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XI. Direkt ionen fö r Sedmigradskys småbarnsskola 
och Marias asyl. 

Den af direktionen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år 

1899 är af följande lydelse: 

„Sedmigradskys småbarnsskola, bestående af trenne afdelningar, Sedmigradskys 

skolafdelningen samt en högre och en lägre barnträdgårdsafdelning, hade 

vid årets början 96 elever, 50 gossar och 46 flickor. Af dem tillhörde 

36 (17 gossar och 19 flickor) skolafdelningen, 30 (16 gossar och 14 flickor) 

öfre och likaledes 30 (17 gossar och 13 flickor) nedre afdelningen af 

barnträdgården. 

Skolan öppnades för året den 16 januari, tillslöts för sommaren den 

10 juni, öppnades åter den 1 september och afslutade sitt arbete för 

höstterminen den 18 december. 

Yid vårterminens slut dimitterades från skolan 29 elever (16 gossar 

och 11 flickor). Af gossarne inträdde 15 i folkskola och 1 i privat läro-

inrättning. Af flickorna komino 9 i folkskola, 2 till svenska fruntimmer-

skolan och 2 till privata skolor. 

I början af höstterminen intogos i skolan 30 nya elever (19 gossar 

och 11 flickor). Elevantalet var då: i skolafdelningen 36 (17 gossar och 

19 flickor), i barnträdgårdens högre afdelning 30 (14 gossar och 16 

flickor) och i dess lägre afdelning jemväl 30 (19 gossar och 11 flickor.) 

Skolafgift, en mark i månaden, erlades: under vårterminen af 11 

gossar och 13 flickor samt under höstterminen af 15 gossar och 17 flickor. 

Skolförsummelserna utgjorde: för skolafdelningen under såväl vår-

som höstterminen vid pass 3 ö/0 samt för barnträdgårdsafdelningarna un-

der vårterminen omkring 6 °/0 och höstterminen, då flera barnsjukdomar 

voro gängse, inemot 9 % af skoltimmarna. Två gossar afledo i skar-

lakansfeber och en gosse och en flicka, syskon, i strypsjuka. 

Barnens i anstalten ålder var mellan 6 och 10 år. 

Yid afslutningsfesten i december lät fru kommerserådinnan A. Sine-

brychoff, sin mångåriga vackra vana trogen, utdela åt eleverna gåfvor, 

bestående af kläder och för barnen lämpliga böcker. 
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Föreståndarinna för Sedmigradskys småbarnsskola var under året 

fru pastorskan E. Skogman, som nu i trettio år på det mest förtjenst-

fulla sätt utöfvat denna befattning. Hennes biträden voro lärarinnorna 

pastorsskan A. Hofström och fröken Elin Skogman. 

Sedmigradskys Sedmigradskys småbarnsskolas filial i Berghäll, en barnträdgård 
småbarnsskolas 

filial i Berghäll, med 40 elever såväl under vår- som höstterminen, leddes af förestånda-

rinnan fröken Nanny Lagerblad. Af eleverna voro under vårterminen 

21 gossar och 19 flickor och under höstterminen 20 gossar och 20 flickor. 

För vårterminen erlade 30 och för höstterminen 34 elever skolafgift, en 

mark i månaden. 

Skolförsummelserna här voro för vårterminen 11 % och för höst-

terminen 10 % af skoltiden. — Anstalten var i verksamhet lika lång tid 

af året som Sedmigradskys småbarnsskola. — Barnens ålder i filialen 

var mellan 5 och 7 år. 

Marias asyi. Marias asyl, en barnträdgård med 72 elever (31 gossar och 41 

flickor) nnder vårterminen och 74 elever (34 gossar och 40 flickor) un-

der höstterminen, började och slutade sin värksamhet för året sam-

tidigt med förenämda skolinrättningar. Dess elever voro 5 till 7 år 

gamla. — Under vårterminen erlade 26 och under höstterminen 42 barn 

skolafgift, som äfven här utgjorde en mark i månaden. — Skolförsum-

melserna uppgingo under vårterminen ända till 15 °/0 och under höst-

terminen till omkriug 6 °/0 af skoltiden. 

Föreståndarinnan för Marias asyl var fröken Maria Hertz, biträ-

dande lärarinnan fröken Hilja Lagerman. 

Barnens y ^ a u a t r e ofvannämnda läroinrättningar blefvo, såsom äfven un-bespisning. 0 * 

der föregående år skett, hvarje arbetsdag de fattigaste eleverna bespi-

sade med ett enkelt middagsmål, innan de från skolan hemsändes. An-

talet af de barn, som åtnjöto denna förmån, utgjorde: i Sedmigradskys 

småbarnsskola 37, i dess filial 25 och i Marias asyl 25. — Vid höstter-

minens slut anslogs ur skolkassan till skoplagg för de medellösaste bar-

nen i Sedmigradskys småbarnsskola 130 mark, i Marias asyl 100 mark 

och i filialen å Berghäll 75 mark. Helsingfors, den 29 maj 1900." 


