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Almindelige oplysninger.
Odense Årskursus for Lærere oprettedes af lærerkredsene '32 og 

32 C i 1934 under navnet Odense Lærerkursus. Kursus var da nær
mest en organisering of den videreuddannelse, som odenselærerne 
hver for sig arbejdede på.

Under 8. november 1940 har undervisningsministeriet anerkendt 
Odense Årskursus som berettiget til i fagene engelsk, tysk og fransk 
at give en undervisning svarende til den, der meddeles på Statens 
Lærerhøjskoles 1. årskursus i disse fag, således at der for kursister, 
der har gennemgået undervisningen på tilfredsstillende måde, ud
stedes vidnesbyrd, der giver adgang til at søge optagelse på Statens 
Lærerhøjskoles 2. årskursus og fjernstudiekursus i de nævnte fag. 
Endvidere har ministeriet under 15. marts 1941 anerkendt Odense 
Årskursus som berettiget til i faget sløjd at give en undervisning 
svarende til den, der meddeles på de anerkendte sløjdskolers begyn
derkursus, og den 27. april 1942 har ministeriet midlertidigt ændret 
reglerne for sløjdskolernes 2. kursus således, at dette nu også kan 
tages uden for sløjdskolerne. Den 8. maj 1942 godkendte ministeriet, 
at der ved Odense Årskursus oprettedes et skolekøkkenkursus omfat
tende samme undervisningsstof og timetal som undervisningen på de 
seminarier, hvor skolekøkkengerning kan træde i stedet for speciale
læsning, og den 26. februar 1944 meddelte ministeriet, at også mate
matik kunne henregnes til de fag, i hvilke der kan gives en under
visning, der anerkendes som svarende til 1. årskursus på Danmarks 
Lærerhøjskole. Endelig er rækken af statsanerkendte årskursus i 
1948 blevet udvidet med fagene dansk, svensk og fysik.

Odense Årskursus har sin virkekreds i Odense og Assens amter 
med købstæder. Det ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf 
lærerkredsene i Odense vælger 2, områdets øvrige lærerkredse 3 og 
kursisterne 2. Endvidere tiltrædes bestyrelsen af skoledirektøren i 
Odense og amtsskolekonsulenten. Bestyrelsen ansætter en forstander 
og vælger to revisorer, en for landkredsene og en for bykredsene.

Kursusbestyrelsen.
Bestyrelsen består af skoledirektør S. P. Fredebo (formand), 

amtsskolekonsulent Christoffer Hansen (næstformand), kommune
lærer Henning B. Andersen, Odense, skoleinspektør M. Clausen, 
Tarup, førstelærer Kaj Hauge, Årup, kommunelærerinde frk. Anna 
Hjelme, Odense, kommunelærer Stenbjerg Jensen, Bogense, første
lærer Carl Madsen, Viby, og kommunelærer Axel E. Nielsen, Odense, 
der tillige har den daglige ledelse af kursus. Førstelærer P. Rosen
lund, Ravnebjerg, og kommunelærerinde frk. Karen Madsen, Odense, 
er revisorer.
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Betaling for undervisningen.
Kan tilskudene fra stat, amt og kommune ikke dække alle drifts

omkostningerne, indbetaler kursisterne gennem månedlige bidrag, 
hvad der måtte mangle.

Indmeldelse og udmeldelse.
Almindeligvis er indmeldelse til et kursus bindende for hele 

semestret. Skriftlig udmeldelse kan dog ske i semestret, når særlige 
grunde taler derfor, men må da ske med fuld måneds varsel.

Årets arbejde.
De fleste kursus i Odense har haft lokaler på Vestre Skole, men 

af forskellige grunde måtte dog nogle kursus afholdes på Mulernes 
Legatskole. I Assens, Bogense, Kerteminde, Middelfart og Otterup 
er de første statsanerkendte årskursus blevet afsluttet. Disse kursus 
har haft lokaler i kommuneskolerne i de nævnte byer.

