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ODENSE ÅRSKURSUS
FOR LÆRERE

LÆSEARET 1956—S?

VEDPAUL MADSEN



Almindelige oplysninger.
Odense Årskursus for Lærere oprettedes af lærerkredsene 32 

og 32 C i 1934 under navnet Odense Lærerkursus. Kursus var da 
nærmest en organisering af den videreuddannelse, som odense- 
lærerne hver for sig arbejdede på.

Under 8. november 1940 har undervisningsministeriet aner
kendt Odense Årskursus som berettiget til i fagene engelsk, tysk 
og fransk at give en undervisning svarende til den, der medde
les på Statens Lærerhøjskoles 1. årskursus i disse fag, således at 
der for kursister, der har gennemgået undervisningen på til
fredsstillende måde, udstedes vidnesbyrd, der giver adgang til 
at søge optagelse på Danmarks Lærerhøjskoles 2. årskursus og 
fjernstudiekursus i nævnte fag. Rækken af disse statsaner
kendte årskursus udvidedes 1944 med matematik, 1948 med 
dansk, svensk og fysik og 1951 med kemi.

Ministeriet har endvidere under 15. marts 1941 anerkendt 
Odense Årskursus som berettiget til i faget sløjd at give en un
dervisning svarende til den, der meddeles på de anerkendte 
sløjdskolers begynderkursus.

Den 8. maj 1942 godkendte ministeriet, at der ved Odense 
Årskursus oprettedes et skolekøkkenkursus omfattende samme 
undervisningsstof og timetal som undervisningen på de semina
rier, hvor skolekøkkengerning kan træde i stedet for special
læsning.

I læseåret 1951—52 fik Odense Årskursus af undervisnings
ministeriets særklasseudvalg anerkendelse til at lade afholde 
såvel den teoretiske som den praktiske del af det for læseklasse
lærere anordnede kursus.

Endelig har ministeriet 1953 anerkendt årskursus i provin
sen i håndarbejde, således at disse kan erstatte statens hånd
arbejdskursus i København.

Kursusbestyrelsen.
Bestyrelsen består af skoledirektør Axel Gregersen (for

mand), amtsskolekonsulent Viggo Land, overlærer1. Esther Larsen, 
Odense, lærer Emil Petersen, Odense, skoleinspektør Marius 
Clausen, Tarup, førstelærer Kaj Hauge, Aarup, førstelærer Carl 
Madsen, Viby, lærerinde Kirstine Nielsen, Dømmestrup, og 
lærer Fredy Elniff, Odense. Førstelærer H. J. Hansen, Speds- 
bjerg, og overlærer Ingeborg Nielsen, Odense, er revisorer.

Den daglige ledelse af kursus har bestyrelsen overdraget 
lærer Paul Madsen, Odense.
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Betaling for undervisningen.
Kan tilskuddene fra stat, amt og kommune ikke dække alle 

driftsomkostninger, 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 sær
lige grunde taler derfor, men må ske med fuld måneds varsel.

Årets arbejde.
De fleste kursus i Odense har haft lokaler på Jernbanegades 

Skole; men et har dog haft til huse på Mulernes Legatskole, to 
på Set. Knuds Gymnasium, et på Katedralskolen, et på Odense 
Seminarium, et på Munkebjergskolen og et i Odense Central
biblioteks lokaler i Kronprinsensgade. Der har endvidere været 
afholdt kursus i Assens, Bogense og Middelfart. 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: Lektor Frederik Andersen (naturhistorie), 
adjunkt Helge Andersen (dansk), skolepsykolog cand. psych. 
M. Danielsen (psykologi), lektor H. Sejr Davidsen (dansk), cand. 
mag. Gertrud Gad (matematik), lektor Aage Grønkjær (fransk), 
seminarielærerinde Inger Bay Kristensen (håndarbejde), spe
ciallæge i psykiatri og børnepsykiatri Sigrid Jacobsen (psyko
logi), adjunkt Jørgen Lund (svensk), lektor M. Møller Jørgen
sen (fysik), forstander, mag. scient. O. Müller (matematik), ad
junkt Frits Nielsen (matematik), lektor Otto Nielsen (engelsk), 
adjunkt Kaj G. Rasmussen (tysk), lærer Aksel Søgaard (gymna
stik), adjunkt Holger Sørensen (dansk), overlærer Marie Tho
massen (håndarbejde) og seminarielærer cand. mag. Henry Toft 
(engelsk).

