Horsens Ungdomsskole
har sprængt rammerne
Skal den udvides yderligere, maa der andre
lokaler til, sagde ungdomsskolens leder, Vagn
Andersen, ved afslutningen i aftes
Horsens Ungdomsskole har sluttet sin hidtil største sæson. Det
skete med en smuk udstilling of
elevarbejder og en fest i aftespa,
Langmarkskolen. Skolens leder, lærer Vagn Andersen, paapegede I sin
tale ved festen, at dersom
ungdomsskolen yderligere skal udvides,
maa man se sig om after andre
lo-kaler — den liar simpelthen
sprængt rammerne. En plan for
udbygning of ungdomsskolen er under
overvejelse .
I festen deltog størsteparten of
skolens 450 elever, en del af deres
paarørende samt repræsentanter

for ungdomsskoleudvalg og ungdomsnævn .

Vagn Andersen gav en
froeadbjgtøiunlsmkoe
den forløbne meson og sagde bl. a.
– De færdigheder og kundskaber,
man tidligere har erhvervet vil foraide, dersom man ikke gør noget
or at genopfriske dem. Det er af

den største betydning, at unge har
forbindelse med et miljø , som kan
hjælpe dem med dette, og en fortsat udvidelse af kundskaberne er
vigtig. Heri har ungdomsskolen en
a f sine store opgaver. Loven er saa
rummelig, at ungdomsskolen kan
gives det indhold , som der er behov
for paa ethvert sted.
Ungdomsskolen i Horsens har vist
sig livskraftig, og vi kan glæde os
over, at ungdommen har taget den
til sig som dens egen skole. Der
har været arbejdet godt og stabilt
i skolen i denne sæson. Det maa erkendes, at kravene til dens undervisning i de kommende år vil stige
betydeligt.
Undervisningen paa de forskellige
linier blev nævnt, og Vagn Andersen takkede skolens lærereforet
godt sammenhold og et godt arbejde , i denne vinter. Endelig gjorde
han opmærksom paa, at ungdomsskolens lejrskole I summer vil blive
henlagt tit Czekoslovakiet , og den

tegner allerede nu til at faa stor
tilslutning.
Herefter talte formanden for det
kommunale ungdomsnævn, byraadsmedlem Henning Jensen, som
bl. a. sagde: — Mange mener, at
man kan faa al den fornødne undervisning I folkeskolen, men min
mening er, at man ikke kan nøjes
dermed. Ungdomsskolen gaar videre med sit specielle indhold og
sit sammenhold. Henning Jensen
tilsagde ungdomsskolen al mulig
støtte i fremtiden og takkede eleverne for deres fremmøde i skolen
og forældrene, fordi de har ladet
deres barn benytte sig at skolens
tilbud, til Langmarkskolen for
husly og til ungdomsskolens lærere
og ledere for et udmærket udført
arbejde.
Der uddeltes bevlser tll eleverne
og desuden ungdomsskoleemblemer
,
til de elever som havde deltaget i
undervisningen i 1, 2, 3 og 4 aar
med faa forsømmelser, Emblemet I
guld med emalje for 4 aars deltagelse blev uddelt til tre clever. Endelig tildeltes den mand, som stod
i spidsen for Horsens Ungdomsskole, viceborgmester Herbert Fogh
Petersen, ungdomsskolens æresemblem.
Elever fra ungdomsskolen opførte
to enaktere, „Carl Johans sypigetips" og „En hyggeaften", og festen sluttede med dans.

