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ODENSE ÅRSKURSUS
FOR LÆRERE

LÆSEÅRET 1960-61

VED

PAUL MADSEN



Almindelige oplysninger.
Odense Lærerkursus oprettedes af lærerkredsene 32 og 32 C 

i efteråret 1934 og var da nærmest en organisering af den læ
reruddannelse, som odenselsererne hver for sig arbejdede på.

Den 8. november 1940 anerkendte undervisningsministeriet 
Odense Lærerkursus som berettiget til i fagene engelsk, fransk 
og tysk at give en undervisning svarende til den, der meddeltes 
på Danmarks Lærerhøjskoles første årskursus i disse fag, såle
des at der for kursister, der havde gennemgået undervisningen 
på tilfredsstillende måde, udstedtes afgangsbeviser, der gav ad
gang til at søge optagelse på Lærerhøjskolens 2. årskursus og 
fjernstudiekursus i nævnte fag.

Med denne ministerielle anerkendelse var virkefeltet for 
Odense Lærerkursus, hvis navn nu ændredes til Odense Ars- 
kursus for Lærere, udvidet til også at omfatte Odense og As
sens amter med købstæder. Kursus var ikke længere et lokalt 
foreningsforetagende, men var blevet en selvstændig institu
tion, hvis uddannelsesmuligheder udvidedes, efterhånden som 
ministeriet øgede rækken af anerkendte fag, der efter den sidste 
tilføjelse i 1953 omfattede så godt som hele folkeskolens fag
kreds.

Senere nedsattes et udvalg, som skulle undersøge og klar
lægge forholdet mellem Danmarks Lærerhøjskole og provinsens 
årskursus, og udvalgsarbejdet resulterede i cirkulæret af 29. ok
tober 1957, der på flere områder bragte ændringer i kursus
virksomheden.

Efter dette cirkulære med senere tilføjelser omfatter ræk
ken af anerkendte fag: engelsk, fransk, svensk, tysk, matematik, 
fysik, kemi, botanik, zoologi, geografi, håndarbejde og i særlige 
tilfælde dansk og historie samt undervisning af læsesvage 
børn. Med Undervisningsministeriets tilladelse kan der også op
rettes anerkendte kursus i andre fag.

Som noget nyt indførtes bestemmelsen om, at det bevis, der 
udfærdiges til kursisterne, skal indeholde en redegørelse for, 
hvorledes undervisningen er blevet fulgt, og hvilket resultat 
eleven derigennem har opnået.

Gennem dette cirkulære er Odense Årskursus ligesom de 
andre provinskursus blevet en del af Danmarks Lærerhøjskole; 
men ved siden af de anerkendte fag arbejdes der stadig med 
andre fag, som kan påregne tilstrækkelig interesse, og som kan 
være til gavn for skolens folk i deres personlige udvikling eller 
i deres daglige arbejde.
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Kursusbestyrelsen.
Bestyrelsen består af skoledirektør Axel Gregersen (for

mand), amtsskolekonsulent Viggo Land, overlærer Esther Lar
sen, Odense, overlærer Emil Petersen, Odense, skoleinspektør 
Marius Clausen, Tarup, førstelærer Kaj Hauge, Aarup, og fhv. 
førstelærer Carl Madsen, Viby. Overlærer H. J. Hansen, San
derum, og overlærer Ingeborg Nielsen, Odense er revisorer.

Den daglige ledelse af kursus har bestyrelsen overdraget 
overlærer Paul Madsen, Odense.

Betaling for undervisningen.
Kan tilskuddene fra stat, amt og kommune ikke dække alle 

driftsomkostninger, indbetaler kursisterne gennem bidrag 1. no
vember og 1. februar, hvad der måtte mangle. Bidragenes stør
relse, der retter sig efter timetallet på de enkelte hold, fastsæt
tes af bestyrelsen på det ordinære bestyrelsesmøde.

Adgangsbestemmelser.
Adgang til kursus har lærere og lærerinder fra alle skoler 

i området, der nyder offentlig støtte. Med bestyrelsens tilladelse 
kan andre dog optages.

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

semestret. Når særlige grunde taler derfor, kan udmeldelse dog 
ske midt i semestret. En sådan udmeldelse må for at have gyl
dighed være rettet skriftligt til kursuslederen senest 15. januar.

