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De Bokkenheuserske Kursus
(Oprettet 1865).
Elevantal ca. 3,800.

Østergade 54
(Efterslægtens Skole).

Telefoner:
—

29,305
215 y. privat.

40. Aargang

Sfafens

Pædagogiske Sludiesamling

Købehavn V.

Bemærk!
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet har under
9. Juni d. A. tilstaaet Kursus’ nye Bestyrelse følgende Begun
stigelser for Eleverne:
Ret til Demission med begrænset Pensum i Lighed med
de demissionsberettigede lærde Skoler.
I Latin til Artium og 4. Kl. Eksamen er Fordringerne
nedsatte til ca. 3 Femtedele af det for Privatister sædvanlige
Pensum.
I Oldnordisk til Artium er Fordringerne nedsatte til ca.
Halvdelen af det for Privatister sædvanlige Pensum.
Denne Begunstigelse vil imidlertid ikke uden særlig mini
steriel Dispensation kunne tilstaas Elever, der er udgaaet af en
eksamensberettiget Skoles Ill eller IV Klasse mindre end et Aar
før Demissionen.
I Græsk til Artium er Fordringerne nedsatte til det samme
Minimum, der kræves ved de demissionsberettigede lærde Skoler.

ißeddelelser

fra

De Bokkenbeuserske Kursus.
Østergade 54.

København K.

Bestyrere :

Knud Bobbenbeuser*

H. Gimlinøe.

1905—1906.

Oprettet 1865.

^7 Aarel 1865 oprettede Professor Fr. Bakken henser sine
J Kursus, der altsaa nu har bestaaet i 40 Aar, hvad der jo
er et Særsyn blandt saadanne Anstalter i vort Land. Det vilde
blive for vidtløftigt her at nævne alt, hvad der er opnaaet og
udrettet igennem disse Aar; det maa være nok at gøre op
mærksom paa, at en Mængde Elever — ialt har Kursus været
besøgt af ca. 3800 — nu indtager ansete og betydningsfulde
Stillinger, og at en Række udmærkede Skolemænd har tjent
deres første Sporer som Lærere ved de Bokkenheuserske Kursus.
Igennem hele denne lange Aarrække har Prof. Bokkenheuser været knyttet til Kursus; siden han i 1892 fratraadte
Ledelsen for at blive Bestyrer af Efterslægtselskabets Skole, har
han virket som Lærer i Mathematik til Artium, en Stilling, han
endnu i Dag bestrider med usvækket Energi.
Ved Indtrædelsen i det nye Decennium vil der ske den
Forandring, at Ledelsen overtages af Forfatter, cand. Knud
Bokkenhenser og Kursusbestyrer, cand. A. (Undinge, medens Kur
sus tidligere Bestyrer, Hr. Poul Bokkenhenser vedblivende vil
fungere som Lærer.
Naar den nye Ledelse knytter særlige Forhaabninger til,
at det maa lykkes den at føre Kursus frem til Held for den
Ungdom, der vil søge dets Vejledning, er det, fordi den ved
Traditionen har erhvervet en Erfaring, som vil komme den til
Nytte. Yderligere har dets Grundlægger lovet stadig at bistaa
med Raad og Daad, ligesom den ene af Bestyrerne har været
Lærer ved Kursus siden 1887. Desuden vil vi ved Anvendelse
af betydelige og moderne Lærerkræfter stedse bestræbe os for
at arbejde i Retning af det nye, der netop i vor Tid i saa rigt
Maal gør sig gældende i vor Skoleverden.
At der paa Grund af de forskelligartede Elementer, der i
Følge Sagens Natur maa søge Kursus, vil opstaa Vanskeligheder
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med Hensyn til Sammensætning af Hold o. I., er en Kends
gerning; men det er netop et af Kursus’ Maal at arbejde bort
herfra, hvilket opnaas ved at have talrige Hold og ved en sta
dig Samarbejden med Eleverne personlig og med Hjemmene,
til hvilke der mindst hver sjette Uge vil blive sendt Meddelelser
om Elevernes Flid og Standpunkt, idet Bestyrelsen just derfor
mener sig berettiget til at vente en lignende Støtte fra Foræl
drene, saa at disse forstaar, at det er i Elevernes egen Interesse,
at det fuldt ud overlades til Bestyrelsens Bestemmelse, om og
naar Indstilling til Eksamen bør finde Sted.
Af Hensyn til Disciplinen vil der ikke paa Kursus blive
optaget nogen, om hvem det vides, at han er bortvist fra en
Skole eller anden Undervisningsanstalt paa Grund af mindre
godt Forhold. Da unge Piger i de senere Aar i stadig sti
gende Antal har søgt Kursus, vil der ogsaa blive ført særligt
Tilsyn med, at Tonen i enhver Henseende bliver god blandt
Eleverne indbyrdes, og i Frikvartererne vil der derfor altid blive
ført Tilsyn med dem.
Det er vort Haab, at det gamle Kursus nu maa gaa en
Foryngelsens Periode i Møde, saa at vi stadig kan hævde dets
Plads blandt Byens første, og i saa Henseende ved vi, at vi
ejer en fortræffelig Støtte i et udmærket og vel indarbejdet
Lærerpersonale.
7. Juni 1905.