Lærere ved kursus.
Følgende lærere har i det forløbne år været knyttet til Odense 

årskursus: Kommunelærer, eks. faglærer P. Andersen (engelsk), 
overlærer G. Balsløv (mikroskopi), lektor E. Beyer (fysik, kemi), 
lektor N. Gredal, Fredericia (engelsk), adjunkt Aage Grønkjær 
(fransk), adjunkt M. Møller Jørgensen (matematik), cand. mag. 
Sven Krogh, Otterup, (engelsk), lektor Otto Nielsen (engelsk), 
diplom, lægeaut. talepædagog frk. Inger Penther (ordblindeundervis
ning), adjunkt Kaj G. Rasmussen (tysk), adjunkt H. L. Skjødt 
(dansk, svensk) og seminarielærer cand. mag. Henry Toft, Ha
derslev, (engelsk).

Kursisterne.
På 21 kursus er indmeldt 198 deltagere.
Der er uddelt 71 statsanerkendte årskursusbeviser.

Undervisningsstoffet.
I de enkelte fag er der gennemgået følgende:

Dansk, Odense.
Adjunkt H. L. Skjødt. 3 timer ugentlig.

Litteratur: Med Falkenstjernes håndbog som grundlag er den 
danske litteratur gennemgået fra 1870 til 1914, med hovedvægten 
lagt på naturalismen og symbolismen. 90’ernes digtere er gennem
gået ved elevøvelser,
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Sproghistorie og grammatik:
Med Oxenvalds „Vort sprog“ som grundlag er dansk fonetik, 

grammatik, lydhistorie gennemgået, dels i foredragsform, dels — og 
væsentligst — på basis af tekster og sammenlignende analyse.

Svensk, Odense.
Adjunkt H. L. S k j ø d t, IV2 time ugentlig.

Svensk lydlære og grammatik er gennemgået i teori og praksis.
En række svenske tekster i fri og bunden form er læst efter 

Agerskovs „Svensk læsebog“ ved Folke Roikjer, suppleret med øvel
ser efter Olaf Holst: Svensson og Sørensen, samt oplæsning af for
skellige sprogprøver til fremme af sikrere opfattelse af det talte 
sprog. En svensk avis og Lagerkvist: Bödeln er gennemgået.

Engelsk for begyndere I, Odense.
Kommunelærer, eks. faglærer P. Andersen. 2 timer ugentlig.

Thagaard Jensen og Niels Haislund: Engelsk begynderbog for 
voksne. De vigtigste regler i fonetik og grammatik er gennemgået 
med støtte i Otto Jespersen: Engelsk grammatik, og F. Kindt-Jen- 
sen: Engelsk stiløvelser for mellemskolen.

Engelsk for begyndere II, Odense.
Kommunelærer, eks. faglærer P. Andersen. 2 timer ugentlig.

Thagaard Jensen og Niels Haislund: Engelsk læsebog for voksne. 
Grammatikken er indøvet efter Lund-Bredsdorffs grammatik og 
Kindt-Jensens engelske stiløvelser for mellemskolen.

Engelsk I, Odense.
Lektor Otto Nielsen. 3 timer ugentlig.

Rosenmeier: A Modern English Omnibus.
Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for realklassen og 1. gymna

sieklasse.
Knud Herløv: Engelsk grammatik. Otto Jespersen: Engelske 

lydskriftstykker.
Een stil om ugen.

Engelsk II, Odense.
Lektor Otto Nielsen. 3 timer ugentlig.

Rosenmeier: A Modern English Omnibus.
Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for gymnasiets øverste klasser.
Fonetik og lydskrift efter Otto Jespersen.
Knud Herløv: Engelsk grammatik.
Een stil om ugen,
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Engelsk II, Assens.
Seminarielærer cand. mag. Henry Toft, Haderslev. 