Årets arbejde.
De fleste kursus har haft lokaler på Jernbanegades Skole; 

men tre har dog haft til huse på Mulernes Legatskole, 2 på 
Kragsbjergskolen, 1 på Ejbyskolen, 1 på Munkebjergskolen og 
1 på Vestre Skole. 2 kursus har haft lokaler i en privat virk
somhed.

Der har endvidere været afholdt kursus i Assens, Bogense, 
Ejby, Glamsbjerg, Middelfart og Morud. Disse kursus har haft 
lokaler i kommuneskolerne i de nævnte byer, dog har 1 hold i 
Glamsbjerg været beskæftiget i lokaler på Vestfyns Gymna
sium.

Helge Frederiksen in memoriam.
Kort efter, at kursusarbejdet var kommet igang, af gik over

lærer, cand. mag. Helge Frederiksen ved døden, og Odense Års
kursus mistede en af sine dygtige medarbejdere. Helge Frede- 
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riksen nåede kun at arbejde kort tid ved kursus; men i den tid 
lærte kursisterne ham at kende som en vidende og ihærdig un
derviser, der fremlagde sine kundskaber på en redelig og be
skeden måde.

I taknemmelig erindring om hans gode og betydningsfulde 
indsats skal der lyde et

Æret være Helge Frederiksens minde.

Kursisterne.
Til de almindelige kursus har der været tilmeldt 391 kur

sister, som har været fordelt på 28 hold. Hertil kommer de sær
lige metodikkursus, som har været afholdt med støtte fra un
dervisningsministeriet. På disse kursus har der været tilmeldt 
31 hold med i alt 530 kursister.

Der er udstedt 55 statsanerkendte afgangsbeviser og 26 aner
kendte beviser for læseklasselærere.

Undervisningsstoffet.
I de enkelte fag er gennemgået:

Dansk I m., Odense.
Adjunkt Helge Andersen. 3 timer ugentlig.

Martin A. Hansens forfatterskab er gennemgået. Sven Møl
ler Kristensens: Digtningens teori er benyttet som grundlag for 
teoretiske overvejelser i den almindelige kulturdebat.

Dansk I o., Odense.
Adjunkt Helge Andersen. 4 timer ugentlig.

Ca. en trediedel af kursusperiodens 210 timer er anvendt til 
en gennemgang af Martin A. Hansens forfatterskab med tilhø
rende teori på grundlag af Sven Møller Kristensen: Digtnin
gens teori.

Resten af timerne anvendtes til fortolkningsøvelser; tekst
udvalg i Hansens og Heltofts system. Hovedværker i år: En 
landsbydegns dagbog, Anna Sofie Hedvig, Bræen og Isbjørnen.

Svensk II, Odense.
Seminarieadjunkt Mogens Kjørboe With. 2 timer ugentlig.
Hovedtræk af svensk sproglære er gennemgået med støtte i 

oversigten i Agerskov, Nørregaard og Roikjer: Svensk Læsebog. 
Denne bog er også anvendt til tekstlæsning. Desuden er læst 
Swedenhielms og Hr. Arnes Penninger — den sidste i serien 
Easy Readers. Endelig er læst Foreningen Nordens: Svensk 
Læsehæfte I — med tilsvarende båndoptagelse. Også andre 
båndoptagelser er benyttet til træning.
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Engelsk I, Odense.
Lektor Otto Nielsen. 3 timer ugentlig.

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

gymnasieklasse.
Bengt Jürgensen: Rigtig engelsk udtale.
Knud Herløv: Engelsk grammatik.
En stil hver uge.

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

Monica Redlich: Britain Today.
F. Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for gymnasiets højere 

klasser.
Knud Herløv: Engelsk grammatik.
Bengt Jürgensen: Rigtig engelsk udtale.
Otto Jespersen: Engelske lydskriftstykker.
En stil hver uge.

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

Som Engelsk III m., Odense.

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

E. M. Forster: A Passage to India.
Rex Warner: E. M. Forster.
Ugentlig stil efter Ellen Meyer og O. Svanholt: Danske over

sættelsestekster. 3. hefte.

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

Aage Grønkjær: Lærebog i fransk for begyndere.

Fransk for viderekomne, Odense.
Lektor Aage Grønkjær. 2% time ugentlig.

Marcel Aymé: Contes du chat perché.
Mundtlige og skriftlige øvelser efter Meyer og Svanholt: 

Franske stiløvelser.

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

Stefan Zweig: Schachnovelle.
Moe: Deutsche Sprachlehre für die höhere Schule.
Kaper: Tysk sproglære for viderekomne.
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Gad og Moe: Tysk stiløvelse for gymnasiet + ordliste.
En stil hver uge efter stiløvelsen og Tyske realeksamensop

gaver II, oversættelser og Tyske studentereksamensopgaver II, 
oversættelser.

