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©iDlennrct 1857-58.

Healffolen talte veb Ubløbet af forrige Sfoleaar 43 ©i*
fciple. ®fter ben fibft afholbte Sjainen inbfom i Stolen 17
nve ©ifciple, øg fiben er i Slaret« Søb inbfønimet 4. Sfo*
len ^ar faalebe« i bet forløbne Siar været beføgt af 64 ©i#
fciple. £eraf er reb (Sonftrmation 1 ubgaaet i October 1857
og 7 i Slpril 1858, faa at ©ifcipelantalfet for Ojebliffet er
56, førbeelt i 3 Äla«fer meb 23 i lile eller gørberebelfe«?
flabfen, 22 i 2ben Älabfe og 11 i 3bie Äla«fe.

5 Sfolepeiige betale« inaaneblig for en Sifcipel i Ifte
og 2ben Äla«fe 2
for en ©ifcipel i 3bie Äla«fe 2
48 ß. gor flere 23røbre inbtraber Tioberation i benne ®e*
taling, faalebe« at for 2 Srøbre afbrage« i ben inaaneblige
totaling 2 for hver, for 3 Srøbre 3 $ for (mor, før 4
Srøbrc 4 $ for hver.
Slntallet af Stolen« Sratiftplabfer rotter ftg efter Stør*
reifen af be inaaneblige Sfolepenge, ibet ber for be førftc
40
hvortil bo beløbe fig, give« I Ißlab« og fiben for
hver 20
bvormeb be overftige benne Sum, 1'4 i£lab«.
gor Siben have 2 ©ifciple hver en hoel griplab« og 7 h^r
en ^alv griplab«.
goruben bi«fe Sratiftplabfer betaler ^an« Tlajeftcct Äon*
gen aarlig af fin ßivilliftc Sfolepengenc for 2 ©ifciple.
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Sleb ^nbtægten «f Sfolepenge (12 a 1300
Segater
fra ben neblagte Icerbe Stole (3 a 400
og Seje af So?
liget paa Slealffolebygningen (470
^ar Stolen i bel for?
løbne Siar af^olbt fine dønninger og anbre llbgifter üben
Tiiffub fra kommunen.

llitbcrbiiöittngen finn Stolen mcbbefcö nf;
gørftanberen i Sybil, granff, Gngelff, SLRatbematif
faint Ifte ^laSfe i DMigion.
Slbjnnct Sangberg i Sanff, ^iftorie, ®eograpl;i og 97a?
tnrf)iftorie.
Drbineret ßatedfet og førfte Sæter veb itorgerffolen S o 1 f t r n p
2bcn og 3bie Älaöfe i Sieligion.
Secret veb SBørgerffolen 3 ø r g c n f e n i gribaanbétegning faint
2ben og 3bie 61'aøfe i Stegning.
Soirerne veb griffolen ^øeg og Raufen Ifte Älaöfe i
'Jiegniiig.
Sierer veb griffelen SJt e I d) i o r i ^ovebregning.
Organift Simon fen i Sang.
fUtateriaiffriver iseter fen i geometriff Tegning.
Sergeant Seti i Sfrivning.
Sergeant ^eterfen i ©vmnaftif og Svømning.

^utallet af Sinter, (om Ijücrt lærefag ugentlig ljår Ijabt
i ^ber ®la§fc.
l|le Ät.

Religion............
Sanff...............
Xpbff...............
grauff................
Sugelff...............
^iftorie............
(geografi ....
Statur^ifiorie . . .
(geometri............
ülritßmetif ....
Stegning............
tSfrivning ....
Stegning .....
Smig ......

2t>cn Ät.

3bie ÄI.

1

1
4
2
2
1

3
4
4
3
3
3
2
1
2
2
3
2
2
1

29

34

35

2
8
3

2

7
6

3
4
4
3
3
3
3
1

3 tøynnuiftif og Soomning ere alle 3 Älaöfer unber^
vifte famkbe 2 limer ugentlig.
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pt i Jarets fob hr|le ptnfa.
Ifte (^orberetelfeg) Älaåfe.

