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KURSUS
NØRREVOLD 21 (ved Norreporl SL), 1358 KØBENHAVN K

TELEEON PALÆ 1175

Statsanerkendt til

realeksamen
og
studentereksamen
Dag- og aftenhold

■

Forkursus til
realeksamen
og
studentereksamen

A hms Kursus
har som privat statsanerkendt kursus skabt sig sin gode og

grundfæstede position ved smukke og tilfredsstillende eksa
mensresultater efter godt og forstående samarbejde med ele

verne.
Vi har i årenes løb haft den glæde al se mange unge påny få

lyst til skolearbejde og kundskabstilegnelse, efter at de af en

eller anden grund helt havde opgivet troen på nogen sinde at
opnå i hvert fald en realeksamen. Den tiltro til egen indsats,

der dermed er blevet skabt, har naturligvis været af den aller
største betydning for de pågældende, ikke mindst fordi de

under den fornødne vejledning allerede her lærte at forstå
glæden og betydningen af at stile mod et bestemt mål og indse,
at dette kun kan nås gennem en daglig målbevidst indsats.
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Undervisningen, dens bestræbelser og mål.
Undervisningen ved Aluns Kursus tildeles kun af lærere, der
er anerkendt af vore undervisningsmyndigheder. Vi søger at

bibringe eleverne en virkelig forståelse af det, de skal læse,
og at undgå tomt lektieterperi. Men på den anden side må

enhver elev forstå, at en egen selvstændig indsats er nødven

dig, hvis de krævede kundskaber skal erhverves og kunne
danne grundlag for anvendelse i det praktiske liv eller for et

fortsat studium. Den, der målte mene, at det stort set er til
strækkelig! at følge timerne på kursus og ikke er indstillet på

et dagligt, regelnuvssigt forberedelsesarbejde hjemme, bør ikke
tilmelde sig.

Det bliver således kursus’ opgave ikke blot at søge at tildele
eleverne de nødvendige kundskaber, men også at lære dem at

arbejde på den rette måde, at ophjælpe den selvstamdighed i
forberedelsesarbejdet, som sparer tid og unodig ulejlighed, og

som senere i livet ikke kan undværes.
Endelig ser vi det også som en vigtig opgave at sørge for god
tone mellem eleverne og at indprente dem betydningen af en
pæn og høflig optræden.
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Udtalelser om kursus arbejde.
Kursus har i tidens lob modlaget 1)1. a. nedenstående udtalelser af elever eller af
deres forældre, når en forberedelsesperiode var tilendebragt, og det er os natur
ligvis en glæde at kunne meddele disse.

Maa jog — nu da det er ovcrslaael — have Lov at lakke Dem for det Aar, min
Datter har sogi Deres Kursus. Hun har aldrig kunnet læse rationelt og arbejde
med cl Stof; men hun har læri mere herom i del sidslc Aar end i hele sin Skole
tid. Al hun stedse har været glad for Kursus — alter i Modsætning til Skolen —
siger ogsaa lidt.
Jeg haaber, at De fortsat maa have Glæde af Deres Kursus. .leg har tidligere
ment, at disse Kursus var af underordnet Betydning, jeg gor nu Afbigt for min
Vankundighed.
Mange venlige Hilsener — ogsaa til Deres Medhjælpere.
Deres
S.-IL
Overlæge