Ekstemporaløvelser efter realeksamensopgaverne.

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

Stefan Zweig: Schachnovelle (afsluttet).
Rossen: Deutsche Kultur- und Charakterbilder.
Gad: Kortfattet tysk grammatik.
Moe: Deutsche Sprachlehre für die höhere Schule.
Gad og Moe: Tysk stiløvelse for gymnasiet + ordliste.
En stil hver uge efter stiløvelsen og Tyske studentereksa

mensopgaver II, oversættelser.
Ekstemporaløvelser efter Tyske realeksamensopgaver II, 

oversættelser — med selvstændige fremstillingsøvelser på tysk 
og samtaleøvelser.

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

Schiller: Maria Stuart.
Goethe: Faust I (i forelæsningsform).
Gad: Kortfattet tysk grammatik.
Gad og Moe: Tysk stiløvelse for gymnasiet + ordliste.
En stil hver uge efter stiløvelsen og Tyske studentereksa

mensopgaver II, oversættelser.
Ekstemporaløvelser efter studentereksamensopgaverne.

Zoologi, Odense.
Overlærer, cand. mag. Helge Frederiksen. I alt 20 timer.
Der blev foretaget en zoologisk ekskursion, og en gennem

gang af insekterne blev påbegyndt; men Helge Frederiksens død 
bevirkede, at kursusarbejdet måtte indstilles.

Geografi I, Odense.
Overlærer, cand. mag. Helge Frederiksen. I alt 18 timer.
Med Hellner og Humlum: Geografi for gymnasiets matema- 

tisk-naturvidenskabelige linie som grundbog blev påbegyndt en 
gennemgang af den fysiske geografi; men arbejdet blev indstil
let på grund af Helge Frederiksens død.

Gymnastik, Odense.
Overlærer Viggo Jensen. 1V2 time ugentlig.

Undervisningen har hovedsagelig været lagt til rette som 
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motionsgymnastik; men ind imellem er der lagt øvelser, som 
kan bruges i skolens mindste klasser.

Desuden er der foretaget en gennemgang af en række øvel
ser i ribbe, bom og redskaber, der kan anvendes til såvel store 
som små drenge.

Bogbinding for viderekomne, Odense.
Bogbinder Aksel Petersen. 3 timer ugentlig.

For største delen af bøgerne, der blev lavet, har der været 
tale om pænere indbindinger, d. v. s. bøger med hjørner og ryg 
af skind.

Desuden blev der lavet en del lettere bind med lærred og 
kunstlæder.

Bogbinding for begyndere e, Odense.
Bogbinder C. J. Axfort. 3 timer ugentlig.

Man har arbejdet med fremstilling af lavfalsede vælskbind, 
da denne indbindingsform giver et alsidigt indblik i materiale
behandling, ligesom den har den fordel, at den ikke ligger langt 
fra de forskellige andre indbindinger, der eventuelt kan tages 
op på et følgende kursus. Endvidere giver den et godt indblik 
i den undervisningsteknik, der kan anvendes, når arbejdet gæl
der undervisningen af skolens ældste elever.

Bogbinding for begyndere a, Odense.
Bogbinder C. J. Axfort. 3 timer ugentlig.

Som bogbinding for begyndere E, Odense.

»Orff Schulwerk« for viderekomne, Odense.
I alt 24 timer.

Instruktørerne på dette kursus, der var arrangeret i efter
årsferien, var musikdirektør Daniel Heldén, Stockholm, og mu
sikpædagog Hanna Asmussen, København.

Daniel Heldén arbejdede fortrinsvis med egne arrangemen
ter af »Orff Schulwerk«, medens Hanna Asmussen tog sig af ud
sættelser af danske ting.

Udenbys deltagere var indkvarteret på Kragsbjergskolen, 
hvor der hver aften var sammenspil og korsang.

»Orff-Schulwerk« for begyndere, Odense.
I alt 12 timer.

Dette kursus var ligesom det foregående arrangeret i efter
årsferien. Instruktørerne var de samme, og kursisterne blev ind
ført i brugen af »Orff-instrumenter« i børneskolens sangunder
visning. Der blev givet deltagerne gode muligheder for for
nyelse af arbejdet i sangtimerne.
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Også på dette kursus var udenbys deltagere indkvarteret på 
Kragsbjergskolen, og mange af de deltagende lærere og lærer
inder deltog i sammenspillet og korsangen efter den egentlige 
undervisning.