4 timer ugentlig.
Der er skrevet een stil om ugen efter Chr. Nielsen: Engelske 

studentereksamensopgaver.
Mundtlig stiløvelse efter Brier: Engelske stiløvelser for gym

nasiet.
Galsworthy: Loyalties.
Jane Austen: Pride and Prejudice.
Monica Redlich: The Pattern of England.
Samtaleøvelser er foretaget i tilknytning til de læste tekster.
Otto Jespersen: Engelsk fonetik.
Lydskrift er indøvet, og en del af de skriftlige opgaver er trans

skriberet fonetisk.
Knud Herløv: Grammatik.

Engelsk II, Bogense.
Cand. mag. Sven Krogh, Otterup. 4 timer ugentlig.

Rosenmeier: A Modern English Omnibus.
Galsworthy: Loyalties.
Bøgholm and Lawrenson: Modern England.
Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for gymnasiets øverste klasser.
Knud Herløv: Engelsk grammatik.
Otto Jespersen: Engelsk fonetik.
Samme: Engelske lydskriftsstykker.
Een stil om ugen og lydskriftstransskriptioner.

Engelsk II, Kerteminde.
Lektor Otto Nielsen. 4 timer ugentlig.

Rosenmeier: A Modern English Omnibus.
Monica Redlich: The Pattern of England.
Kindt-Jensen : Engelske stiløvelser for gymnasiets øverste klasser.
Knud Herløv: Engelsk grammatik.

Engelsk II, Middelfart.
Lektor N. G r e d a 1, Fredericia. 4 ugentlige timer.

Rosenmeier: A Modern English Omnibus.
Helweg-Møller: Modern Prose II.
Adolf Hansen: Engelske stiløvelser.
Otto Jespersen: Engelske lydskriftsstykker.
Knud Herløv: Engelsk grammatik.

Engelsk II, Otterup.
Cand. mag. Sven Krogh, Otterup. 4 timer ugentlig. 

Rosenmeier: A Modern English Omnibus.
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Galsworthy: Loylties.
Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for gymnasiets øverste klasser.
Knud Herløv: Engelsk grammatik.
Otto Jespersen: Engelsk fonetik.
Samme: Engelske lydskriftsstykker.
Een stil om ugen og lydskriftstransskriptioner.

Engelsk III, Odense.
Lektor Otto Nielsen. 4 timer ugentlig.

Rosenmeier: A Modern English Omnibus.
Ehlern-Møller og Rosenmeier: A Contemporary Reader.
Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for gymnasiets øverste klasser.
Knud Herløv: Grammatik.
Otto Jespersen: Engelsk fonetik.
Samme: Engelske lydskriftsstykker.

Engelsk faglærerhold, Odense.
Lektor Otto Nielsen. 3 timer ugentlig.

Shakespeare: Julius Cæsar.
Bernard Shaw: Arms and the Man.
Mundtlige og skriftlige stiløvelser efter Kindt-Jensen og A. C. 

Bodelsen.

Tysk I, Odense.
Cand. mag. Kaj G. Rasmussen. 3 timer ugentlig.

Carl Gad: Moderne tyske noveller (samtaleøvelser).
Gad og Moe: Tysk stiløvelse for gymnasiet.
H. Moe: Deutsche Sprachlehre für die höhere Schule (i tilknyt

ning til stiløvelsen).
L. L. Hammerich: Tysk fonetik.
En mundtlig stil pr. gang på grundlag af Ingerslev og Petersen: 

Tyske realeksamensopgaver. Ligeledes mundtlig tysk genfortælling.

Fransk I, Odense.
Adjunkt Aage Grønkjær. 3 timer ugentlig.

Nielsen og Hoffmann: Fransk begynderbog side 1—67 med til
hørende grammatik og uregelmæssige verber.

Fransk for viderekomne, Odense.
Adjunkt Aage Grønkjær. 2 timer ugentlig.

N. Chr. Nielsen: Franske stiløvelser II.
Repollissez votre francais.
Til samtaleøvelser på fransk er benyttet Maupassant: Pierre 

et Jean.
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Matematik III, Odense.
Adjunkt M. Møller Jørgensen. 3 timer ugentlig.