91digion. fortællingerne af bet gamle Sefiament hibtil Son#
gente ere munbtlig gjennemgaaebe efter gdmorr v. 6a«
rolsfelbs Silleber til Sibien. ®e reifere i SlaSfen ljuve
beSuben Iceft af feet nye Seftament be 23 fvrfte fortcel#
linger efter SalölevS 23ibell)iftorie. @n Sbeel ^falmer.
Ssanft. Steening i hjorts Scefebog (fortællingerne og om
Serben og Sorben). 3?ogle af fee flinfere (Slever be§#
nfeen benpttet SftolbecpS banffe^Sæfebog. SerS ubenab
og Ovelfe i at optefe Ser$ efterø§olftS minfere poetiffe
Sæfebog forfra til 3bie dlfbeliitg. Sto Sange om Ugen
foretaget Stiilovelfe meb fee dJiobnere, veb at forbinbe
Stavning meb diebffrivelfen af Orbene.
Xljbff. Natlagers Scefebog A. fra pog. 34 til 115, B. pag.
1—52. Oplæsning, Overfcettelfe og Slofer. 9lfSram#
matifen er gjeiinemgaaet ^jælpeverberne famt be Drb,
ber beclinereS fom ben beftemte og nbeftemte Slrtifel.
Seogtaplji. Sfter SangbergS forberebenbe Seograpl;i en aU
minbelig Dverftgt over alle 'UerbenSbelene og i bet Spes
cielle over Snropo, Elften og ?lfrifa.
Dfcgntitg. öfter diabcnS dlegnebog be 4 diegningSarter i
ubenævnte og benævnte Sal famt æegynbelfen til Re
gula (le tri.
3ten Atlasfe.

^Religion, balles Pærebog Kap. 1, 2 og 3.
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Satslevs Sibelpifborie bet gamle Sefiamcnt, ubvibet veb
SilfortæHing peelt igjennem. geftpfalmer.
Snitft. ^roSfingS ©rammatif ßeelt igjennem. Stiiløvelfe
beelS [om blot SJictat og beelS i gorbinbelfe meb 9lna*
lufe. ©velfe i SæSning beelS efter hjorts Scefebog og
beelS efter WlolbecpS Eventpr. UbenabStæSning af SerS
efter $olftS minbre poetiffe Sæfebog.
Xpbff. SungS tpbffe ficefebog for be lavere Ä'laSfer pag.
34—111. Efter fSeperS ©rammatif gornitceren til be
uregelmæSftge Serber. 1 Sime ugentlig er anvenbt til
Snalpfe famt munbtlig og ffriftlig Dverfattelfe fra ®anff
til Spbff efter ©ronbergS Stiilovelfe.
graitff. SlpnS Særebog A. ^cr. 1 — 101, B. Sr. 1—59.
(Stpfferne ere gjennemgaaebe baabe munbtlig og ffrifE
lig og ben bertil porenbe ©rammatif inbovet.
Engclft. TiariboeS &vfebog (the history of England) fra
„Arthur“ til „Wat Tyler“. Efter giftovS Elementarbog
er munbtlig og ffriftlig gjenuemgaaet til Sr. 18.
•^iftorie. gæbrelanbSpifiorten til greberif 4be og ubforligere
(prouologiffe IData til ben olbcnbotgffe Stamme.
©cogrnppi. Europa efter Saugbergö forberebenbe ©eograppi
og ternaeft Sanbene i Europa efter ^ngerölevS minbre
Seograppi.
Saturpiftorie. 2Umiiibelig Jnbtebning. Ißattebprene og §ug#
lene efter hjorts gæfebog.
Sritpiuctif. CSilbeelS efter SSfenS gorrebog.) gra Segpnbek
fen til ©ivifion.
Sogning. Opgaver i Regula de tri meb pele Sal.
3t>ic Älaéfe.