Anerkendt læseklassekursus, Odense.
Teori: 57 timer. Praktik: 30 timer.

Der er med hensyn til stof og timetal i teori og praktik ar
bejdet efter den plan, som er fastlagt af ministeriet.

Ledende skolepsykolog, cand. psych. M. Danielsen har gen
nemgået læseprocessen og læsemetoden, skolepsykolog, cand. 
psych, fru E. Vejleborg har talt om læse- og stavevanskelig- 
heder, skolepsykolog, cand. psych. Niels Højsten har behandlet 
karaktervanskeligheder hos de læseretarderede og givet en 
gennemgang af undervisningsmateriale og supplerende læse
stof, medens konsulent for særundervisningen i Odense amt, 
cand. psych. K. Steinov har gennemarbejdet de psykologiske 
og pædagogiske prøver samt forelagt love og cirkulærer ang. 
særundervisningen. Endvidere har tunghørekonsulent Arne Jo
hansen, aut. talepædagog M. Astrupgaard, aut. ordblindepæda- 
gog, viceinspektør Elna Lund, aut. ordblindepædagog, overlæ
rer fru Elna Danielsen samt overlærer Poul Nissen gennemgået 
forskellige kortere emner i forbindelse med undervisningen af 
læsesvage børn.

Praktikken er foregået i læseklasser og læsehold ved Odense 
Skolevæsen. Enkelte timer ved ambulant ordblindeundervis
ning under Statens Institut for Talelidende, Århus.

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

Som Dansk I, o., Odense.

Engelsk II, Bogense.
Seminarieadjunkt J. Lotzfeldt. 3^2 time ugentlig.

G. B. Shaw: Arms and the Man.
B. Jürgensen: British Life and Thought (udvalgte afsnit).
G. K. Chesterton: The Innocence of Father Brown (en enkelt 

fortælling).
Knud Herløv: Engelsk grammatik.
Otto Jespersen: English Phonetics.
I tilslutning til fonetikgennemgangen er der lejlighedsvis 

holdt udtale- og intonationsøvelser med brug af båndoptager.
Der er skrevet en ugentlig stil efter Kindt-Jensen: Engelske 

stiløvelser for gymnasiets højere klasser. I forbindelse med den 
ugentlige stil er der skrevet et par linier i fonetisk transskrip
tion.
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Tysk begynderkursus, Bogense.
Seminarieadjunkt frk. Inger Møller. 3 timer ugentlig.

Erik Kästner: Drei Männer im Schnee.
Houken og Stenbjerre: Elementær tysk grammatik.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.

Tysk II, Glamsbjerg.
Rektor Poul Hansen. 3 timer ugentlig.

Gerhart Hauptmann: Bahnwärter Thiel.
Ernst Penzoldt: Korporal Mombour.
Heinrich Böll: Und sagte kein einziges Wort.
Gad og Moe: Tysk stiløvelse for gymnasiet.
Gad: Kortfattet tysk grammatik.
Elo Storm: Tysk fonetik.
1 ugentlig stil.

Tysk for begyndere II, Assens.
Overlærer Rasmus Franzen. 2 timer ugentlig.

Ellen Lange: Tysk begynderbog (sidste del).
Thea Rabe og Åge Skude: Tyske genfortællinger.
Theodor Storm: Paul Puppenspieler.
Ugentlig en fristil og en genfortælling.

Historie II, Morud.
Lektor Aage Fasmer Blomberg. 3 timer ugentlig.

Den nyere tids historie til 1815 samt Frankrigs, Englands og 
Tysklands historie 1815—1914 på grundlag af P. Munch: Ver
denshistorie.

Nordens historie 1375—1814 på grundlag af Kierkegaard og 
Winding: Nordens historie.

Biologi, Middelfart.
Lektor Sv. Aalbæk Madsen. I alt 40 timer.

Arbejdet omfattede de emner i biologi, der kunne tænkes 
optaget til undervisning i 3. realklasse, f. eks. vævslære, stof
skifteprocesser hos lavere og højere organismer, forplantning, 
arve- og nedstamningslære.

Der er herunder taget særligt hensyn til menneskets forhold.
Så vidt det har været muligt, har der været demonstreret 

materiale og gennemført lette forsøg.

Engelsk metodikkursus, Odense.
Overlærer Helge Andersen. I alt 30 timer.