Endnu opfyldt af don store Glæde, jeg havde, da jeg forrige Uge erfarede min
Sons pæne Resultat til Realeksamen, foler jeg en dyb og inderlig Trang til al sige
Dem hjertelig Tak.
Del var ikke med de store Forventninger, jeg i Fjor sendte ham til Dem, og som
De ved, horer han til de Enspændernaturer, som ikke befinder sig godt paa
Kostskole, og en ikke all for udpræget Læselyst i Forbindelse med en kraftig
Vækstperiode lovede ikke videre godt for den Realeksamen, jeg af Hensyn til
Drengens videre Uddannelse havde sat mig som hans Minimumsmaal. Jeg værd
sætter imidlertid i højeste Grad det Arbejde, der fra saavel Deres som Deres
Lærerpersonales Side er gjort i det forløbne Aar, hvor Drengen ikke een Dag
har været ked af at frekventere Kursus, og jeg beder Dem og Deres Lærere mod
tage min hjerteligste Tak for den kloge og elskværdige Maade, De har bidraget
til Drengens hele Udvikling i del forløbne Aar, og som paa saa smuk en Maade
har sal sit Spor ved det opnaaede Eksamensresultat.
Endnu en Gang min hjerteligste Tak.
Deres ærbødige
P. B.
Direktør

Efter al min Søn har beslaact sin Adgangseksamen lil Danmarks tekniske Høj
skole med en fin Karakter, lakker jeg Dem for den udmærkede Maade, hvorpan
De har bibragt ham de fornødne Kundskaber, specielt anerkender jeg den Vægt,
De har lagt paa Opgaveregning i Matematik og Fysik.
Jeg skal, hvor jeg har Lejlighed dertil, anbefale del af Dem ledede Kursus fol
den glimrende og ihærdige Undervisningsmetode, der i saa haj Grad har bidraget
til, al min Son har beslaact sin Eksamen med saa godt et Resultat.
Med Højagtelse
E. ERIKSEN
Maskinmester

Fra Fru Kaptajn K. Busch-Lorenlzen liur vi modtaget:
Nu da Realeksamen er vel overslaaet, vil jeg gerne have Lov til al udtale min
Glæde over det gode Resultat og sige Dem Tak, fordi De hjalp vores Son, Martin
Gunni, til al opnaa en god Eksamen paa saa kort Tid og til Trods for forskellige
uheldige Forhold, som havde hæmmet ham ret stærkt, .leg har også været meget
glad for at mæl ke, hvor god Indflydelse den gode Tone, som raader paa Deres
Kursus, har haft på M. G., og del har glædet mig meget al se, at dyglig og vel
tilrettelagt Undervisning kan forenes saa godi med sund Menneskelighed og
Hjælpsomhed over for de unge, som jeg har modi del i Deres Arbejde. Jeg
haaber. Deres Arbejde maa vokse og ædles paa samme sunde Maade.
Med Tak — Deres forbundne
K. BUSCK-LORENTZEN

Ahms Kursus, København.
I Anledning af, at min Søn har afsluttet sin Mellemskolccksamen ved Ahms
Kursus, foler jeg Trang til at bringe Kursus min Anerkendelse og Tak.
Naar han efter 8 Maaneders Forberedelse har opnaaet el saa pænt Resultat,
skyldes del i forsle Række Hr. Ahms og hans fortrinlige Læreres omhyggelige og
grundige Undervisning.
Jeg giver derfor med Glæde Kursus min bedste Anbefaling.
V. BALKHAUSEN
Tclegrafmeslcr

Til Ahms Kursus.
lifter al have bestaaet Adgangseksamen til Den kgl. Veterinær- og Landbohøj
skole for Veterinærer efter 1 Aars Forberedelse vil jeg sige Kursus oprigtig Tak.
Lærernes nøje Kendskab lil de Krav, der stilles, og del ihærdige Arbejde for at
faa os alle til al honorere disse Krav vidner om god Ledelse af Kursus og har
bragt de gode Resultater.
Venlig Hilsen og Tak.