Scligion. SalleS Særebog Eap. I, 2 og 6. EatcdpSmitS.
Efter SalslcvS Sibclpiftorie bet upc Xeftameiit, ubvibet
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veb Xillæsiiing af ®rubftyffer af Svangelieime, navnlig
a rte Herren« SWrafler, fßarabler, ftørre Saler, og gibel*
fe§^t^orien efter fßfalinebogen. ^eftpfaüner.
Srtitff. gæft SøtfenS Srainmatif t;eett igjennem, og fore*
braget be vigtigfte Regler i Orthographien og 3ntcrs
punctiønSlæren, filten fibfte ogfaa er inbøvet reb ben
ugentlige Sictatftiil. Ovelfe i gæSning i flere nyere
forfattere, men ifær i flere af Del;lenfd)lægerS profaiffe
Sfrifter (DrvarobS og 23aulunber§ Saga), JlnberfenS
Sventyr og fWolberfi. Ovelfe i at fremfige Sigte nbenab
efter .^clftS ftørre poetiffe gæfebog, forfra til pag. 114.
flere af Sigtene ere forelæfte og forflarebe. 2 Sange
om Ilgen Stiiløvelfe: eengang Sictat af ubvalgte gobe
ftiliftiffe Styffer, og eengang Opgave enten efter fore*
gaaenbe DplæPniitg, meeft af førtæHenbe ^nbfiolb, eder
(bog fun faa Sange) af raifonnerenbe 3nbl;olb og ®e*
fvarelfe af fremfatte lettere SpørgSmaal.
Sybff. 9liifeS tybffe gæfebog pag. 444 til Snben. Sd)il*
lers „Sef^idfte beä breipigjal;rigen Äriegö" pag. 1—82.
formlæren og bet ®igtigfie af Syntajen efter SWeyerö
Srainmatif og SrønbergS Stiiløvelfebog. 1 a 2 Si*
mer ugentlig er anvenbt til munbtlig og ffriftlig Over*
fættelfe fra Sanff til Sybff.
frailff. Sorring« „Manuel“ Ä. pag. 81—155, B. pag.
23—59. öfter ®orring§ Srainmatif formlæren. 1 Sinte
ugentlig er efter 2l^nÖ Særebog Stylterne 1—-101 gjeu*
nemgaaebe munbtlig og ffriftlig.
SiigelfE. A. SRarryat „the pirate“ pag. 66 til (£nbcn. B.
SOlariboeö gæfcbog (the history of England) pag. 29—75.
öfter ®iarriboe§ Srammatif formlæren. 1 Sime ugent*
lig er efter SiflovS ©ementarbog Styffernc 1 — 18 gjen*
nemgaaebe munbtlig øg ffriftlig.

^iftorie. ^ele BJiibbelalberenö hiftorie efter gangberg« Seere#
bog. gcebrchmbSßiftorien forfra til grebertf 2ben.
GeøgrapIH» Sllminbelig Dverfigt over alle 23erben3beleite.
^nblebning til Geographien og alle Sanbene i Guropa
efter Q3e(fpoiv§ ©cograp^i.
fRflturljiffotie. 2lhninbetig Snblebnhtg. pattebprene efter
Stroperö Btatiirpiftorie, og om DJienneffet i intellectuel
og pfjpftff henfeenbe, ncermeft efter «ßjorts Sæfebog i ?(f#
helingen om Paturrigerne.
©eometn. SergS minbre Seometri A. § 36 til Snben,
B. § 1 til § 56.
'4ritl)mctiL (©Ibeels efter 2l8fenö Særebog.) A. BJlaal,
Srøf, SDecimalBrøf, proportioner, potenfation, Signin#
ger af 1 fte ®rab meb een og flere ubefjenbte Storrelfer,
B. fra Segpnbelfen inbtil „iPiaal".
fRegning. ærøfgregning, Regula de tri meb Srøf, ©edmal*
brof, gtente-Sregning, SRcnte af Biente.
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Jit luger, (um fkullc bruges i Muleuuret
1858-59.
Ifte ÄU§fe.

