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XI Direkt ionen fö r Sedmigradskys småbarnsskola 
och Marias asyl. 

Den af direktionen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen är af 

följande lydelse: 
„ Likasom clerförinnan liar Sedmigradskys småbarnsskola iemväl under Sedmigradskys a u ° småbarnsskola. 

sistlidet år utgjorts af en skolafdelning, motsvarande lägre folkskola, för 

barn från 7 till 10 år, ocli en barnträdgård, hvari elevernas ålder växlade 

mellan 6 och 8 år. Barnträdgården bestod af två klasser, en högre och 

en lägre, å hvilka hvardera under vårterminen funnos 30 elever: 17 gos-

sar och 13 flickor på den högre samt 14 gossar och 16 flickor på den 

lägre. Skolafdelningen hade under våren 36 elever, 17 gossar och 19 

flickor. — I barnträdgården undervisades 18 timmar och på skolafdelnin-

gen 26 timmar i veckan, Såväl under vår- som höstterminen utgjorde 

skolförsummelserna å skolafdelningen omkring 2 °/0 och i barnträdgården 

omkring 4 °/0 af lästiden. 

På skolafdelningen meddelades undervisning i troslära, läsning, skrif 

ning, räkning, ritning, handarbete, sång och gymnastik, och i barn träd-

gården sysselsattes barnen med skrifning, ritning, memorering, handarbete, 

sång och rörelselekar. 

Skolafgift, en mark i månaden, erlades under vårterminen af 29 

barn, 15 gossar och 14 flickor, samt under höstterminen af 30 barn, .14 

gossar och 16 flickor. 

Vårterminen varade från den 15 Januari till den 5 Juni och höst-

terminen från den 1 September till den 18 December. 

Vid vårterminens slut dimitterades från skolafdelningen 15 gossar 

och 15 flickor, af hvilka 10 gossar och 13 flickor gingo till högre folk-

skola, 3 gossar till reallycei och 2 gossar till normallycei förberedande 

klasser samt 2 flickor till förberedande klassen vid svenska fruntimmers-

skolan i staden. — Samtliga elever å barnträdgårdens högre klass upp-

flyttades till skolafdelningen, likasom alla elever å den lägre klassen flyt-

tades till den högre. — Till barnträdgårdens lägre klass intogos vid höst-

terminens början 30 elever, 15 gossar och 15 flickor, hvarefter höstter-

minen barnens antal, likasom under vårterminen, uppgick till 96, eller 

48 gossar och 48 flickor. 
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Undervisningen i Sedmigradskys småbarnsskola sköttes under året 

af föreståndarinnan enkefru Emmy Skogman samt lärarinnorna fröken 

Nanny Lager blad, fröken Elin Skogman och enkefru Anna Hofström, den 

sistnämnda såsom vikarie under hösten för fröken Lagerblad, hvilken då 

för enskilda angelägenheter åtnjöt tjenstledighet. 

Yid den luciefest, hvarmed arbetet i Sedmigradskys småbarnsskola 

den 18 December afslöts, lät fru kommerserådinnan A. Sinebrychoff utdela 

åt enhvar af de mest medellösa eleverna en omgång kläder och åt alla 

öfriga en god bok. De fattigaste barnen erhöllo dessutom skoplagg, 

anskaffade för 130 mark af skolans medel. 

Marias asyi. Marias asyl, en barnträdgård för elever från 5 till 7 år, besöktes 

under vårterminen af 74 barn, 32 gossar och 42 flickor, och under höst-

terminen likaledes af 74 barn, 37 gossar och 37 flickor. De sysselsattes 

lika lång tid, eller 3 timmar om dagen, och med samma arbeten som 

eleverna i barnträdgården vid Sedmigradskys småbarnsskola. — Vårter-

minen började den 15 Januari och slutade den 9 Juni; höstterminen, som 

vidtog den 1 September, afslöts den 20 December. — Skolförsummelserna, 

under vårterminen ungefär 4 °/r, uppgingo under höstterminen till 6 °/0 

af undervisningstiden. — Skolafgift, äfven här en mark i månaden, erla-

des under hvardera terminen af 30 elever. — Vid skolans luciefest i De-

cember utdelades åt de fattigaste eleverna skoplagg, inköpta för 100 mark 

af skolans medel. 

Lärarinnor i Marias asyl voro: fröken Maria Hertz, föreståndarinna, 

och fröken Hilja Lagerman. 
arne^.^bcspis" Såväl i Sedmigradskys småbarnsskola som i Marias asyl erhöllo cle 

fattigaste barnen hvarje läsdag ett mål varm mat. I Marias asyl blefvo 

29 ocli i Sedmigradskys småbarnsskola 58 elever delaktiga af denna 

bespisning." 

XII. Förl ikningsnämnden. 

Af denna nämnd har för år 1897 icke afgifvits någon berättelse, 

men har fattigsakföraren lemnat en tablå öfver sin under året hafda 

verksamhet och äro alla deri ingående uppgifter upptagna uti tabellbila-

gan N:o 71. 