Deres
II. G. ANDERSEN

Til Ahms Kursus.
Skont uopfordret vil jeg ikke undlade al give Ahms Kursus min bedste Anbefa
ling.
Ahms Kursus har paa cl halvt Aar fort min Son, Evald Andersen, op til
Adgangseksamen for Landinspektorer, og skont min Søn har været borle fra
Studierne nogen Tid. afsluttede han dog sin Eksamen med en god 1. Karakter.
Del gode Resultat skyldes uden Tvivl den Samviltighcdsfuldhed og Dygtighed,
hvormed samtlige Lærere ved Ahms Kursus arbejder. Jeg vil især fremhæve den
Vægt, man fra Kursus’ Side lægger paa al forslaa den enkelte Elev, og del gode
Forhold, som hersker mellem Lærere og Elever. De Elever, som følger Hr. Han
sens og Hr. Ahms kyndige Vejledning, vil altid opnaa et tilfredsstillende Eksamensrcsultal.
L. ANDERSEN
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Undertegnede har efter cel Aars Forberedelse paa Ahms Kursus taget Prælimi
næreksamen med mg+ som Gennemsnitskarakter.
Naar jeg uden Forkundskaber har kunnet tage Eksamen paa saa kort Tid, skyl
des det Kursus’ dygtige Lærere, der alle forstaar at lede Undervisningen, saaledes at Eleverne faar størst muligt Udbytte deraf. Desuden blev der paa Kursus
laget Hensyn til hver enkelt Elev, og der gores et Arbejde for at faa alle Eleverne
med, uden at det derfor virker hæmmende for de dygtigste. Paa de forholdsvis
smaa Hold har Lærerne altid kunnet være i Kontakt med hver enkelt Elev,
hvilket absolut er en Fordel.
Jeg giver med Glæde Ahms Kursus min bedste Anbefaling.

HANS GRAM

Til Ahms Kursus.
Efter at min Son, Christian, med saa udmærket cl Resultat har afsluttet sin
Optagelsesprøve til Danmarks tekniske Højskole, beder jeg Dem modlage min
beds I c Tak for den samvittighedsfulde og fortrinlige Undervisning, han har mod
taget fra Deres Kursus.
Den Interesse, De viser hver enkelt af Deres Elever, opmuntrer disse til selv at
gøre sig den ydcrsle Umage for at opnaa det bedst mulige Resul lat.

Deres ærbødige
N. P. ARNSTEDT

Nu da mine Dolre har fulgt Undervisningen ved Deres Kursus — ug har bcslaael
Examina dér — vil jeg bede Dem modtage min hjerteligste Tak og nogle Udtryk
for min største Erkendtlighed.
Jeg er fuldt overbevist om, at Undervisningen ved Deres Kursus ligger i et meget
hojt og meget krævende Plan, og at alle Lærerkræfterne yder en stor og frodig
Indsats med Præg af Energi, Udholdenhed, Taalmodighcd og en ubegrænset
individuel Hjælpsomhed.
Mine Dotre har været meget glade for at følge Undervisningen netop ved Deres
Kursus — og jeg beder Dem modtage min hjerteligste Tak for, hvad de derved
har opnaaet og lært.
Med venlig Hilsen fra
Deres ærbødigst hengivne
P. FREUDENTHAL
Overlæge, dr. med.

Hr. forstander Ahm, Nørre Voldgade 21, K.
På min kones og egne vegne bedes De modtage vor aUerbjerteligslc lak for al
venlighed mod Kirsten. Hun var meget glad for al gå på Deres kursus og glad
og stolt over det fine resultat. Min kone og jeg håber og mener, der er en
chance for, at Kirsten, hjemkommet fra skolen i Schweiz, vil fortsætte hos Dem.
Med venlig hilsen
Deres
E. RAVNKILDE
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De sidste tre år ved denne tid har jeg spurgt Dem om Deres mening om mine to
ældste sønners uddannelse, og jeg vil gerne nu sige Dem tak for Deres kloge og
erfarne rad, der har givet så gode resultater — sammen, naturligvis, med dren
genes evner, meget store flid og gode lærere.
Den forsle kom jo ind på Polyteknisk Læreanstalt sidste år, mens den anden (der
da manglede 7 points) sejlede flot ind denne gang med 11,70.
Nu er lobet selvfølgelig ikke kort, fordi man får en rimelig start, men uden
Deres gode råd var der sikkert blevet kludre! med drengenes uddannelse — så
jeg er meget glad for al have fulgt Deres indstilling hele liden og taknemmelig
for Deres venlighed og beredvillighed til altid al diskutere problemerne ind
gående og sagligt. Tusind lak.

