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XL Direkt ionen fö r Sedmigradskys småbarnsskola och 
Marias asyl. 

Den af direktionen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen är af 

följande lydelse: 

Sedmigradskys „Sedmigradslcys småbarnsskola, hvari arbetet för året började den 15 

sma amss o a. j a n u a r ^ k a c i e ferier från den 9 Juni till den 1 September och tillslöts 

för julen den 18 December. I skolan hade då undervisats 109 dagar 

under vår- och 86 dagar under höstterminen. Elevantalet i skolan upp-

gick hvardera terminen till 96. Under vårterminen voro eleverna förde-

lade sålunda: på skolafdelningen 36 (15 gossar och 21 flickor), på högre 

barnträclgårdsafdelningen 30 (14 gossar och 16 flickor) och på lägre barn-

trädgårdsafdelningen jämväl 30 (18 gossar och 12 flickor). — P å skolaf-

delningen undervisades 26 timmar och på hvardera barnträdgårdsafdel-

ningen 18 timmar i veckan. Undervisningsämnen voro: å skolafdelnin-

gen troslära, läsning, skrifning, hufvudräkning, ritning, handarbete, sång 

och gymnastik samt uti barnträdgården memorering, skrifning, ritning, 

handarbeten, sång och rörelselekar. — Skolförsummelserna uppgingo un-

der våren på skolafdelningen till ungefär 3 °/0 och i barnträdgården till 

inemot 6 °/n af lästimmarne. •— Skolafgift, en mark i månaden, erlades 

af föräldrar eller målsmän för 30 elever (15 gossar och 15 flickor). 

Under höstterminen var elevfördelningen följande: å skolafdelningen 

36 barn (17 gossar och 19 flickor) å högre barnträdgårdsafdelningen 30 

barn (18 gossar och 12 flickor) samt å den lägre också 30 barn (14 gos-

sar och 16 flickor). — Skolförsummelserna utgjorde då på skolafdelnin-

gen ungefär 2 w/0 och på barnträdgårdsafdelningarna 4 °/0 af lästiden. — 

För 29 barn (15 gossar och 14 flickor) erlades af anhöriga skolafgift. 

Barnens ålder under året var: å barnträdgårdsafdelningarna 6—8 år 

och på skolafdelningen 8—10 år. 

Vid vårterminens slut dimitterades från skolafdelningen 29 elever 

(12 gossar och 17 flickor). Af gossarne gingo 10 till högre folkskola 

och 2 till förberedande klasser af andra skolor. Af flickorna kommo 13 

i högre folkskola, 2 till svensk fruntimmersskola, 1 till finsk fruntim-

mersskola och 1 till svensk samskola. — I höstterminens början intogos 

i lägre barnträdgårdsafdelningen 30 nya elever. — Vid den luciefest, 

hvarmed arbetet i skolan den 18 December afslöts, lät f ru kommerse-
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rådinnan A. Sinebrychoff, i likhet med hvad hon under många föregå-

ende år gjort, utdela åt medellösa elever en omgång kläder och åt de 

mindre behöfvande en bok. —• För något öfver 100 mark af skolans me-

del köptes skoplagg åt de fattigaste barnen. 

Föreståndarinna för anstalten var enkepastorskan Emmy Skogman. 

Jämte henne undervisade i skolan fröknarna Nanny Lagerblad och Elin 

Skogman samt lärarinnebiträdet Hilja Sjöstedt. 

Marias asyl var, beträffande lästid, undervisningsämnen, och elever- Marias asyi. 

nas ålder, i det allra närmaste lik barnträdgården vid Sedmigradskys 

småbarnsskola. Under våren hade Marias asyl 71 elever (32 gossar och 

39 flickor) och under hösten 80 elever (34 gossar och 45 flickor). — För 

vårterminen uppgingo skolförsummelserna till omkring 6 °/0 och för höst-

terminen till 2 %. — Skolafgift, en mark i månaden, erlades hvardera 

terminen för 27 barn. — Ät de fattigaste eleverna anskaffades för 100 

mark skoplagg, som åt dem öfverlämnades till luciefesten i December. 

Föreståndarinna för anstalten var fröken Maria Hertz, biträdande 

lärarinna fröken Hilja Lagerman. 

Både i Marias asyl och Sedmigradskys småbarnsskola gafs, såsom 

äfven förut varit fallet, livar läsdag ett mål varm mat åt de fattigaste 

af skolornas elever." 


