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X. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola 
och Marias asyl. 

Den af direktionen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år 

1900 är af följande lydelse: 

„Skolorna började sitt arbete den 15 Januari, afslöto vårterminen Sedmigradskys 

den 9 Juni, vidtogo åter med sin värksamhet den 1 September och upp-

hörde med densamma för året den 18—20 December. 

Sedmigradslcys småbarnsskola, i gården N:o 24 vid Mariegatan, hade un-

der vårterminen 95 elever, fördelade på 3 afdelningar: skolafdelningen med 

35 och hvardera af de två barnträdgårdsafdelningarna med 30 elever. 

Af skolafdelningens 35 elever voro 18 flickor och 17 gossar, på den 

högre afdelningen i barnträdgården funnos 17 flickor och 13 gossar och 

på den lägre 19 gossar och 11 flickor. 

Undervisningstimmarna å skolafdelningen voro 26 samt å barnträd-

gårdsafdelningarna 18 i veckan. — Skolförsummelserna uppgingo för vår-

terminen å skolafdelningen till inemot 2 */2 °/0 af undervisningstimmarna 

samt å barnträdgårdsafdelningarna till 5 %• — Skolafgift, 1 mark i måna-

den, erlades under vårterminen för 32 barn, 16 gossar och 16 flickor. 

Skolans öfriga 63 elever voro för medellöshet från sådan afgift befriade. 

Undervisningen å skolafdelningen motsvarade lägre folkskolas kurs. 

I barnträdgården sysselsattes eleverna med åhörande och återgifvande af 

berättelser samt öfning i skrifning, handarbete, sång, rörelselekar och 

gymnastik. 

Yid vårterminens slut dimitterades från skolafdelningen 28 elever, 

15 flickor och 13 gossar; af dem gingo 12 gossar och 8 flickor till folk-

skola, 1 gosse till förberedande klass vid reallyceum, 3 flickor till sven-

ska fruntimmersskolan i staden, 3 flickor till fröken Laurells skola och 

1 flicka till fröken Forsmans skola. 

För höstterminen intogos i barnträdgårdens lägre afdelning 30 nya 

elever, 15 gossar och 15 flickor. Från barnträdgården uppflyttades till 

skolafdelningen 29 elever, 16 flickor och 13 gossar, och från barnträd-

gårdens lägre till dess högre afdelning öfverfördes 30 elever, 18 gossar 

och 12 flickor. — Skolförsummelserna under hösten utgjorde vidpass 
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2 % a f arbetstiden för skolafdelningen och 3 % för barnträdgården. — 

Skolafgift erlades under hösten för 34 barn, 18 flickor och 16 gossar. 

Till luciefesten den 19 December hade skolanstaltens mångåriga 

välgörarinna, fru kommerserådinnan A. Sinebrychoff ihågkommit barnen 

med värdefulla gåfvor: kläder och skoplagg åt de medellösa samt en 

bok åt enhvar af de mindre behöfvande. 

Lärarinnor vid anstalten voro: föreståndarinnan fru Emmy Skogman, 

fru Anni Hofström, fröken Anna Hofström (tjänstförrättande under höst-

terminen) samt fröken Elin Skogman, som under hösten, då hennes moder 

fru Emmy Skogman efter trettioårig oafbruten lärarinneverksamhet för 

första gången åtnjöt tjänstledighet, jämväl skötte föreståndarinnebefatt-

ningen. 

Sedmigradskys Sedmicjradslcys småbarnsskolas filial, en barnträdgård å Bärghäll, hade 

iiiiai. under våren 40 elever, 22 gossar och 18 flickor, samt under hösten lika-

ledes 40 elever, 20 flickor och 20 gossar. Vid vårterminens slut afgingo 

till lägre folkskola 26 elever, som då fylt 7 år. 

Undervisningen var här densamma som å barnträdgården i Sedmi-

gradskys småbarnsskola. Dagliga undervisningstiden 3 timmar. — Skol-

försummelserna under våren 9 %> under hösten 6 °/0 af undervisnings-

tiden. — Under såväl vår- som höstterminen erlades för 30 barn skolaf-

gift, äfven här 1 mark i månaden. 

Föreståndarinna och lärarinna vid anstalten var fröken Nanny La-

gerblad. 

Marias asyi. Marias asyl, en barnträdgård i gården N:o 5 vid Annegatan, var 

under höstterminen besökt af 71 barn, 36 flickor och 35 gossar. 

Den dagliga undervisningstiden utgjorde 3 timmar, och undervisnin-

gen var densamma som i förenämnda barnträdgårdar. — Försummelserna 

uppgingo under våren till 12 V2 °/o oc^1 under hösten till 6 1/2 °/0. —Skol-

afgift, 1 mark i månaden, erlades för 37 barn under vårterminen och 

35 barn under höstterminen. 

Lärarinnor i denna skola voro: fröken Maria Hertz (tillika förestån-

darinna) och fröken Hilja Lagerman. 

Bamens bespis- Uti alla tre inrättningarna erhöllo de fattigaste barnen dagligen 
ning. 

efter slutadt skolarbete en måltid varm mat. Antalet af de barn, som 

åtnjöto denna förmån, voro: i Sedmigradskys småbarnsskola 37 samt i 

hvardera af de två andra anstalterna 25". 