Med venlig hilsen
Deres hengivne
A. H.

Der kan vel næppe være Tvivl om, al det overordentlig smukke Resultat, min
Søn opnaaedc til Adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt, for en stor Del
maa tilskrives Deres samvittighedsfulde og dygtige Undervisning; men det, vi
Forældre skylder Dem i særlig Grad Tak for, er den karak lermæssige Opdra
gelse, de unge Mennesker modtager hos Dem derved, at de under Deres fortrin
lige Vejledning lærcr at opøve deres Arbejdsevne og Arbejdsvilje paa en saadan
Maade, al det vil være af uvurderlig Betydning for dem hele Livet igennem.

A.BRØDSGAARD

Til Hr. Forstander A. Ahm, Ahms Kursus, Nr. Voldgade 21, K.
l’aa Falderebet til Udlobet af indeværende Skoleaar, i hvilket min Datter Bente
har haft den Glæde at frekventere Deres Kursus til overordentlig stor Glæde
saavel for hende selv som for min Kone og mig, foler jeg en virkelig Trang til,
uansel al jeg ikke kender Resultatet af den Realeksamen, i hvilken hun p. t.
lager Del, at bringe baade Dem selv og Deres Lærere en velment Tak for den
gode Lærdom, som er bibragt hende i det forløbne Aar.
Hun har deltaget i Undervisningen med ubetinget Glæde og med fint personligt
Udbytte og har overfor mig udtalt, at hun har modtaget en glimrende Undervis
ning paa Deres Kursus, og at hun i høj Grad har værdsat den gode Aand, som
hersker derinde, hvorfor hun tilføjer, al det er med Beklagelse, at hun nu er
færdig hos Dem.
Som De vil erindre, er det hendes Agt at uddanne sig til Lærerinde, og det er
mit Ilaab, at Eksamen maa være af en saadan Størrelsesorden, at hun maa kunne
optages paa Hellerup Seminarium, og i denne Forbindelse ma jeg også takke
Dem. fordi De saa velvilligt medgav hende Deres Anbefaling til Rektor Kamp
mann paa nævnte Seminarium.
Skulde hendes Eksamen ikke have det krævede Pointtal, vil jeg i Mellemtiden
overveje, hvorvidt jeg skal lade hende gaa paa Studenterkursus, der i givet Fald
vil blive hos Dem, men herom senere.
Mine venligste Hilsener fra min Kone, Bente og Deres
BØRGE LØVENFALK
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Studentereksamen
Statsanerkendt

Forberedelsestiden er 2 år. og kursus har dag- og aftenhold.

For at blive optaget på et statsanerkendt 2-årigt studenter
kursus må man i forvejen have beslået mindst realeksamen
eller anden dermed ligestillet eksamen. Dertil kommer, at man
må være fyldt mindst 17 år senest 31. januar i det år, man
ønsker optagelse, og kun hvor absolut ekstraordinære forhold
måtte lale derfor, kan undervisningsministeren efter ansøgning
meddele dispensation for delle alderskrav.
Ansøgere, der har bestået en afsluttende eksamen ved Den kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole, kan optages til den 2-årige for
beredelse.
Såfremt antallet af ansogere til 1. studenterklasse måtte blive
så stort, at kursus ikke vil være i stand til at modtage alle, vil
de ansøgere nyde fortrin, der ifølge tidligere opnåede eksa
mensresultater må anses for bedst kvalificerede.
Ved studentereksamen fra et anerkendt kursus opnår eleverne
folgende rettigheder efter den 2-årige forberedelse:
1. Eksamen afholdes på kursus.
2. Der afholdes eksamen i enkelte fag efter forsle års forbere
delse.
3. Helt bortfald af nogle af fagene til eksamen.
4. Begrænset eksamenspensum.
5. Eksamination ved egne lærere, der deltager i bedømmelsen.

