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X. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola 
och Marias asyl. 

Den af Direktionen till Stadsfullmäktige inlemnade berättelse för år 

1892 är af följande lydelse: 

„Sedmigradskys småbarnsskola, hvilken under vårterminen bestod af Sedmigradskys , J småbarnsskola. 

två afdelningar, den ena motsvarande en lägre folkskola ock den andra 

utgörande en barnträdgård, började sin verksamhet för året den 15 Ja-

nuari med 66 elever, af hvilka 36 tillhörde skolafdelningen och 30 barn-

trädgården. I skolafdelningen, där barnen voro från 7 till 9 år gamla, 

funnos 14 gossar och 22 flickor, och i barnträdgården, hvarest elevåldern 

varierade mellan 5 och 7 år, var gossarnes antal 11 och flickornas 19. 

Undervisningstimmarna för veckan voro i skolafdelningen 26 och i 

barnträdgården 18. Uti skolan undervisades i religion, läsning, skrifning, 

hufvudräkning, naturhistoria, ritning, sång, gymnastik och handarbete. 

I barnträdgården sysselsattes eleverna med skrifning, ritning, sång, hand-

arbete, gymnastik och rörelselekar, hvarjemte lärarinnan genom berättel-

ser och samtal sökte väcka deras religiösa och moraliska känsla och ut-

veckla deras förstånd. 

Skoiförsummelserna utgjorde för vårterminen såväl i skolafdelningen 

som i barnträdgården omkring 3 °/0 af undervisningstimmarna. 

Skolafgift, 1 mark i månaden, erlades af 9 gossar och 13 flickor, 44 

barn betalade alltså ingen afgift. 

Anstalten tillslöts för vårterminen den 9 Juni, då från skolafdelnin-

gen utdimitterades 7 gossar och 14 flickor, af hvilka 6 gossar och 12 

flickor afgingo till högre folkskola, de öfriga till andra skolor i staden. 

Sedan anstaltens tillgångar befunnits sådant tillåta, öppnades vid 

höstterminens början, den 1 September, en ny barnträdgårdsafdelning 

med 30 elevplatser, och intogos, efter det från den förra barnträdgårds-

afdelningen till skolafdelningen uppflyttats 21 elever, tillsammans 51 nya 

elever, eller 26 gossar och 25 flickor, i barnträdgårdsafdelningarna, så att 

hela elevantalet i anstalten då utgjorde 95. Barnen voro så fördelade, 

att till skolafdelningen hörde 15 gossar och 21 flickor, till den högre 

barnträdgården 16 gossar och 14 flickor samt till den lägre barnträdgår-

den 13 gossar och 17 flickor. 

Skolafgift erlades nu af 16 gossar och 20 flickor, och voro alltså 60 

elever icke betalande. 
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Under höstterminen utgjorde skolförsummelsema i skolafclelningen 

3 °/0 och i barnträdgården 5 °/0 af undervisningstimmarna. 

Sedmigradskys småbarnsskola tillslöts för året den 20 December. 

Vid afslutningsfesten utdelades åt medellösa elever en mängd kläder och 

skoplagg, skänkta af Kommerserådinnan A. Sinebrychoff, som under en 

lång tid hvarje år denna dag på samma sätt ihågkommit anstaltens fat-

tiga barn. 

Undervisningen vid Sedmigradskys småbarnsskola sköttes under året 

af föreståndarinnan fru Emmy Skogman, lärarinnorna fröken Nanny La-

gerblad och fröken Elin Skogman, den senare antagen den 1 September 

1892, samt lärarinnebiträdet Agnes Eklund. 

Marias asyi. Marias asyl. I denna barnträdgård, som öppnades och tillslöts sam-

tidigt med Sedmigradskys småbarnsskola, sysselsattes eleverna, hvilka upp-

gingo till ett antal af 70 (35 gossar och 35 flickor) i en ålder af 4 till 

7 år, fyra timmar dagligen på samma sätt som eleverna i barnträdgården 

vid Sedmigradskys småbarnsskola. 

Afgift till inrättningen — 1 mk i månaden — erlades under vår-

terminen af 25 och under höstterminen af 28 elever. 

Af undervisningstimmarna försummades under såväl vår- som höst-

terminen ungefär 2 9/0. 

Undervisningen i Marias asyl handhades af anstaltens förestånda-

rinna fröken Maria Hertz och biträdande lärarinnan fröken Hilja La-

german. 

Både i Sedmigradskys småbarnsskola och i Marias asyl erhöllo hvarje 

läsdag de fattigaste barnen, uppgående till ungefär en tredjedel af ele-
o 

verna, middagstiden en måltid varm mat. At medellösa elever i Marias 

asyl anskaffades till julen skoplagg för 100 mark." 

Bokslutet för år 1892 utvisar för: 

Räkenskaper. Sedmigradskys småbarnsskola. 

Inkomster: 

Behållning från år 1891 — — 250,086: 12 

Räntor 1,976: 11 

Skolafgifter 232:50 

Hyrosintrader 25,034: — 27 242: 61 

Smfi 277,328:73 
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Utgifter: 

Räntor 3,523: 25 

Skolans underhåll 7,806: 27 

Fastighetens d:o 11,457:08 22,786:60 

Behållning till 1893 . . — — 254,542:13 
.9mf' 277,328:73 

Tillgångar: 

Fastighet  

Fordran hos Marias asyl 

Kassa  

279,800 

39,000 

742 IS 

9mf 319,542:13 

Skalder : 

Borgå Sparbank 65,000: — 

Behållning 254,542:13 

Smf. 319,542:13 

Marias asyl. 
Inkomster: 

Behållning från år 1891 

Räntor 4,291 

Skolafgifter ' . . 223 

Hyresintrader 12,076 

Diverse inkomster 22 

— — 122.010:30 

17 

36 

16,612: 53 

3mf 138,622:83 

Utgifter: 

Räntor 6,604:20 

Skolans underhåll 3,494:95 

Fastighetens d:o 4,037:09 

Behållning till år 1893  

14,136: 24 

124,486: 59 

9mf 138.622:83 

Tillgångar: 

Fastighet . 

Skuldsedlar 

Aktier . . 

Inventarier 

Bankräkning-

Kassa . . 

227,057: 55 

48,000: — 

228: 56 

140: — 

100: — 

714: 74 

Smfi 276,240:85 

Skulder: 

Finlands statskontor 112,754:26 

Sedmigradskys småbarnskola 39,000: — 

Behållning '  

151,754: 26 

124,486: 59 

Smf. 276,240:85 

10 