Endvidere har sognepræsterne Chr. Lindskrog, Odense, og 
Børge Hjerl-Hansen, Charlottenlund, holdt en række forelæs
ninger.

Kursisterne.
På 26 hold er indmeldt 294 kursister, og der er uddelt 55 

statsanerkendte årskursusbeviser samt 30 anerkendte beviset- 
for læseklasselærere.



Undervisningsstoffet.
I de enkelte fag er gennemgået følgende:

Dansk I, Odense.
Lektor H. Sejr Davidsen. 3 timer ugentlig.

Litteratur: Der er givet en oversigt over den politiske, øko
nomiske og kulturelle udvikling i det 19. århundrede med sær
lig vægt på de udenlandske forudsætninger for den danske na
turalisme. I tilslutning hertil gennemgang af Drachmanns, I. P. 
Jacobsens og Pontoppidans digtning. (Tidsbillede, psykologi, 
ide, stil).

Sprog: Det danske sprogs slægtskabsforhold. Det danske 
sprogs udvikling. Herunder er foreløbig behandlet analogidan
nelser.

Dansk II, Odense.
Adjunkt Holger Sørensen. 3 timer ugentlig.

Litteratur: Dansk litteratur, der belyser et moralsk etisk 
livssyn. Der er gennemgået romaner og noveller fra Holberg til 
vor tid. Særlig vægt er lagt på forfattere som Nis Petersen, 
Martin A. Hansen og Karen Blixen.

Sprog: Fonetik og stilistik.

Dansk III, Odense.
Lektor H. Sejr Davidsen. 3 timer ugentlig.

Litteratur: Moderne danske forfattere (Nis Petersen, Mar
tin A. Hansen, H. C. Branner). En række prøver fra det 19. år
hundredes litteratur er gennemgået metodisk med henblik på 
undervisning i mellemskole og realklasse.

Sprog: Der er foretaget nogle stilistiske undersøgelser, lige
som moderne synspunkter for dansk grammatik er berørt.

Svensk I, Odense.
Adjunkt Jørgen Lund. 2 timer ugentlig.

Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen. (50 sider). 
Olaf Holst: Svensson og Sørensen.
Molde og Wessen: Svensk sproklära för danskar.

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

Th. Mogensen og G. Rosenmeier: A modern English Omnibus. 
F. Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for realklassen og 1. 
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gymnasieklasse. Engelske stiløvelser for gymnasiets højere 
klasser.

Otto Jespersen: Engelske lydskriftstykker.
Knud Herløv: Engelsk grammatik.
1 stil hver uge.

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

Monica Redlich: The Pattern of England.
F. Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for gymnasiets højere 

klasser.
Otto Jespersen: Engelske lydskriftstykker. Engelsk fonetik 

ved Helweg Møller.
Knud Herløv: Engelsk grammatik.
1 stil hver uge.

Engelsk for viderekomne, Odense.
Lektor Otto Nielsen. 2 timer ugentlig.

Nevil Shute: Pastoral.
Goldsmith: The Deserted Village.
Bredsdorff: From Bernard Shaw to T. S. Elliot.

The Novel (21 - 38 inc.)
Otto Jespersen: English Phonetics. (Kap. X, 10 - 12 inc.)
Ugentlig stilskrivning efter Knud Schibsbye: Danske over

sættelsestekster, lydskrift efter tekster til faglærereksamen.

Tysk II, Odense.
Adjunkt Kaj G. Rasmussen. 3 timer ugentlig.

Schiller: Maria Stuart.
Siggtryggson og Rossen: Deutsche Kultur- und Charakter

bilder.
Gad og Moe: Tysk stiløvelse for gymnasiet.
H. Moe: Deutsche Sprachlehre für die höhere Schulen.
En stil hver uge efter »Tyske studentereksamensopgaver.«

Tysk III, Odense.
Adjunkt Kaj G. Rasmussen. 3 timer ugentlig.

Schiller: Maria Stuart.
Goethe: Die Leiden des jungen Werthers.
Gad og Moe: Tysk stiløvelse for gymnasiet.
H. Moe: Deutsche Sprachlehre für die höhere Schulen.
En stil hver uge efter »Tyske studentereksamensopgaver« 

og nogle avisartikler.



Tysk for begyndere, Odense.
Adjunkt Kaj G. Rasmussen. 2 timer ugentlig.

Gad: Tysk læsebog for mellemskolen I.
Kraiberg: Tysk til rejsebrug og daglig tale.
Gad: Tysk grammatik.
Skriftlige øvelser hver uge efter Houken og Stenbjerre: Ty

ske stiløvelser for mellemskolen.