(i. Eleverne får årskarakterer, der medregnes i eksamensresul
tatet.
Det indskærpes, al man ifølge undervisningsministeriets med
delelse af 5. februar 1903 normal! fortaber sin ret til at blive
rykket op i 2. klasse eller til at komme til endelig eksamen
med ovennævnte rettigheder, hvis man i det pågældende kursusår har forsømt mere end 25 hele kursusdage, således at for
stå, at 6 timer i givet fald svarer til en kursusdag. For denne
bestemmelse vil der kun kunne gives dispensation i undtagel
sestilfælde, når særlige omstændigheder måtte foreligge, og
kun efter en gennem kursus fremsendt ansøgning til direktora
tet derom.
Ahms Kursus forbereder til nysproglig og matematisk/nalurvidenskabelig studentereksamen, der omfatter følgende fag:
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Nysproglig linie
Dansk (skr. og mdl.); engelsk (skr. og mdl.); lysk (skr. og
null.); fransk; geografi; historie; latin; matematik (mdl.);
naturfag og oldtidskundskab.

Matematisk/naturvidenskabelig linie
Dansk (skr. og mdl.); engelsk eller tysk (mdl.); fransk; fysik
(skr. og mdl.); historie; kemi; matematik (skr. og mdl.);
naturfag og oldtidskundskab.

Standpunktsbedømmelser
Der gives standpunktsbedømmelser i december og i februar i
overensstemmelse med direktoratets direktiver.
Terminsprøve og påfølgende lærerrådsmølle er afgørende for
elevernes oprykning til en højere klasse eller for indstilling til
endelig eksamen.

For de elever, der ikke skal til endelig eksamen, afholdes der
årsprove i maj/juni måned.
Elever, der ikke kan oprykkes eller indstilles til eksamen, kan
kun gå klassen om, hvis dette kan godkendes af kursus.

Beståelseskrav
For at bestå studentereksamen må man såvel i årskarakterer
som i eksamenskarakterer opnå mindst 5,5 i gennemsnit, og
summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de
øvrige karakterer skal virre mindst 13. For de fags vedkom
mende, der udgår til eksamen, indtræder de givne årskarakle
rer også som eksamenskarakterer.
Det egentlige eksamensresultat fremkommer ved, at gennemsnilstallet for års- og eksamenskaraktererne udregnes.

Ungdommens Uddannelsesfond
og
Statsgaranterede banklån
Kursus’ elever til studentereksamen er berettiget til at søge
økonomisk hjælp i Ungdommens Uddannelsesfond. Den hjælp,
der modtages, skal ikke tilbagebetales.
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Del er ligeledes muligt for vore elever til studentereksamen at
opnå el statsgaranteret banklån med det maxiniumsbeløb, som
af myndighederne i forvejen målte være fastsat for det pågæl
dende skoleår. Ansøgningsskema kan fås på kursus, som må
attestere indmeldelse og aktiv deltagelse i forberedelsesarbej
det, før lånet kan bevilges. Lånene skal tilbagebetales med
renler i overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser
derom.
Den modtagne støtte fra Ungdommens Uddannelsesfond og
omfanget af et statsgaranteret banklån må aldrig tilsammen
overskride det af myndighederne i forvejen fastsatte maximumsbelob.

Indmeldelse til studentereksamen
Ved onske om indmeldelse må bevis for realeksamen eller
andet fyldestgørende eksamensbevis medbringes. I de tilfælde,
hvor indmeldelse ikke kan ske øjeblikkeligt, fordi forudgående
eksamensresultater kan bevirke tvivl derom, eller fordi real
eksamen endnu ikke er opnået, vil endelig tilmeldelse først
kunne finde sted, når eksamensterminen er overstået i juni
måned.
Al indmeldelse må ske på kursus indmeldclsesblanket, der kun
kan accepteres, når den er udfyldt med alle de krævede oplys
ninger. Elever, der ikke er fyldt 21 år ved indmeldelsen, kan
kun indmeldes med forældres eller værges underskrift.

