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MARIBO
PRIVATE REALSKOLE

Motto: »Til at finde livets vej,
barn, skal skolen hjælpe dig«.
Kaj Munk.

1953

JM aribo private Realskole er oprettet den 23. august 1871.
Kaj Munk har i det motto, der står på forsiden, givet et klart udtryk
for dens mål, som det har været gennem skiftende tider og under
forskellige ledere, og vi forsøger dermed også at være helt på linie
med undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. maj 1941 om
målet med undervisningen:
„Skolen bør udvikle og styrke børnenes sans for de etiske
og kristelige værdier, give dem ærbødighed for menneskelivet
og for naturen, kærlighed til hjemmet og vort folk og land,
respekt for andres meninger, følelse for fællesskab mellem
folkene og samhørighed med de andre nordiske folk. Skolen
må således bidrage til at give børnene idealer, hjælpe dem
til at sætte sig mål i livet, øge deres respekt for oprigtighed
i tale og adfærd og styrke deres pligtfølelse. Gennem sund
disciplin læres god opførsel og udvikles sans for orden“.

Når skolen stadig er livskraftig, skylder den i første række forældre
kredsen tak for den tillid og støtte, der vises over for skolens arbejde,
derved at børnene betros os, og ved at den anbefales til andre, således
at vi får mange nye elever derigennem.
Skolen ønsker at løse de opgaver, der trænger sig på inden for vor
særlige skoleform, således at forældre og elever stadig kan være glade
for skolen; men undervisningen forudsætter, at eleverne udfører et
stabilt hjemmearbejde. Det er nødvendigt med en vekselvirkning mel
lem lærerens gennemgang af stoffet i klassen og elevernes medarbejde
både under gennemgangen og senere derved, at det slås fast gen
nem hjemmeforberedelsen, og det må gøres hele året igennem, idet
det begynder så småt i 1. klasse og udvikles til fuld selvstændighed
i arbejdet i realklassen.
For at opnå et godt resultat af skoletiden er det vigtigt, om kon
takten mellem hjem og skole kan bevares og udvikles. Vi er glade
for, at den lille skole giver så rige muligheder for, at vi kan lære
mange af forældrene at kende, og for at vi kan tage os godt af de
enkelte elever, når de blot selv viser lyst og interesse.
Forældre og lærere har jo al mulig grund til gensidig tillid og for
trolighed, idet vi fra begge sider kun ønsker at gavne vore børn og
unge det mest mulige; derfor vil forældrene altid være velkomne til
at tale med os om eleverne. Vore vidnesbyrd i karakterbøgerne er
beregnet til at orientere forældrene om elevernes standpunkt og for
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hold og ofte ment som grundlag for en samtale, så vi derigennem
finder frem til at få det bedst mulige ud af skolegangen. Vi kan altid
finde et tidspunkt for en samtale — og det gælder alle lærerkræfterne
ved skolen her -— når vi skal prøve på i fællesskab med forældrene
at finde ud af, hvordan vi skal nå skolens mål, og der er intet, der
gavner eleverne så meget som den sikkerhed, der ligger i, at de mær
ker, at vi har samme mål og tanker om det, vi vil prøve at nå gennem
undervisning og opdragelse.
Skolen søger at virke, så ikke alene eleverne, men også forældrene
må komme til at holde af den. Enkelte gamle elever helt op til de nye
ste årgange er mere eller mindre flittige brevskrivere, desuden får vi
ofte besøg af tidligere elever; men der er jo også nogle, der først skal
bort fra skolen en tid, før de bliver klar over,hvor godt de havde
det her.
Efter dannelsen af den nuværende elevforening er vi kommet i for
bindelse med mange gamle elever, endda helt fra det forrige århun
drede; nogle kommer på besøg her for at dvæle i minderne fra den
gang, enkelte har endda betænkt skolen med gaver af forskellig art,
hvad vi er meget taknemmelige for.
For at være i stand til at hjælpe alle elever på den bedst mulige
måde har skolen oprettet læsehold med undervisning af læsesvage
og ordblinde børn.
Gennem klasseemnerne forsøger vi at give det supplement til det
daglige arbejde, som gør det aktuelt, og som skaber en god kontakt
med det praktiske liv, endda langt ud i verden.
Emnerne i dette skoleår har været:
1. klasse: Eventyr
Danmark
2.
Færdsel
3.
4.
Natur
Boglån
5.

I. mellem:
II
III.
„
IV.
„
real.

Kunst
Søfart
Udland
Kaj Munk
Erhverv

Alt dette er med til at skabe det hyggelige særpræg, der er over
den lille skole, som forhåbentlig vil bevare sin livskraft langt ud i
fremtiden, så den fremdeles må være i stand til at løse de opgaver,
den bliver stillet overfor, idet vi håber, der stadig må være mange,
der vil slutte op om den.
På skolens vegne hjertelig tak til alle skolens venner, som slutter
op nu; vi håber, der må blive flere og flere, som tiden går.
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Skolens ordning
Maribo private Realskole optager elever fra 6 års alderen. Den be
står af følgende afdelinger:
1) underskolen, der er 5-årig.
2) mellemskolen, i hvis 1. klasse eleverne optages fra 11—13 års
alderen, og hvis IV. klasse slutter med mellemskoleeksamen, og
3) en realklasse, der slutter med realeksamen.
7 elever bestod i sommeren 1952 realeksamen og 17 mellemskole
eksamen.
1 år indstiller sig til realeksamen 10 elever og til mellemskoleeksa
men 17.

