro1