Forkursus til studentereksamen
For elever, der er for unge til at blive optaget på et studenter
kursus, og også for andre, som måtte onske at øge og supplere
deres realeksamenskundskaber i den hensigt at kunne klare sig
bedre under en påtænkt studentereksaniensforberedelse, har
kursus 1-års klasser, hvor der undervises i de mest krævende
specialfag ved nysproglig og matematisk/naturvidenskabelig
studentereksamen.
De elever, hvis interesse går i den nysproglige retning, under
vises i dansk stil, engelsk (skriftlig og mundtlig), tysk (skrift
lig og mundtlig), fransk, latin og matematik. Med den matema
tiske retning for øje undervises der i dansk stil, matematik
(skriftlig og mundtlig), fysik, kemi, geografi og fransk.
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Som ovenfor anforl er del hensigten på denne måde at oge
elevernes viden, men desuden at skabe en overgangsundervis
ning, der utvivlsomt kun kan gavne mange elever, samtidig
med, at de også på andre områder bliver modnet. Endelig vil
denne overgangsundervisning for en del elever betyde, at de
bliver endeligt klar over, om de når alt kommer til alt - ■
i virkeligheden har lyst til at gøre den store indsats, som en
egentlig forberedelse til studentereksamen bagefter må kræve.
Disse klasser er helt private, og alle nærmere oplysninger fås
ved henvendelse til kursus.

Realeksamen
Statsanerkendt

Aluns Kursus har som statsanerkendt kursus alle de rettig
heder, som et kursus kan opnå, og samtidig de forpligtelser,
som følger dermed.
Forberedelsestiden strækker sig over 3 år, 2 år eller 1 år.
Det kræves fra myndighedernes side, at elever, der ønsker al
påbegynde en forberedelse til realeksamen på et kursus, skal
være mindst 15 år gamle, når de begynder, og al de i oktober
måned må underkaste sig en endelig optagelsesprøve i dansk
og regning. (Se iøvrigt forkursus til realeksamen nedenfor).
Udover at del naturligvis er nødvendigt, at eleverne passer del
daglige forberedelsesarbejde og regelmæssigt møder til timer
ne på kursus, hvis den ønskede realeksamen skal kunne for
ventes, indskærpes det, al ministeriet har bestemt, at opryk
ning til en højere klasse eller indstilling til endelig eksamen
ikke må finde sted, hvis man i det pågældende skoleår har for
sømt mere end 25 skemadage. Når del drejer sig om forsøm
melser af enkelte limer, regnes 5 timer lig én dag.
Denne 25-dages regel medfører, at kursus fører nøje kontrol
med alle forsømmelser, også når det gælder enkelte timer, og
del henstilles indtrængende, at alle »småforsømmelser« und
gås, med mindre der er absolut tvingende grunde til, at de
finder sted. Der bør normalt være »råd til« en kortere eller
længere sygdomsperiode også i den sidste del af skoleåret,
uden at de 25 dage overskrides.
Når særlige omstændigheder måtte tale derfor, kan Direktora
tet for Folkeskolen og Seminarierne dispensere fra 25-dages
reglen. Ansøgning derom må ske gennem kursus.
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3-årig forberedelse til realeksamen
Den 3-årige forberedelse findes kun på daghold og er beregne!
for de ganske unge, som af en eller anden grund ikke er blevet
optaget i en skole.

Der begyndes helt forfra i alle fag, og eksamenskravene er de
samme som i skolerne. Det vil sige, at der til eksamen kun skal
opgives, hvad der læses i 3. realklasse, at der ved eksamen
udgår 3 fag, al der udstedes årskaraklerer, som påføres eksa
mensbeviset. og al eleverne eksamineres af deres egne lærere.
Angående forsømmelser og andre alment gældende krav for
kursuselever til realeksamen henvises til de indledende oplys
ninger ovenfor.