Knud Bokkenheuser.

A Gimlinge.

Lærerne.
Ved Kursus’ medvirker følgende Lærere:
Hr. cand phil. Johan Berg, Lærer ved Efterslægten.
- Professor Fr. Bokkenheuser, Bestyrer af Efterslægten.
- Akademibestyrer Poul Bokkenheuser, Lærer ved Efterslægten.
Frk. cand. phil. Pauline Hansen,
do.
Hr. Akademibestyrer C. A. Haruig.
cand theol. A. A. Lund, Lærer ved Efterslægten.
- cand. theol. Holger Lund,
do.
- cand. mag. Ehrencron Midler, Lærer ved Officersskolen og
Kadetskolen.

- 5 Hr. Premierløjtnant i Artilleriet Axel Meyer,
samt Bestyrerne:
- Forfatter Knud Bnkkenheuser, Lærer ved Efterslægten,
Kursusbestyrer A. Gimlinye.

Undervisningen,
der altid finder Sted mellem Kl. 8 og 4, omfatter Forberedelse
til følgende Eksamina:
1) Almindelig Forberedelses- (Præliminær-) Eksamen.
2) 4. Klasses Hovedeksamen (1ste Del af Studentereksamen).
3) Afgangseksamen for Studerende (2den Del af Studenter
eksamen).
4) Afgangseksamen til den polytekniske Læreanstalt.
5) Alle Tillægsprøver til disse Eksaminer.

Betalingsvilkaarene er ens for alle større Kursus i Byen,
og Betingelserne er følgende:
Betalingen erlægges i 10 maanedlige Rater; dog kan den
efter særlig Aftale fordeles paa 12 Maaneder. Den første Rate
betales ved Kursus’ Begyndelse i August og derefter ved hver
følgende Maaneds Begyndelse indtil Maj (incl.). Elever, der
Indtræder paa Kursus’ efter August, betaler ogsaa for Juni;
Elever, som deltager i Hold, der oprettes mellem Nytaar og
Sommerferie, betaler en Rate for hver Maaned indtil Juli og for
denne Maaned en halv Rate, som erlægges sammen med Beta
lingen for Juni. Elever, som gaar op til Eksamen i Januar,
betaler for denne Maaned med.
Indmeldelse er bindende for mindst 3 Maaneder. Ind
skrivningspengene er 2 Kr. I Brændsels- og Vedligeholdelses
penge betaler hver Elev 4 Kr. aarlig (at erlægge med 2 Kr. 1.
Novbr. og 2 Kr. 1. Febr.).
Følgende Betalingsrater er vedtagne:

I. Præliminæreksamen
med 2 Sprog.....................................................................à 20 Kr,
- 3 ................................................................ - 24 4. Kl. Hovedeksamen.......................................................... - 32 —
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Studentereksamen............................................................... - 32 —
Polyteknisk Afgangseksamen uden Fransk . . . . - 15 —
—
—
med Fransk . . . . - 20 —
Tillægsprøver:
a.

