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XI. Direkt ionen för Sedmigradskys småbarnsskola 
och Marias asyl. 

Den af Direktionen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år 

1898 är af följande lydelse: 

Sedmigradskys „Uti Sedmigradskys småbarnsskola började undervisningen för året 

smabainsskoia. ^ ^ ^ Januari. Elevantalet utgjorde 96, eller 48 gossar och 48 flickor, 

fördelade på 3 klasser: skolafdelningen med 36 elever (19 gossar och 17 

flickor), högre barnträdgårdsafdelningen med 30 elever (14 gossar och 16 

flickor) samt lägre barnträdgårdsafdelningen med 30 elever (15 gossar 

och 15 flickor). 

Barnens ålder var: å skolafdelningen 8 ä 9 år, i den högre barn-

trädgården 7 ä 8 år och i den lägre barnträdgården 6 ä 7 år. 

På skolafdelningen undervisades 26 timmar och i hvardera barn-

trädgården 18 timmar i veckan. 

Undervisningsämnen voro: å skolafdelningen kristendomskunskap, 

läsning, skrifning, räkning, ritning, handarbete, sång och gymnastik samt 

i barnträdgården skrifning, ritning, memorering, handarbeten, sång och 

rörelselekar. 

Vårterminen afslutades den 9 juni, då från skolafdelningen 27 ele-

ver utdimitterades. Af dessa gingo till högre folkskola 11 gossar och 9 

flickor, till svenska fruntimmersskolan i staden 3 flickor, till reallycei 

förberedande klass 3 gossar och till Nya svenska läroverket 1 gosse. — 

Från lägre till högre barnträdgårdsafdelningen uppflyttades 30 elever (16 

gossar och 14 flickor) och från högre barnträdgården till skolafdelningen 

27 elever (13 gossar och 14 flickor). 

För höstterminen öppnades skolan den 1 September, då 30 nya 

elever (16 gossar och 14 flickor) intogos i lägre barnträdgården. Elever-

nas hela antal uppgick då igen till 96, eller 50 gossar och 46 flickor, 

fördelade sålunda: på skolafdelningen 17 gossar och 19 flickor, på högre 

barnträdgårdsafdelningen 16 gossar och 14 flickor samt på lägre barn-

trädgårdsafdelningen 17 gossar och 13 flickor. 

Skolförsummelserna utgjorde under vårterminen å skolafdelningen 

ungefär 2 % i barnträdgården inemot 9 °/0
 s a m t under höstterminen 
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å skolafdelningen omkring 1 % och i barnträdgården vidpass 2 % af un-

dervisningstiden. 

Skolans arbete för året afslutades den 18 December med en julfest, 

vid hvilken fru kommerserådinnan Anna Sinebrychoff, i likhet med hvad 

hon under en lång följd af år haft godheten göra, lät utdela åt de fatti-

gaste barnen en omgång kläder och åt de öfriga en värdefull bok. De 

medellösaste eleverna erhöllo derjemte skoplagg, för hvilket ändamål 130 

mark från skolkassan utanordnats. 

Lärarinnor vid Sedmigradskys småbarnsskola under året voro: före-

ståndarinnan f ru Emmy Skogman samt biträdande lärarinnorna fröken 

Emmy Skogman och enkefru Anna Hofström. 

En filial af Sedmigradskys småbarnsskola öppnades under året i r n i a i af scdmi-

förstaden Berghäll, der för ändamålet en skolbyggnad blifvit uppförd. gbarnsskola. 

Invigd den 15 Mars började anstalten omedelbart derefter sin verksam-

het med 40 elever, hälften gossar och hälften flickor. Föreståndarinna 

och lärarinna för filialen var fröken Nanny Lagerblad, förut biträdande 

lärarinna vid Sedmigradskys småbarnsskola. Eleverna i filialen voro 4 

till 7 år gamla, och dem bibringades, i likhet med hvad fallet var i barn-

trädgården vid Sedmigradskys småbarnsskola, de första öfningarna i skrif-

ning, ritning, räkning, memorering, sång, gymnastik och handarbeten. — 

Anstalten tillslöts för sommaren den 9 juni, då 17 elever afgingo för att 

efter uppnådda 7 år vinna inträde i lägre folkskola. 

Under höstterminen hade filialen åter 40 elever (21 gossar och 19 

flickor). — Undervisningstimmarna voro hvardera terminen 18 i veckan. 

— Skolförsummelserna uppgingo under vårterminen till 6 °/0 och under 

höstterminen till 3 % a f undervisningstimmarna. — Under våren erlade 

32 elever och under hösten 30 elever skolafgift, en mark i månaden. — 

Höstterminen afslöts den 20 December. 

Barnträdgården Marias asyl hade under vårterminen, som började Marias asyi. 

clen 15 Januari och slutade den 9 Juni, 74 elever (36 gossar och 38 

flickor) samt under höstterminen, som vidtog den 1 September, 73 ele-

ver (30 gossar och 43 flickor). Deras ålder var mellan 5 och 7 år. — 

Undervisningen och undervisningstiden var densamma som i de förut 

nämnda barnträdgårdarna. — Under vårterminen erlade 27 barn och 

under höstterminen 31 barn skolafgift, äfven här en mark i månaden. 

— Skolförsummelserna i Marias asyl voro för vårterminen 5 °/0 och för 

höstterminen 3 % af lästiden. — Höstterminen afslutades den 20 De-

cember. 
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Lärarinnor för Marias asyl voro: fröken M. Hertz, föreståndarinna, 

och fröken Hilja Lagerman, lärarinnebiträde. 

Barnens bespis- Såväl i Sedmigradskys småbarnsskola och dess filial å Berghäll 
ning' som i Marias asyl erhöllo de fattigaste eleverna hvar lördag ett mål 

varm mat. En sådan förmån kom till del inemot halfva antalet elever i 

alla tre skolanstalterna." 

XII. För l ikningsnämnden. 

Af denna nämnd har för år 1898 icke afgifvits någon berättelse, 

men har fattigsakföraren lemnat en tablå öfver sin under året hafda 

verksamhet och äro alla deri ingående uppgifter upptagna uti tabell-

bilagan N:o 74. 