2-årig forberedelse til realeksamen
Den 2-årige forberedelse er beregnet for både voksne og yngre
elever, og kursus har både dag- og aftenhold dertil.
Da det pensum, der kræves læst og lært til realeksamen, er af
samme omfang for alle elever, ligegyldigt hvor lang eller hvor
kort forberedelsestiden målte være, må de 2-årige elever ind
stille sig på at være i stand (il al læse og lære den første halv
del af del krævede pensum i det første skoleår og den sidste
halvdel i det andet skoleår.
Ved eksamen udgår 3 fag, og omfanget af det stof, der kræves
ved eksamen, er det samme som for 3-års eleverne. Men der
gælder her den bestemmelse, al det er Direktoratet for Folke
skolen og Seminarierne, der hvert år udpeger, hvilke afsnit al'
de krævede fag, der skal eksamineres i.
Også 2-års eleverne får udstedt årskaraklerer, der påfores
eksamensbeviset, og bortset fra den umiddelbart ovenfor
nævnte bestemmelse er eksamensvilkårene de samme som for
3-års eleverne.
Angående forsømmelser og andre alment gældende krav for
kursuselever til realeksamen henvises til de indledende oplys
ninger ovenfor.
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1-års forberedelse til realeksamen
Elever med de fornødne forkundskaber og med den fornødne
alder og modenhed kan komme til 1-årig forberedelse til real
eksamen. Kursus har både dag- og aftenhold dertil.
Del siger sig selv, at der til den 1-årige forberedelse stilles
betydelig større krav til forberedelsesarbejdet, end der gøres
ved de ovenfor nævnle længere forberedelsesperioder. Des
uden skal det bemærkes, at der ikke går nogen fag ud ved
eksamen, at der skal eksamineres i et noget større pensum ved
denne, og at der ikke gives årskaraklerer.

Elever, der måtte mene sig kvalificeret til al gennemgå den
1-årige forberedelse, bør i hvert enkelt tilfælde rådføre sig
med kursus, dels for nøje at blive informeret om alle forhold
og dels for at høre kursus’ mening om det rimelige og betime
lige i at gå i gang dermed.
Kursus henviser i øvrigt til ovenstående oplysninger og er med
glæde til disposition, når del ønskes.

Forkursus til realeksamen
Elever, der af en eller anden grund ikke er blevet optaget til
forberedelse til realeksamen på en skole og ikke er gamle nok
til al blive optaget til realeksamen på cl kursus, kan oplages
i en særlig forberedelsesklasse, hvor der undervises i alt, hvad
der er grundlæggende og nødvendigt for en følgende 2-årig
forberedelse til realeksamen. Denne, klasse er helt privat, og
alle oplysninger fås ved henvendelse til kursus.

Beståelseskrav
For at bestå realeksamen kræves det af 3-års og 2-års eleverne,
al gennemsnittet af årskaraktererne for sig og af eksamens
karaktererne for sig er mindst 5,5, og at summen af de lo
laveste karakterer plus gennemsnittet af resten af karaktererne
giver mindst 13. For 1-års eleverne gælder bestemmelserne
kun for de opnåede eksamenskarakterer, da der ikke må udste
des årskarakterer for disse elever.
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Angående forsømmelser
Af hensyn til de tidligere omtalte ministerielle bestemmelser
angående forsømmelser må kursus forlange skriftlig med
delelse, hver gang forsømmelse finder sted — også når det
gælder en enkelt eller få enkelle timer. Fuldmyndige elever
kan selv udfærdige sådanne meddelelser, medens forældre
eller værge — så vidt muligt den samme, som har underskrevet
den skriftlige indmeldelse - må underrette kursus om hver
enkelt forsømmelses varighed.
Meddelelse om forsømmelse må tilsendes eller afleveres på
kursus kontor senest den dag, der påny gives møde. Når en
længere forsømmelsesperiode kan forudses, må skriftlig med
delelse derom tilstilles kursus i løbet af de første dage, og
endelig meddelelse om periodens omfang må gives den forste
dag, der påny gives møde.