Til Præliminæreksamen:

Fransk..................................................................... , . à 8 Kr.
Latin................................................................................ 12 —
Fransk og Latin................................................................ - 17 —
Latin og Græsk................................................................ -18
—
Fransk, Latin og Græsk................................................ - 22 —
Til Skolelærereksamen :
3 nyere Sprog................................................................ à 20 Kr.
Latin og 3 nyere Sprog................................................ - 25 —
Latin, Græsk og 3 nyere Sprog................................ - 30 —
Til Studentereksamen :
Latin................................................................................ à 15 Kr.
Græsk og Latin............................................................... - 22 —
Matematik og Fysik.................................................... - 15 —
For Polyteknikere:
Forskellige Fag................................................................ à 20 Kr.
Latin og Fransk for Farmaceuter. Tandlæger, Dyrlæger
samt Polyteknikere 2 Kr. mdl. for hver ugentlig Time.
For Elever af Kommuneskoler eller tilsvarende Skoler i
København og paa Frederiksberg nedsættes Betalingen for Un
dervisning til Præliminæreksamen med 2 Sprog til 15 Kr., med
3 fremmede Sprog til 18 Kr. pr. Rate.
Udmeldelse maa ske med en fuld Maaneds Varsel, der
betales altsaa for den Maaned, hvori Udmeldelse sker. Efter
1. April modtages ingen Udmeldelse for det løbende Skoleaar.
I Skrivning gives der Elever, der er særlig langt tilbage,
gratis Ekstraundervisning af Hr. Kommunelærer Moritz Eriksen.
Kursus uddanner saavel mandlige som kvindelige Elever.
Undervisningen genoptages den 21. August Kl. 9. Vi
henleder Opmærksomheæen paa det ønskelige i, at nye Elever
begynder fra denne Dag. Betalingen er den samme.
Vore Elever har Adgang til alle de Foredrag, Handels
akademiet «Kjøbenhavn» lader afholde.
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Andre Meddelelser.
Kursus holder Ferier og Fridage sammen med højere
Latin- og Realskoler i Kjøbenhavn, nemlig:
Efteraarsferie 15. — 18. Oktbr.
Juleferie 23. Dec.-7. Januar.
Paaskeferie
11.-17. April.
Pinseferie 29. Maj —6. Juni.

Begge Dage
medregnede.

Særlige Fridage:
Mandag den 11. Septbr., Onsdag den 22. Novbr., Torsdag
den 1. Febr., Mandag den 5., Torsdag den 22. Marts og Lør
dag den 12. Maj.
Udover- de her nævnte Dage gives ingen Frihed, med
mindre særlig indtrædende Begivenheder i Hovedstaden skulde
kræve det.
Frikvarterets Varighed er ens med Skolens. Man retter
sig efter Skolens Klokkes Op- og Nedringning.

Ordensregler.
Enhver, der er Elev paa Kursus, er underkastet den
Disciplin, som Undervisningens regelmæssige og rolige Gang
udkræver. Han maa altsaa møde rettidigt og medbringe de
Bøger, han den Dag skal bruge, ligesom Stile og andre skrift
lige Arbejder maa afleveres paa den fastsatte Dag.
Maa en Elev paa Grund af Sygdom eller andet forsømme
mere end én Dag, maa der tilsendes Kursus Bestyrelse skriftlig
Meddelelse om Aarsagen. I Undervisningstiden maa ingen for
lade Kursus uden særlig Tilladelse.
I Frikvarteret opholder
alle Elever sig i Lokalerne paa anden Sal. Kursus Materiel
skal behandles med Omhu, enhver Beskadigelse kan medføre
Erstatningsansvar.
Bøger, der anskaffes, bedes ikke forsynet med Navn, før
de er foreviste paa Kursus, men derefter skal de alle mærkes med
Navn. Madpapir maa kun henlægges i Papirkasserne, aldrig
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paa Trapper, Gange eller Gulve. Ej heller maa det kastes ud
af Vinduet. Ingen maa spytte paa Gulvet.
Ved Bortgangen skal Eleverne medtage alt, hvad de har
brugt, idet Kursus ikke paatager sig Ansvar for glemte eller
bortblevne Sager. Tobaksrygning er forbudt saavel i Lokaler
som paa Trapper, i Gaarden og Porten.
Man maa ikke have Penge henliggende i Frakkelommerne,
naar Frakken er ophængt i Garderoberne.
Naar der i en Familie, blandt hvis Medlemmer nogen
søger Kursus, udbryder smitsom Sygdom, maa Kursus for
lange straks at modtage Meddelelse herom. Er Sygdommen
Skarlagensfeber, Difteritis eller af anden farlig Art, vil det
være ubetinget nødvendigt at forbyde alle Elever fra saadanne
Hjem Adgang til Undervisningen, indtil en betryggende Læge
attest erklærer, at al Fare for Smitte er forbi.