Som grundbog anvendtes Easy English I, og nogle få gange 
benyttede man Otto Jespersen og Sarauw: Engelsk I, der med 
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Sv. Brüels »ansigtsløftning« og øvebog stadig finder anvendelse.
Som ved tidligere kursus understregedes det, at »bogen kun 

er et middel — ikke et mål i sig selv«, og der blev givet talrige 
anvisninger på fornøjelige aktiviseringer af eleverne, så under
visningen kan bringes i overensstemmelse med ånden i »Den 
blå betænkning«.

Efter deltagernes ønske blev der også denne gang »smuglet« 
en hel del fagligt ind i al det praktisk-pædagogiske, og i sær
deleshed blev der arbejdet grundigt med lydlæren.

I den sidste dobbelttime blev der gjort rede for fagets 
hjælpemidler.

Tysk metodikkursus, Odense.
Skoleinspektør Børge Sørensen. I alt 30 timer.

Ca. halvdelen af timerne blev brugt til undervisning af en 
klasse elever fra Ejbyskolen, først med nybegyndere, senere 
med viderekomne. I resten af timerne fik kursusdeltagerne lej
lighed til at undervise hinanden efter at have fået tildelt en op
gave forud.

Arbejdet blev noget hæmmet af, at deltagerne stod på så 
forskelligt stade med hensyn til kendskab til det tyske sprog.

Matematikmetodikkursus a, Odense.
Viceinspektør C. Sanggaard. I alt 20 timer.

Der blev foretaget en gennemgang af 7. klasses aritmetik 
med udgangspunkt i de kendte regneregler for benævnte tal 
med sigte mod deres almene anvendelse i bogstavregning.

Endvidere blev 7. klasses geometri gennemgået med grund
lag i nøjagtig tegning og måling for derigennem at finde de 
karakteristiske egenskaber ved trekanten, firkanten og cirklen. 
Ved nøjagtig konstruktion og måling lærtes at finde ubekendte 
liniestykker på fladen og i rummet.

Matematikmetodikkursus b, Odense
Viceinspektør C. Sanggaard. I alt 20 timer.

Som matematikmetodikkursus A, Odense.

Tysk metodikkursus, Assens.
Overlærer Rasmus Franzen. I alt 30 timer.

Redegørelse for fagets metodik og hjælpemidler (foredrag og 
samtale).

Demonstration.
a) med kursister som elever.
b) med forskellige begynderhold i tysk.
c) med højere klasser (3. e. m.)
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Øvelse i undervisning
a) med kursisterne som elever.
b) med børn.

Orientering om faglitteratur.

Matematikmetodikkursus, Assens.
Overlærer Karl Jakobsen. I alt 24 timer.

Gennemgang af begyndelsesgrundlaget i såvel aritmetik som 
geometri, med nær tilknytning til omtalen af disciplinerne i 
»Den blå betænkning«, også hvad regning angår.

Senere udvidedes gennemgangen ved samtale og demonstra
tion af forskellige brugbare metoder.

Endelig foretoges en gennemgang og vurdering af et af de 
nyeste lærebogssystemer for 7. klasse.

Tysk metodikkursus, Ejby.
Overlærer Holger Lund. I alt 18 timer.

I 4 timer blev foretaget en gennemgang af fagets metodik i 
almindelighed. Derefter fulgte i 6 timer demonstration, dels 
med elever på begynderstadiet, dels med elever, der havde lært 
tysk nogle måneder. Efter hver demonstrationstime fulgte en 
drøftelse af problemerne. Endelig underviste kursisterne i 6 ti
mer, og kursus sluttede med en orientering vedrørende littera
tur af faglig og metodisk art.

Matematikmetodikkursus, Ejby.
Overlærer Holger Lund. I alt 20 timer.

Indledningsvis blev i 2 timer givet en gennemgang af fagets 
metodik i almindelighed. Derefter fulgte i 10 timer en gennem
gang af 7. klasses geometripensum, såvel den plane som den 
rumlige geometri, hovedsagelig på grundlag af Ole Rindungs 
geometri.

De sidste 8 timer blev brugt til at gennemarbejde 7. klasses 
aritmetikpensum: addition, multiplikation, subtraktion, division 
og parentesregler.