Ovenstående bedes nøje respekteret for al undgå misforståelser
og unodig ulejlighed for elever og kursus.

Angående standpunktsbedømmelser
Af hensyn til elever, forældre eller hvem kursus i sit undervis
ningsarbejde måtte have ansvar overfor, gives der til realeksa
men standpunktsbedømmelser i oktober, december og februar.
For dc elever, der ikke skal til endelig eksamen, afholdes der
årsprøve i maj/juni måned.

Ungdommens Uddannelsesfond
og
Statsgaranterede banklån
Kursus’ elever til realeksamen er berettiget til at søge økono
misk hjælp i Ungdommens Uddannelsesfond. Den hjælp, der
modtages, skal ikke tilbagebetales.
Det er ligeledes midigt for vore elever til realeksamen, når de
er fyldt 18 år, at opnå et statsgaranteret banklån med det
maximumsbeløb, som af myndighederne i forvejen måtte være
fastsat for del pågældende skoleår. Ansøgningsskema kan fås
på kursus, som må attestere indmeldelse og aktiv deltagelse i
forberedelsesarbejdet, før lånet kan bevilges. Lånene skal lilU

bagebetales med renter i overensstemmelse med de fastsatte
bestemmelser derom.
Den modtagne støtte fra Ungdommens Uddannelsesfond og
omfanget af et statsgaranteret banklån må aldrig tilsammen
overskride det af myndigliederne i forvejen fastsatte maximumsbeløb.

Kyndig og reel vejledning
Vi er klar over, at overmåde meget må tages i betragtning, før
der kan træffes bestemmelse om en indmeldelse til et kursus.
Manglende kendskab til de krav, der stilles, og manglende
kendskab til kursus og kursusarbejde i al almindelighed gør,
al penge ofte gives ud, og at tid ofte anvendes, uden at der
opnås, hvad man har tænkt sig, selv om brochurer og beret
ninger af forskellig art i forvejen er nøje gennemlæst.
Aluns Kursus står til disposition i alle kursusanliggender. Vi
har mange års erfaring i kursusarbejde bag os, og den trang,
der ofte er til kyndig og reel vejledning netop på dette område,
råder vi gerne bod på for enhver, der henvender sig til os,
således at så mange som muligt — både yngre og ældre - straks kan få begyndt der, hvor de vil få udbytte af deres stu
dier, og derved i mange tilfælde spare kostbar tid og penge.
Kursus’ kontor er åbent kl. 10—15 (undtagen lørdag).
Forstanderen træffes normalt mandag og onsdag kl. 14—17.
Derudover gerne efter sandig aftale.

Kursus adresse: Nørre Vold 21, 1358 Kobenhavn K.
Kursus telefon: PAlæ 1175 — Postgiro 57 084.
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KORRESPONDENTEKSAMEN

DANSK HANDELSLÆRE

MASKINSKRIVNING
STENOGRAFI
For elever, der efter en bestået real- eller studentereksamen
ønsker at gå ud i det praktiske liv, har Aluns Kursus oprettet
en speciel afdeling, der underviser i stenografi, i maskinskriv
ning (10-finger-blindskrift), i dansk handelskere og i engelsk,
fransk og lysk til korrespondenteksamen.

Alle fag afsluttes med eksamen, og der udstedes eksamens
beviser lil alle, der består.
Undervisningen tildeles af erfarne faglærere, og der benyttes
kun nye, moderne maskiner til undervisningen i maskinskriv
ning.

Kursus har lyse og gode lokaler i Nørre Voldgade 82 (umiddel
bart ved Nørreport Station), og vi har både dag- og aftenhold.
Specielt program for denne afdeling med alle oplysninger til
sendes gerne, hvis det ønskes.
Alle henvendelser bedes rellet lil
Kursus Konlor, Norre Voldgade 21, 1358 København K,
l(df. PAlæ 1175.
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