Demissionen.
For at indstille til Eksamen maa Demissor afgive en Er
klæring paa Ære og Samvittighed.
Ingen kan til Artium og IV Kl. Hovedeksamen udstede et
saadant Vidnesbyrd, medmindre han i hele det sidste Skoleaar
har ledet Demittendens Undervisning og tillige personlig del
taget i denne, mindst saaledes, at han forinden IV Kl. Hovedekssmen selv har undervist Eksaminanden i et af de til denne
Eksamen hørende Fag og forinden Studentereksamen i et af
Hovedfagene ved denne Eksamen (Dansk, Historie, Fransk,
Latin, Græsk, Mathematik eller Fysik).
Til Præliminæreksamen gælder følgende Regler:
Enhver, der vil indstille sig til Præliminæreksamen ved
Eksamenskommissionen for Privatister, skal fremlægge Vidnesbyrd
om, at han (hun) efter sine Læreres Overbevisning er i Be
siddelse af de dertil fornødne Kundskaber.
Forsaavidt Eksaminanden har modtaget sin Forberedelse i
en organiseret Undervisningsanstalt (Skole eller Kursus), skal det
nævnte Vidnesbyrd udstedes af dennes Bestyrer efter Samraad
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af, hvorlænge Demittenden uafbrudt har modtaget Undervisning
af de paagældende.
Saafremt dette Tidsrum er under 6
Maaneder, regnet til den Dag, da Vidnesbyrdet udstedes, vil
dette i Reglen ikke blive taget for gyldigt. For dem, der vil
tage Eksamen om, indskrænkes det angivne Tidsrum med
Hensyn til det nye Vidnesbyrd til 3 Maaneder.

i.

Den almindelige Forberedelseseksamen

afholdes 3 Gange aariig (Januar, Juni og Oktober), og en
begavet Elev vil med de i Borger- og Almueskolen erhvervede
Kundskaber kunne tage den paa ca. 1 '/„ Aar. Dog vil Elever
med sæl lig gode Forkundskaber kunne tage den paa kortere
Tid.
For at kunne indstilles til Prøven maa mandlige Elever
mindst fylde 15 Aar, kvindelige 17 Aar, senest henholdsvis
31te Januar, 18de August og 30te November i det løbende
Aar. Kvindelige Elever kan dog under særlige Omstændigheder
faa Dispensation for et Tidsrum af indtil 3 Maaneder.
Denne Eksamen kan tages med to (Engelsk og i Aim.
Tysk, sjælden Fransk) eller tre fremmede Sprog (Engelsk,
Tysk og Fransk).
Den fordres for Tiden som Forberedelseseksamen til polytek
nisk Læreanstalt, Veterinær- og Landbohøjskolen, farmaceutisk Ek
samen, Tandlægeeksamen, den juridiske Fællesprøve ved Universi
tetet, Holmens Maskinværksteder samt som oftest til Ansættelse ved
Jærnbane-, Post- og Telegrafvæsenet, og den er en Betingelse
for at kunne indstille sig til Adgangseksamen til Officersskolens
næstældste Klasse — eventuelt med Tillægsprøve i enkelte Fag.
For at bestaa kræves med 2 fremmede Sprog 65 Points,
med 3 fremmede Sprog 691/:i Points; Karaktererne i Modersmaalet maa tilsammen udgøre mindst 17'/., Points.
2. Aim. Forberedelseseksamen med 2 nyere Sprog kan
suppleres med en "Cillægsprøve i det 3dje, naar der i dette
opnaaes mindst »g«, og Karaktererne til Aim. Forberedelses
eksamen ved Tilkomsten af dette »g« fyldestgør de ovennævnte
Betingelser.
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tekniske Cæreanstalt, samt de, der vil være Skovbrugs-,
Eandinspektør-, Dyrlæge-, Uandlægeelever og farmaceu
ter, maa have bestaaet med tre fremmede Sprog med 80 Points
(eller 2 Sprog med 75 Points og Tillægsprøve i det 3dje med
»godt«), hvoraf 17'/3 for Modersmaalet og »godt« (10 Points)
i dansk Stil. — Dyrlæge-, Tandlægeelever og Farmaceuter skal
tillige bestaa en Tillægsprøve i Latin med »godt«
5. Den, som har Skolelærereksamen med i meget duelig«
eller afsluttende tærer- eller tærerindeprøve ved et Semi
narium (Bekendtg. af 8de Juni 1894) med gennemsnitlig 7 Points,
kan derefter ved at bestaa en Tillægsprøve i Engelsk, Tysk og Fransk
med »godt« i hvert Sprog erhverve de Rettigheder, som al
mindelig Forberedelseseksamen giver, forudsat at Karaktererne
i Dansk samt de under 4 nævnte Faggrupper fyldestgør de
for Aim. Forberedelseseksamen gældende Betingelser. Eksamen
i Sprog til Skolelærereksamen fritager ikke for den nævnte
Tillægsprøve i 3 nyere Sprog. En Tillægsprøve med 2 nyere
Sprog kan suppleres med en Tillægsprøve i det 3dje paa
samme Betingelser som Aim. Forberedelseseksamen med 2 nyere
Sprog (se 4).