Elevantallet udgjorde den 1. maj 1953: 155 elever, heraf går 98 i
mellemskolen og realklassen, 57 i underskolen.
Undervisningstiden er lagt med hensyntagen til tog og skolebilers
ankomst og afgang. Efter de fire første skoletimer holdes der fri i
35 minutter, således at de nærmestboende kan spise middagsmad
hjemme. Ministeriet har modsat sig en forlængelse af dette frikvarter.

løvrigt må eleverne ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse,
der kun gives på grundlag af skriftlig anmodning derom fra hjemmet.

Ferier og fridage vil i reglen blive givet efter ministeriets bestem
melser derom for den højere skole. Ønskes en elev fri uden for
ferierne, udbeder skolen sig meddelelse derom forud ved brev eller
telefon; men forældrene anmodes indtrængende om ikke at bede en
elev fri, uden at der foreligger aldeles tvingende grunde, da forsøm
melser ikke alene skader vedkommende elev, men undervisningen i
det hele. Sygdom eller andet lovligt forfald bedes ligeledes altid med
delt skolen.
Penge eller sager af værdi må ikke ligge i overtøjets lommer eller
i tasker.
Har en elev mistet noget, må det straks meldes til en af lærer
kræfterne.
Det er en forudsætning, at elever, der optages i mellemskolen, skal
slutte i løbet af 4—5 år med en mellemskole- eller realeksamen, da
undervisningsplanen er tilrettelagt med eksamen for øje, således at
det vil være utilfredsstillende for såvel elever som for skolen, om
eleverne går ud i 14—15 års alderen uden afsluttende eksamen.

Konfirmationsforberedelsen
Undervisningsplanen er lagt således, at der indtræder mindst for
styrrelse i undervisningen for de elever, der går til præst i slutningen
af III. og begyndelsen af IV. mellem (efterårskonfirmation).

Flidspræmier
Skolen har med tak modtaget forskellige præmier til uddeling blandt
eleverne fra to af vore forældre, der ikke ønsker deres navne nævnt,
fra boghandler Bouschinger, fra elevforeningen og fra gamle elever.

Skolepenge
betales forud inden den 5. i hver måned og medbringes af ele
verne i lukket konvolut, forsynet med elevens navn og klasse.
De månedlige skolepenge udgør for elever i:

1. underklasse ..................................
2. underklasse ..................
3. underklasse ..................................
4. underklasse ..................................
5. underklasse ..................................
mellem- og realklasserne ..............

18
20
22
24
26
30

kr.
-

Brændselspengene vil blive opkrævet i 5 rater å 10 kr for hver elev.
Dog betaler ingen familie for mere end 2 elever.

Eksamensgebyr, der er fastsat til 40 kroner, betales ved indmel
delse til mellem- og realeksamen.

For velbegavede elever, hvis forældre er ubemidlede, har staten,
kommunerne, Lollands Spare- og Laanebank og skolen stillet nogle
delvise og hele fripladser til rådighed. De kan søges ved henvendelse
til skolens bestyrer.
Udmeldelse kan normalt kun ske til skoleårets slutning. Såfremt
flytning e. 1. medfører udmeldelse til andet tidspunkt, må den ske med
fuld måneds varsel, således at der betales skolepenge for den måned,
hvori udmeldelsen finder sted, og den følgende.

Der modtages dog ikke udmeldelse til en 1. april.
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Skolens lærere og fagfordelingen
i det forløbne år:
forskolelærerinde frk. J. Bolwig: dansk, regning, historie, papirsløjd,
læsehold,

lærerinde fru B. Valerius: religion, dansk, håndgerning, gymnastik,

lærerinde fru L. Hjerrild: dansk, naturhistorie, håndgerning, læse
hold,
lærer, cand. mag. P. Møller: engelsk, tysk, kirkehistorie,

faglærerinde frk. K. M. Sahl: naturhistorie, regning, naturlære, skriv
ning, tegning,
lærer, cand, polyt. R. [Jonsby: matematik, regning, naturlære, teg
ning,
overlærer A. Staunstrup: geografi, historie, skrivning, gymnastik,

skolebestyrer B. Hjerrild: dansk, naturhistorie, regning, sang, kon
torarbejde, bogføring.

