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Arkivet er afleveret den 9. maj 1990 af fhv. skoleleder
Sigfred Andresen, Mühlendamm 7, 2257 Bredsted, jvfr. afl. jr.
1990/I 32.
Skolen startet 5. maj 1948 og indviet 4. maj 1949. Indvielse af nye bygninger 4. juni 1955.
1. 1936-1958 . Sager vedr. skolens første år ...................................................................... 1 pk.
Indhold:
1936-55. Skolehistorisk materiale: optegnelser om dansk arbejde i
Bredsted, beretninger, dokumenter, fotos, avisudklip,
bl.a. fra skolens første leder Skjold Hansen.
1949-55. Sager vedr. skolens grund og bygninger, nybyggeri m.v.
1949.
Breve og sager vedr. skoleindvielsen.
1955.
Breve og hilsener vedr. skoleindvielsen.
1958.
Telegram til skolejubilæum.
1947-48. Lærer Skjold Hansens ansættelse ved Bredsted skole.
1948-53. Skrivelser fra skolens første år (bygningssager, elev- og
skolestatistik, omskolinger, navnelister, aftenskole m.v.).
1948-58. Skrivelser fra og til tyske myndigheder (bl.a. indberetninger
fra skolen samt attester ang. skolegang).
1948-57. Skolestatistik - lister over elever og forældre m.v.
1947-50. Skrivelser og lister vedr. ommeldinger fra tysk til dansk skole.
1947-50. Skrivelser til og fra skoleforeningen.
2. 1948-1985 . Forhandlingsprotokoller og regnskaber ...................................................... 1 pk.
Indhold:
1948-58. Forhandlingsbog for forældrerådet (vedr. årene 1958ff se pk. 4).
1954-75. Protokol for lærerrådet.
1973-85. Protokol for forældrerådet.
1948-50. Regnskaber med bilag (incl. skolebespisning).
3. 1960-1981. Elevlister, skoleplaner, breve m.v. .............................................................. 1 pk.
Indhold:
1964-74. Elevlister.
1963-79. Fagfordeling. Skoleplaner.
1960-81. Breve, aftaler, opstillinger, regninger m.v.
u.år.
Materialefortegnelseinventar.
1958-1989. Dagbøger ................................................................................................... 2 pk.
Anm.: Indeholder optegnelser om forældrerådsmøder, møder og fester,
foreningsarrangementer, skolerejser, skoleforeningens årsmøder, SSF/SSVBredsted, kirkearbejdet, feriebørnsarbejdet og i almindelighed fyldige
notater vedr. skole- og foreningslivet, incl. talrige fotos og avisudklip.
Nemlig:
4.

1958-1975. ..................................................................................... 1 pk.

5.

1975-1989. ..................................................................................... 1 pk.

6. 1948-1988. Viborg-fadderskabet, udvidelse 1983 m.v.................................................. 1 pk.
Indhold.
1948-66. Breve og sager vedr. Viborg bys fadderskab for Bredsted
skole samt andre danske støttekredse.
1973-85. Kjeldsens elevfond ved Bredsted danske skole.
1981.
Foreningernes basar.
1983.
Breve vedr. rejsegilde på skolens udvidelse.
1983.
Breve og hilsener til indvielsesfesten 5/11 1983.
1988.
Regnskab for skolens 40 års fest.
7. 1955-1988. Regnskaber, skolefester o. lign. ................................................................. 1 pk.
Indhold:
1959-88. Regnskaber for skolefester o. lign.
1955-73. Regnskaber m.v. vedr. gamlefest, høstfest, indvielseskasse,
ferieregnskab, mælk-kakao m.v.
8. 1963-1981. Bilag til skolekassens regnskab ................................................................... 1 pk.
9. 1981-1987. Bilag til skolekassens regnskab ................................................................... 1 pk.
10.1972-1987. Lønlister, sygekassesager, regnskabsbilag .................................................. 1 pk.
Anm.: vedlagt 2 eks. af IV. og 6. og 7. klasses aviser o. 1985.
1949-ca.1987. Kartotek over børnenes ferierejser. ............................................... 2 æsker
Anm.: Kartoteket omfatter fødselsårgange ca. 1934-80. Alfabetisk ordnet.
Oplysninger om hvert enkelt barns og forældrenes data, ferieværter og
bemærkninger vedr. børnene. Ført i samarbejde med Komiteen for
slesvigske Børns ferierejser.
afl. jr. 1990/ I 41.
Nemlig:
11.

A - J .................................................................................... 1 æske

12.

K - W .................................................................................. 1 æske