II

Artium.

Denne Eksamen tages i to Dele:
A. IV Klasses Gksamen (eller almind. forberedel
seseksamen med Tillægsprøver,
B. Afgangseksamen, enten sproglig-historisk eller
matematisk naturvidenskabelig.
Eksamenstiden er Juni-Juli, efter Ansøgning undertiden
Januar.
Elever uden Forberedelseseksamen vil behøve P/2 —2
Aar for at tage IV Kl. Eksamen og derefter 1 eller 2 Aar til
Forberedelsen til sidste Del af Artium.
A. IV Klasses Gksamen.
1. fagene er: Dansk Stil, Tysk, Fransk, Latin, Historie,
Geografi, Naturhistorie, Aritmetik (skriftlig og mundtlig), Geometri
(skriftlig og mundtlig); hertil kommer endvidere for den sprog

- 11 -

lig-historiske Retnings Vedkommende Græsk, for den matematisk-naturvidenskabelige Retnings Vedkommende Naturlære.
Til at bestaa kræves 55 Points og "godt« i dansk Stil;
desuden maa man have opnaaet 20 Points i Afslutningsfagene
(for den sproglig-historiske Retnings Vedkommende Tysk,
Geografi, Naturhistorie, Aritmetik og Geometri, — for den
matemalisk-natnriddenskabelige Retnings Vedkommende Tysk,
Geografi, Naturhistorie og Latin, det sidstnævnte regnet dobbelt).
Den, der har faaet 55 Points og »godt« i dansk Stil, men
under 20 Points i Afslutningsfagene, kan dog i visse Tilfælde
faa Lov at tage Prøven i Afslutningsfagene om ved samme
Skole ved det nye Skoleaars Begyndelse; ligeledes kan den, der
har faaet ialt 55 Points og 20 Points i Afslutningsfagene, men
under »godt« i dansk Stil, i visse Tilfælde faa Lov at tage
Prøven i dansk Stil om ved samme Skole ved det nye Skole
aars Begyndelse.
Por at indstilles til Prøven maa Eleven mindst fylde 15
Aar senest 19. August i det løbende Aar. (Aldersdispensation
kan gives af Ministeriet).
2. Elever med aim. Forberedelseseksamen (bestaaet som
angivet ovenfor under I. 4) ville behøve mindst et Aar for at
tage Tillægseksamen og derefter et Aar til Afslutning. 'Cillægsprøven omfatter:
a. For den matematisk-naturvidenskabelige. Retning en
Prøve i Latin; b. for den sproglig-hisloriske Retning en Prøve
i Latin og i Græsk. Til at bestaa kræves »godt« i hvert Sprog.
Denne Prøve tages bedst i Juni-Juli, men kan ogsaa tages i
Januar.
3. Seminarister og La-rerinder (se ovenfor under I. 5)
med »meget duelig« eller »mg.« i Hovedkarakter etc. ville
behøve et Aar for at tage TZtllægsprøve i Engelsk, Tysk og
Fransk (se ovenfor) samt en af de under 2 nævnte Tillægs
prøver (Latin og Latin og Græsk). Derefter vil der medgaa et
Aar til Afslutning.
4. Den, der gaar ud af en lærd SkoIc uden at være opflyttet i 5te Klasse eller erklæret moden til Optagelse deri, kan
først indstilles til Afgangseksamen (sidste Del af Artium) 2 hele
Aar efter hans Udgang af Skolen.
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Klasse, kan indstilles til Afgangseksamen et Aar efter hans Ud
gang af Skolen.