Eleverne
fordeler sig i underskolen:
fra
-

Bandholm
10 elever
■— Errindlev-Olstrup
6 Fuglse-Krønge
1
Hillested
3 Holeby-Bursø
14 Hunseby
1
Landet-Ryde
4 Maribo
Nebbel.-Sæddinge — 1
Radsted
2 Rødby
1
Saxkjøbing
1
Skovl.-Gurreby
1
Stokkemarke
1
Søllested
T ågerup-T orslunde 2 Tirsted-Skr.-Vejleby 6 1
Våbensted-Engest.
1
Vesterborg
1
Østofte

og mellem- og realklasserne
5 elever
1
19 4 9 10 6 5 1
—
7 2 3 13 1
4 4 —
1
3 -

Eksamen maj—juni 1953
Den skriftlige eksamen afholdes i dagene 7.—12. maj.

Mundtlig realeksamen
Torsdag, den 28. maj kl. 8,30: dansk. Cencor: lærerinde frk. E. Jensen,
Nykøbing F.
Lørdag, den 30. maj kl. 8,30: naturhistorie. Censor:
overlærer H. Hellesen, Saxkjøbing.

Torsdag, den 4. juni kl. 8: engelsk. Censor: skoleinspektør
L. Jørgensen, Rødby.
Tirsdag, den 9. juni kl. 8: tysk. Censor: lærer S. A. Axél, Vanløse.
Fredag, den 12. juni kl. 8,30: historie. Censor: pastor G. Søndergaard,
Vesterborg.
Mandag, den 15. juni kl. 8: naturlære. Censor: overlærer
S. W. Mathisen, Frederikssund.
Fredag, den 19. juni kl. 8: regning og matematik. Censor:
viceskoleinspektør A. Rendby, Bogense.

Mandag, den 22. juni kl. 8: geografi. Censor: kommunelærer
H. E. Orloff Jørgensen, København.

Mundtlig mellemskoleeksamen
Torsdag, den 28. maj kl. 11: dansk. Censor: lærerinde frk. E. Jensen,
Nykøbing F.
Lørdag, den 30. maj kl. 11: naturhistorie. Censor:
overlærer H. Hellesen, Saxkjøbing.

Torsdag, den 4. juni kl. 10,30: engelsk. Censor: skoleinspektør
L. Jørgensen, Rødby.
Fredag, den 12. juni kl. 11: historie. Censor: pastor G. Søndergaaard,
Vesterborg.

Fredag, den 19. juni kl. 11: regning og matematik. Censor:
viceskoleinspektør A. Rendby, Bogense.
Mandag, den 22. juni kl. 10,30: geografi. Censor, kommunelærer
H. E. Orloff Jørgensen, København.

NB. Spørgetime med gennemgang af stoffet i de enkelte fag ved fag
læreren dagen før eksaminationen eller efter nærmere aftale.
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Årsprøven 1953
kl.
kl.
kl.

kl.
kl.
kl.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

kl.

Fredag, den 12. juni
9: III. II. L: skriftlig dansk.
og skriftlig optagelsesprøve til mellemskolen.
13: 4. 3. skriftlig dansk
og skriftlig optagelsesprøve til mellemskolen.
Lørdag, den 13. juni
9: III. II. I.: skriftlig regning og matematik
og mundtlig optagelsesprøve til mellemskolen.
Mandag, den 15. juni
9: lærermøde. Udstillingen ordnes.
Tirsdag, den 16. juni
8: III. naturhistorie KMS (B), II. tysk M (D), I. historie AS (V).
13: 4. dansk B (V), 3. geografi AS (KMS).
Onsdag, den 17. juni
8: III. tysk M (V), II. historie AS (B), I. naturlære KMS (D).
13: 4. religion V (M), 3. naturhistorie KMS (AS),
2. + 1. regning B (D).
Torsdag, den 18. juni
8: III. geografi AS (B), II. dansk V (BH), 1. engelsk M. (KMS).
13: 4. geografi AS (KMS), 3. religion V (M), 2. + 1. dansk B (LH).
Fredag, den 19. juni
8: III. engelsk M (BH), II. naturhistorie KMS (V),
I. geografi AS (B).
13: 4. naturhistorie KMS (AS), 3. dansk B (V),
kl. 14: 2. + 1. religion V (B).
Lørdag, den 20. juni
8: III. naturlære D (KMS), 11. engelsk M (V), I. dansk LH (B).
15: lærermøde.
Mandag, den 22. juni
9: lærermøde.
Tirsdag, den 23. juni
9: dimission og translokation samt sangprøve i skolens gymna
stiksal.
Håndarbejder, tegninger samt skrivebøger vil være udstillet
under årsprøven.

Forældre, værger, gamle elever og enhver, der interesserer sig for
skolen og dens arbejde, indbydes venligst til at overvære eksamen og
afslutningshøjtideligheden.
Det nye skoleår begynder torsdag, den 13. august
kl. 9 for mellemskolens elever og
kl. 10 for underskolens elever.

Maribo private Realskole i maj 1953.
Telefon 321.

B. Hjerrild.
A/S LOLLAN DS-POSTEN. MARIBO