F amiliekundskab.
Der har været holdt kursus i dette fag følgende steder: 

Odense (3 hold), Middelfart (1 hold) og Ejby (1 hold). Hvert af 
holdene undervistes 8 timer, idet hver af de nedennævnte in
struktører behandlede det anførte emne:

Amtsskolekonsulent V. Land, Odense: Introduktion i faget.
Seminarielærerinde fru Bojsen Mortensen, Skårup: Det hus

lige arbejde.
Førstelærer A. Skytte, Ubberud: Familiens økonomi.
Overlærer Helge Andersen, Odense: Familiekundskab i for

bindelse med litteraturgennemgang.
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Overlærer Erik Worre, Odense: Familien i samfundsmæssig 
betydning.

Sognepræst Chr. Lindskrog, Odense: Familielivets etik.
Ethvert kursus afsluttedes med en generel drøftelse med til

knytning til alle emner.

Læsestuearbejde.
Behandlingen af denne arbejdsmetode var delt op i fire em

ner. Skolebibliotekskonsulent for Folkeskolen, Johs. Nielsen, 
København, tog sig af læsestuearbejdets metodik, amtsskole
konsulent Svend Alleslev, København, behandlede læsestuear
bejdet i lys af den blå betænkning, skoleinspektør Amdi Peter
sen, Ringe, fortalte om læsestuearbejdet i 8. klasse, og lærer 
Aksel Petersen, Dalum, redegjorde for brugen af læsestuen i 
danskundervisningen.

Der blev afholdt kursus i Odense (3 hold), Assens (1 hold), 
Ejby (1 hold) og Middelfart (1 hold). Hvert af holdene havde 
8 timer.

Formning.
Instruktionen i dette forholdsvis nye og ukendte fag var lagt 

i hænderne på seminarielektor Ejvind Madsen, Skårup, der vi
ste, hvordan man kan gribe faget an med mindre børn, semina
rieadjunkt Svend Jørgensen, Odense, der tog sig af metodikken 
med henblik på større børn, og lærer Kelh Myram, Odense, som 
demonstrerede lerarbejdets metoder og muligheder.

Af de syv hold, der alle havde hver 9 timer, var 4 henlagt 
til Odense, 1 til Glamsbjerg, 1 til Ejby og 1 til Middelfart.

Arbejdet i 8. klasse.
De to hovedfag dansk og regning blev behandlet af hen

holdsvis lærer Harald Grauslund, Dalum, og overlærer C. Aa- 
lund, Odense. Gennemgangen af orienteringsfagene var over
draget overlærer Henry Grossmann, Odense, medens konsulent 
for undervisningen i 8. klasse, Lindeskov Hansen, Horsens, 
orienterede kursisterne om liniefagenes metodik.

Kursisterne var opdelt i 5 hold, — hver med 8 timers un
dervisning, der foregik i Odense (3 hold), Ejby (1 hold) og Mid
delfart (1 hold).

Undervisningen på disse korte metodikkursus var for de fle
ste holds vedkommende lagt uden for skoletiden; men holdene 
i Middelfart havde — ved skolekommissionens velvilje — fået 
tilladelse til at suspendere undervisningen på skolerne i 3 dage 
og derved skabt mulighed for at få kursus lagt i skoletiden. Det 
overordentligt store fremmøde på netop disse hold tyder på, at 
det er en praksis, som er værd at tage op til overvejelse for 
fremtidige tilsvarende korte kursus.



Regnskab for kursusåret 1960—61.

INDTÆGTER:
Beholdning pr. 1. maj 1959:.................. 8100,99
Indbetalt af kursisterne ........................ 21361,00
Tilskud fra staten .................................. 15053,66
Tilskud fra Odense amt.......................... 5000,00
Tilskud fra Assens amt.......................... 3000,00
Tilskud fra kommunerne...................... 19456,00
Tilskud til metodikkursus .................... 12494,55
Indvundne renter.................................... 639,36

UDGIFTER:
Lærerlønninger ............................................................... 73195,26
Lederhonorar ................................................................... 2747,70
Rengøring af undervisningslokaler.............................. 872,40
Telefon .............................................................................. 677,00
Porto ................................................................................. 506,09
Tryksager, årsskrift m. m............................................... 2483,55
Bidrag til vandreudstilling........................................... 198,00
Bidrag til sammenslutningen af Provin

sens Årskursus ........................................................ 466,50
Beholdninger pr. 30. april 1961 .................................. 3959,06

85105,56 85105,56

Odense, den 30. april 1961.
Paul Madsen.

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

Odense, den 25. maj 1961. Højme, den 25. maj 1961.
Ingeborg Nielsen. H. J. Hansen.