6. Polytekniske Eksaminander og dermed ligestillede
kunne blive Studenter af sproglig-historisk Retning ved en
Prøve i dansk Stil, Latin, Græsk, Historie og Fransk, — og
af matem.-naturv. Retning ved en Prøve i de samme Fag und
tagen Græsk (Latin som til 4de KL Eks ), og eventuelt Natur
lære.
B. Afgangseksamen.
Fagene ere for begge Retninger:
Dansk Stil (fri og
bunden), Dansk, Fransk, Engelsk (el. Tysk), Historie — særlig
for den sproglig-historiske: Latin, (Version, læst, ulæst), Græsk,
Fysik -- særlig for den matematisk-naturvidenskabelig : Arit
metik (skriftlig og mundtlig), Geometri (skriftlig og mundtlig),
Fysik (mekanisk og chemisk).
Til at bestaa kræves: Til 1ste Karakter med Udmærkelse:
105 Points, til 1ste Karakter: 84 Points, til 2den Karakter:
70 Points, til 3dje Karakter: 56 Points,
,
For at kunne indstille sig til sidste Del af Artium maa
Demittenden mindst fylde 17 Aar senest inden Udgangen af
August i det løbende Aar; ellers maa der søges Dispensation
af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

De, som have taget Artium af den sprøg-bistoriske
Retning, have Adgang til at indstille sig til alle Fakultetseksamina ved Universitetet; de som have taget Artium af den
matematisk-naturvidenskabeiige Retning, kunne indstille
sig som Eksaminander ved den polytekniske Læreanstalt, des
uden til statsvidenskabelig og medicinsk Embedseksamen, samt
nogle Retninger af Skoleembedseksamen; men til den theologiske
kun, naar de ved Universitetet underkaster sig en Tillægseksamen
i Latin og Græsk,
De, som have taget Artium af den sproglig-historiske
Retning, kunne ved en Cillægsprøve i Matematik og Fysik
(med Gennemsnitskarakteren »g.«) opnaa samme Rettigheder
som de, der have taget Artium af den matem.-uaturv. Retning
(kunne altsaa indstille sig som Eksaminander ved den polytek
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III. Adgangseksamen til polyteknisk Læreanstalt
Denne Eksamen kan tages af dem, der have bestaaet
Almindelig Forberedelseseksamen med 3 fremmede Sprog med
80 Points (eller 2 Sprog med 75 Points og Tillægsprøve*)
i det 3dje med »godt«), hvoraf 7'/3 for Modersmaalet og
»godt« (10 Points) i dansk Stil, og er nødvendig for dem,
der ville uddanne sig ved den polytekniske Læreanstalt til
Ingeniører, Mekanikere, Kemikere osv. Undervisningstiden er 1
Aar, og Fagene ere: (Fransk), Aritmetik, Trigonometri, Stereo
metri, analytisk Geometri, Konstruktionsopgaver, Fysik og
Astronomi.
De benyttede Bøger ere de samme som dem, der for de
angivne Fag benyttes til matem.-naturv. Artium.

IV

Tillægseksaminer.

Bestemmelserne om de forskellige Tillægsprøver ere anførte
foran under Afsnittene »Alm. Forberedelseseksamen« og »Artium«.

Bestyrerne træffes alle Skoledage Kl. 9 — 4 paa Kontoret,
Østergade 54, - Sal t. h. ad Stentrappen i Forgaarden. Skriftlige
Forespørgsler besvares omgaaende.

*

Denne Tillægsprøve kan tages sammen med Adgangseksamen.

Bemærk!
En Fordel byder Kursus sine Elever til

Artium og" 4. Klasses Hovedeksamen ved, at

Størstedelen af Lærerne tillige er Lærere ved
Efterslægten, hvortil Demissionen foregaar, saa
at Examinanderne høres eller censureres af deres

egne Lærere, ligesom alle vore Elever har Adgang“
til Skolens righoldige fysiske og naturhistoriske

Samlinger.