Matematik I, Odense.
Cand. mag. Gertrud Gad. 3 timer ugentlig.

Efter Julius Petersens system ved Albert Kristensen er gen
nemgået:

Aritmetik og algebra I (Kap. I—X incl.)
Plangeometri og trigonometri. (Kap. I—IX incl.)
Der er regnet 10—12 opgaver ugentlig.

Matematik II, Odense.
Forstander mag. scient. Oluf Muller. 3 timer ugentlig.

Efter Julius Petersens system ved Albert Kristensen er gen
nemgået:

Aritmetik og algebra II.
Analytisk plangeometri.
Plangeometri og trigonometri. (Kap. VIII — bogen ud).
Der er regnet 6—8 opgaver ugentlig.

Matematik III, Odense.
Cand. mag. Gertrud Gad. 3 timer ugentlig.

Efter Julius Petersens system ved Albert Kristensen er gen
nemgået:

Stereometri.
Talfølger.
Differential- og integralregning. (3 første kapitler).
Der er regnet 10—12 opgaver ugentlig.

Fysik I, Odense.
Lektor M. Møller Jørgensen. 3 timer ugentlig.

Efter manuskript af M. Møller Jørgensen, Ole Larsen og 
Frits Nielsen er gennemgået:

Varmelære.
Elektricitetslære til elektrostatik.
Ca. trediedelen af tiden er brugt til øvelser.
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Fysik III, Odense.
Lektor M. Møller Jørgensen. 3 timer ugentlig.

Efter manuskript af M. Møller Jørgensen er gennemgået: 
Mekanik fra kinetisk energi og bogen ud, og efter manuskript 
af M. Møller Jørgensen, Ole Larsen og Frits Nielsen er gennem
gået Elektricitetslære II. Der er endvidere foretaget en gennem
gang og sammenligning af de mest anvendte lærebøger i fysik 
for mellemskolen.

Ca. trediedelen af tiden er anvendt til øvelser.

Håndgerning I, Odense.
Seminarielærerinde frk. Inger Bay Kristensen. 4 timer ugentlig.

Tilrettelægning og udførelse af mønstre og modeller for 
2.—5. klasse.

Naturhistorie, Odense.
Lektor Frederik Andersen. 2 timer ugentlig.

Med Boas: Lærebog i zoologi som grundbog er gennemgået 
fra insekter til fugle. Der er endvidere foretaget en svampeeks
kursion til Hesbjerg og en botanisk ekskursion til Korinth.

Religion, Odense.
I alt 10 timer.

Sognepræst Chr. Lindskrog, Odense, behandlede i seks fore
læsninger følgende emner: Forsoningen, Den 3. trosartikel, Bi
belforskningen som problem i undervisningen. Endelig gennem
gik sognepræst Børge Hjerl-Hansen, Charlottenlund, i fire fore
læsninger: De sidste bibelarkæologiske eventyr i Palæstina.

Gymnastik, Odense.
Lærer Aksel Søgaard. U/z time ugentlig.

Undervisningen har hovedsagelig været tilrettelagt som mo
tionsgymnastik, men iblandet øvelser beregnet for skolens æld
ste klasser.

Psykologi IV, Odense.
3 timer ugentlig.

Skolepsykolog, cand. psych. M. Danielsen.
Speciallæge i psykiatri og børnepsykiatri Sigrid Jacobsen.

Der er fortsat fra foregående års kursus med nogle hoved
linier af den pædagogiske psykologi. Her kan nævnes hukom



9

melsesforskningen, skole- og undervisningsplaner i psykologisk 
belysning, læsningens psykologi og metoder til fastlæggelse af 
læsestandarder, karakter- og følelsesmæssige problemer i for
bindelse med gennemgang af værker af Charlotte Buhier og 
Bowlby.

Dels i forelæsningsform, dels ved diskussioner er gennem
gået de menneskelige adfærdsformer og ved sammenligning 
med dyrepsykologi navnlig fremhævet sammenhængen mellem 
behov og menneskelig adfærd. Man har specielt koncentreret 
sig om mekanismen ved udviklingen af neurotisk adfærd.

Sammen med den teoretiske gennemgang er fremdraget en 
række praktiske eksemplarer til diskussion.

Desuden er i store træk gennemgået de neurofysiologiske 
mekanismer, der ligger til grund for normale og patalogiske 
tilstande.

Endelig er omtalt forskellige psykiske lidelser hos børn og 
voksne, herunder også psykoser og psykosomatiske lidelser.