Efter Julius Petersens system ved Albert Kristensen er gennem
gået „Differential- og integralregning“ med undtagelse af eksponen
tialfunktionen. Desuden „Stereometri“.

Endvidere uddrag af matematikkens historie og principper ved 
anvendelse af Euklids Elementer og de mest anvendte lærebøger i 
matematik for mellemskolen.

Der er regnet ca. 6 opgaver pr. uge.

Fysik III, Odense.
Lektor E. Beyer. 3 timer ugentlig.

På grundlag af Sundorphs gymnasiebøger er gennemgået:
Mekanisk fysik: Bølgebevægelse og lydlære.
Hele varmelæren.
Desuden er der udført 25 fysiske øvelser med emner fra alle 

fysikkens grene.

Kursus i ordblindeundervisning, Odense.
Diplom, lægeaut.' talepædagog frk. I n g e r P e n t h e r. I alt 12 timer.

Undervisningsmetoder og undervisningsmidler for læseretarde- 
rede og ordblinde. Der er aflagt besøg på Munkebjergskolens læse
klasse og på Odense Tale- og Ordblindeinstitut.

Mikroskopikursus, Odense.
Overlærer G e o r g B a 1 s 1 ø v. I alt 24 timer.

Gennemgang af mikroskop — forskellige typer — dets brug og 
renholdelse. Fremstilling af „værktøj“.

Fremstilling af mikroskoppræparater, ca. 30 stk., med instruk
tion i forbehandling, f. eks. klaring af småinsekter, kogning i kali
lud af insektdele, snitning af plante- og dyremateriale, kogning og 
glødning af diatomémateriale, farvningsmetoder og farvestoffer — 
med variationer — til påvisning af bygningstræk og plantestoffer.

Der er fremstillet præparater af følgende materialer: Blomster
støv, springhaler, vinger, sugesnabel, ben og facetøjne af honningbi, 
åndehul af vandkalv, bladoverhud med spalteåbninger, stængler af 
en- og tokimbladede planter, rod af vildvin, hyld og vorterod, nåle 
af gran og fyr, hvede- og bygkorn, paranød og hasselnød, jordstæn
gel af tagrør, diatoméer, radiolarier, dyriske organer, rodspids 
(mitose), frugtknude, stivelse (forskellige typer), bakterier, cellu
lose.

Instruktion i fremstilling af snit ved almindelig snitning og ved 
brug af hånd- og slædemikrotom.

Mikroskopikursus, Kerteminde.
Overlærer Georg B a 1 s 1 ø v. I alt 24 timer.

Se mikroskopikursus i Odense.
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Regnskab for 
Odense Årskursus for Lærere 

1948—49.

INDTÆGTER:
Beholdning ved årets begyndelse .......................................... 7283,26
Indbetalt af kursisterne .......................................................... 6661,28
Tilskud fra staten ...................................................................... 4751,50

„ „ Odense amts skolefond 1949—50 ........................ 3000,00
„ „ Assens amts skolefond 1949—50 ........................ 1600,00

Kommunale tilskud ..................................................................... 3025,00
Indvundne renter ....................................................................... 225,69

26546,73

UDGIFTER:
Lærerlønninger .......................................................................... 15486,50
Forstanderløn ............................................................................. 900,00
Bidrag til sammenslutningen af provinsårskursus ........... 138,50
Rengøring af undervisningslokaler ....................................... 261,60
Telefon, tryksager, årsskrift, porto m. m............................ 930,02
Beholdning ved årets slutning .............................................. 8830,11

26546,73

Odense, den 31. maj 1949.
Axel E. Nielsen.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bila
gene. Kassebeholdning og bankbøger er forevist.

Ravnebjerg, den 8. juni 1949. Odense, den 8. juni 1949.

P. Rosenlund. Karen Madsen.