Salélevs Sißel^iftorie. ®en nye ipfaliiiebvg. Rollis
Sinaabigte til UbenabSlceSning. hjorts Børneven. ^allagerå
tybffe geefebog for Segvnbere. gangbergS forberebenbe @eo=
grap^i. Ulabenö fRegnebog for Segynbere. Gt ?lth§.
aren Äiiisfe.

'Bolles geerebog. gntberS GateeyiSinnS. Balslevs Bibel*
biftorie. ®et npe Jeftament. ®en nye Ißfalntebog. ^olffS
Sinaabigte til UbenabStæSning. hjorts Børneven. ÄroS«
finge banffe Graininatif. DinngS tvbffe geefebog for be lavere
Älaöfer. SDteperS fortfattet tybff Sproglære, ©rønbergS
tvbffe Stiiføvelfebog. 2(bnS gærebog i bet franffe Sprog
veb Ulrlanb. giftovb engelffe ©enientarbog. 2)?eisler§ S)an*
niarfs^iftorie. gangbergS be vigtigfte Begivenbeber i ®an*
inarfS £nftoric efter bereS dfronologiffe gølge. ^ngcrStevö
minbre ©eograpbi. gangbergö forberebenbe Seograpln. ®riin*
felbe IRegnebog for SllmneffolerneS meHemfte øg øverfte 5tlaS*
fer. Gt UltlaS.
3tie ÄlaSfe.

Balles givrebog. gntbcrS GatediiSinnS. Balslevs Bibel*
biftorie. ®et nye Seftament. ®en nye iPfabnebog. ^ølfts
ftørre poetiffe Secfebøg. hjorts Børneven. BøifenS banffe
©ranimatif. Schillere „Sefebiebte bcS breif;igjabrigen Ä'ricgS".

- 13 aWepcr« fortfnttet tpbff (Sproglære. SrønbergS tpbffe (Stiff*
mffebog. ®t tpbp Sejicon. ©orrings Manuel de langue
franpaise. SlpnS lærebog i bet franffe (Sprog veb SlrUub.
Soning« franffe Srammatif. A. 9?ep^3 „English stories".
B. 2fPoo§ eitgelpe Scefebog. £ipov§ engefpe ©ementarbog.
2Jianboe§ engelffe gormfære. Sangbergö cefbre ^iporie.
fUfeiöferö SJanmarf« ^iperie. SKuntfteS ©eograppi (föef*
fcpcv§ upePe Ubgave). Sangbergö forberebenbe Seograppi.
Äroperä 9?aturpiporie. ælunbtS ßcmbog i ^plangeometri
(üben (Stereomehö. ©rünfelbß Diegnebog for ?Umueffoler*
ne§ mellempe og ooerpe ÄfaSfer. ® 9lt(a§.
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Sfiofens oHt’iitlißc Cpimen
afljolbcg:

gjtnnbag ben 19bc Sult.
St. 8. Sanft eg Maturs
^iflorie 3bte St.
- 10. 3W 3bie St.
— 12. (Religion 2ben St.

Xpbft 2ben Sl.
SDanff 2ben St.
©eogra^i 1 fte St.

Sirébtig bcn 20bc 3«li.
St. 8. ^iftorie og ®eo*
graplji 3bte Sl.
— 10. ^iftorie 2ben Sl.
— 12. ®?at^eniatif3bieSl.

(Regning Ifte Sl.
(Religion Ifte Sl.
(Ratnr^iftorie 2ben St.

Cnsbng ben 21be Sult.
Sl. 8. g-ranff og ©ngelff
3bie St.
— 10. granff 2ben St.
— 12. (Regning og ^ooeb;
regning 3bie Sl.

©eogra^ßi 2ben Sl.
Sanft Ifte Sl.
(Regning og ^ovebtegning
2ben SI.
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^orSbag ben 22bc 3nli.
SU. 8. ©ngelff 2ben SU.
■^ooebreguing Ifte SU.
— 10. {Religion 3bie SU.
Spbft Ifte SU.
Äl. 12. Sang.

Sil at overvære benne ©janten inbbvbeS ®ifciplene§
gorælbre faint ©nbver, ber intereöferer fig for ©folen.
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