Til støtte for gennemgangen har været vist to mentalhygiej
niske film.

Engelsk II, Assens.
Seminarielærer cand. mag. Henry Toft. 4 timer ugentlig.
Salling: »Modern Writers« er afsluttet.
Priestley: Three Time Plays.
Ward: Journey to England er afsluttet.
Brier: Engelsk grammatik.
Brier: Engelske stiløvelser. (Stk. 70—120)
Kring Jørgensen: Engelsk fonetik.
Der er skrevet en stil hver uge efter Briers engelske stil

øvelser.

Dansk I, Bogense.
Adjunkt Helge Andersen. 4 timer ugentlig.

Gennem en række forfatterskaber (Aakjær, Pontoppidan, 
Chr. Winther, Bücher, H. C. Andersen, — Sthen, Kingo, Bror
son, Grundtvig, Ingemann, — Oehlenschläger, Johs. V. Jensen) 
er der lagt op til en belysning af tidehvervet og kulturbrydnin
gen i den nyeste danske litteratur. Derefter er H. C. Branner 
gennemgået. Fire kursister har haft større opgaver.

Der er gjort forsøg på at opstille en (delvis) ny måde at lære 
at skrive dansk rigssprog rigtigt.

Fransk II, Middelfart.
Lektor Aage Grønkjær. 4 timer ugentlig.

Aage Grønkjær: Lærebog i fransk.
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N. Chr. Nielsen: Fransk skolegrammatik.
N. Chr. Nielsen: Franske stiløvelser.

Håndgerning II, Middelfart.
Overlærer Marie Thomassen. 4 timer ugentlig'.

Tilrettelægning og udførelse af mønstre og modeller for 
6.—8. klasse.

Matematik I, Middelfart.
Adjunkt Frits Nielsen. 4 timer ugentlig.

Efter Julius Petersens system ved Albert Kristensen er gen
nemgået:

Aritmetik og algebra 1 og II.
Plangeometri og trigonometri.
Der er regnet 8—10 opgaver ugentlig.

Anerkendt læseklassekursus, Middelfart.
I alt 60 timer.

Der er med hensyn til stof og timetal i teori og praktik ar
bejdet efter den plan, der er fastlagt af Undervisningsministe
riets Særklasseudvalg.

Skolepsykolog cand. psych. M. Danielsen, Odense, har gen
nemgået læsevanskeligheder og deres afhjælpning, og konsu
lent for særundervisningen i Odense amt, cand psych. Kr. Stei- 
nov har taget sig af læsningens psykologi samt givet en orien
tering i afholdelse af prøver. Fonetikken er gennemgået af læge
autoriseret talepædagog N. P. Skamris, Fredericia, medens kon
sulent for særundervisningen cand. psych. Kurt Christophersen, 
Haderslev, har arbejdet med undervisningsmaterialet og den 
supplerende læsning. Endelig har afdelingsleder, cand. psych. 
Carl Aage Larsen, Danmarks pædagogiske forskningsinstitut, 
København, holdt et foredrag med titlen: »Formel og funktio
nel undervisning.«

Praktikken er foregået i læseklasser og på læsehold ved 
Odense og Middelfart skolevæsen. Endvidere har man besøgt 
hjælpeskolen i Kolding, externatskolen i Vejle og internatsko
len på D. K. A. i Brejninge.



Regnskab for 
Odense Årskursus for Lærere 

1956—57

INDTÆGTER:
Beholdninger pr. 30. april 1956 ............... 7810,74
Indbetalt af kursisterne .............................. 11640,05
Tilskud fra staten ........................................ 10500,34
Tilskud fra Odense Amts Skolefond......... 4000,00
Tilskud fra Assens Amts Skolefond .... 2500,00
Tilskud fra kommunerne............................ 5395,00
Indvundne renter ......................................... 343,56

UDGIFTER:
Lærerlønninger ............................................. 37075,23
Forstanderløn ................................................. 1742,92
Rengøring af undervisningslokaler ......... 505,40
Telefon ............................................................. 345,20
Porto ................................................................. 271,61
Tryksager, årsskrift m. m............................. 878,30
Bidrag til »Sammenslutningen af Provin

sens Årskursus« .................................... 147,00
Beholdninger pr. 30. april 1957 ............... 1224,03

42189,69 42189,69

Odense, den 30. april 1957.
Paul Madsen.

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

Odense, den 22. maj 1957. Spedsbjerg, den 22. maj 1957.
Ingeborg Nielsen. H. J. Hansen.
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