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MARIBO
PRIVATE REALSKOLE

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

1960
STATENS PÆDAGOG

|V|aribo private Realskole er oprettet den 23. august 1871.
Kaj Munk har i det mottp, der står på forsiden, givet et klart ud
tryk for dens mål, som det har været gennem skiftende tider og
under forskellige ledere. Det mål vil skolen også søge at nå i frem
tiden. Vi har nu haft to skoleår efter vedtagelsen af den ny skole
lov; men da vi altid har haft udelt skole, og vi stadig arbejder med
realeksamen som mål, har der hidtil ikke været større ændringer i
undervisningen. Den tidligere mellemskoleafdeling udgår efterhånden,
idet 1. mellem allerede er erstattet af en 6. klasse, der næste skoleår
går videre med 7. klasse og derefter fortsætter i I., II. og III. real, der
svarer til de hidtidige III. mellem, IV. mellem og realklassen.
Der er kommet en ny læseplan i april måned i år, og naturligvis
vil den efterhånden bevirke ændringer i skolearbejdet, da der ind
føres nye fag og emner i undervisningen, idet man fremdeles vil for
søge at gøre skolen til en forskole til det praktiske liv. Der lægges
afgørende vægt på de kulturelle, moralske og åndelige værdier, på
samme tid som man i stigende grad må se skolens læseplaner i re
lation til samfundets materielle problemer, dets økonomiske og so
ciale udvikling.
Da man naturligvis ikke i fremtiden kan tage en realeksamen på
3 år, hvor man tidligere forberedte sig i 5 år, vil læseplanen frem
deles begynde med sprog og matematik på de samme alderstrin som
hidtil, altså fra og med 6. klasse. Det vil derfor være af afgørende
betydning, at vi også fremtidig får eleverne ind i realskolen på et så
tidligt tidspunkt som muligt — allerhelst fra 1. klasse. Dersom ele
verne i den hjemlige skole får en undervisning i de forskellige fag,
derunder sprog, matematik og videregående undervisning i de øvrige
fag, der svarer til realskolens, så de når samme standpunkt, kan de
naturligvis fortsætte her; men vi vil gerne opfordre de forældre, der
tænker på at lade deres børn komme her for at opnå en realeksamen,
til at sende os dem på et så tidligt tidspunkt, at de må opleve en
naturlig og let overgang fra den ene skoleform til den anden.
Da mange unge før eller senere udsættes for at skulle finde sig
til rette i et nyt miljø, er det jo kun godt, om de er forberedte dertil
ret umærkeligt og i god tid. Skal de forblive på landet, vil det dog
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være godt, om de har lært byforhold så meget at kende, at de som
voksne kan være med til at fremme forståelse og samvirke mellem
land og by. Ligesom det er godt for de enkelte byboere, der gen
nem skolekammerater fik lejlighed til at lære landboernes daglige
forhold at kende, så det er et kendt' samfund, de flytter til, dersom
deres erhverv senere skal udøves på landet.
Det er jo den lille skoles fordel, at vi lærer hverandre og hver
andres kår at kende, og der opstår lettere et godt kammeratskab og
fællesskab, der kan vise sig af varig værdi.
I hele dette skoleår har der været arbejdet med skolens overgang
til selvejende institution af skolens bestyrelse og bestyreren. Tre fag
inspektører fra undervisningsinspektionen, to lokale arkitekter og un
dervisningsministeriets bygningssagkyndige arkitekt har været her for
at gennemgå skolen nøje, ligesom to folketingsmænd og et af under
visningsministeriets kontorer arbejder på at fremme sagen.
Vi har haft forsøgsundervisning, bl. a. med familiekundskab i de
tre ældste klasser, og er i gang med at indrette undervisningen efter
den ny læseplan, der naturligvis skal gælde for såvel den private som
den offentlige skole; men endnu vigtigere end læseplanen er stadig
samarbejdet mellem skole og hjem, gode lærerkræfter, elever med
god arbejdslyst og med støtte i arbejdet fra deres hjem. Det gamle
fyndord „Per aspera ad astra“ (gennem vanskeligheder til målet)
gælder fremdeles, også hvor vi prøver at nå de mål, vi sætter for
skolearbejdet.
Vi takker alle, der medvirker til skolens trivsel, for det samarbejde
og den tillid, der hidtil er vist, og skal bestræbe os for også i frem
tiden at skabe en skole her, som forældre, elever og lærere kan være
glade for, og som løser de opgaver, den bliver stillet overfor i tiden,
der kommer. Vi sender en hjertelig hilsen til alle skolens venner og
håber, den må få endnu flere, som tiden går.
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Skolens ordning
Maribo private Realskole optager elever fra 6 års alderen. Den
består af følgende afdelinger:
1) hovedskolen, der optager elever fra 6 års alderen,
og i hvis 6. klasse, der har fremmedsprog, eleverne optages fra
11—13 års alderen og

2) en realafdeling, der begynder i 8. klasse og slutter med real
eksamen.
12 elever bestod i sommeren 1959 realeksamen og 24 mellemskoleeksamen.
I år indstiller sig til realeksamen 17 elever og til mellemskoleeksamen 20.
Elevantallet udgjorde den 1. maj 1960 144 elever, heraf går 87 i
mellemskolen og realklassen, 57 i grundskolen.

Undervisningstiden er lagt med hensyntagen til tog og skolebilers
ankomst og afgang. Efter de fire første 'skoletimer holdes der fri i
30 minutter, således at de nærmestboende kan spise middagsmad
hjemme.

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 som regel blive givet efter ministeriets be
stemmelser derom for den højere skole. Af principielle grunde kan
skolen ikke give fri til elevernes udflugter, festligheder, læge- og
tandlægebesøg i skoletiden. 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, og vi kan i hvert fald ikke undervise de elever, der er fra
værende. Sygdom eller andet lovligt forfald bedes altid meddelt skolen.
Penge eller sager af værdi må ikke ligge i overtøjets lommer eller
tasker, men kan afleveres til lærerkræfterne. Har en elev mistet noget,
må det straks meldes.
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Det er en forudsætning, at elever, der optages i 6. klasse, skal slutte
i løbet af 5 år med en realeksamen, da undervisningen er tilrette
lagt med denne eksamen som mål, således at det vil være utilfreds
stillende for såvel elever som for skolen, om eleverne går ud i 14—15
års alderen uden en afsluttende eksamen.

Flidspræmier
Skolen har med tak modtaget forskellige præmier til uddeling blandt
eleverne fra Bouschingers Boghandel, Deins Boghandel, elevforenin
gen og gamle elever.

Skolepenge
udgør 360 kroner årlig i alle klasser.
Der betales månedsvis forud inden den 5. i hver måned. (De to
sidste rater inden 5. juni).
Skoleforsikring, der er obligatorisk for alle elever, opkræves med
2 kroner årligt, og brændselspenge vil blive opkrævet i 5 rater å 10
kroner for hver elev. Dog betaler ingen familie for mere end to elever.
Eksamensafgift, der er fastsat til 25 kroner, betales ved indmel
delse til mellemskole- og realeksamen.

Undervisningsministeriet har givet kommunerne lov til at betale
skolepengene — også ved de private skoler, og enkelte landkom
muner har meddelt skolen, at de foreløbig vil betale skolepenge for
mellemskolens og realskolens elever fra de pågældende kommuner
efter samme retningslinier som til kommunale mellem- og realskoler,
og en enkelt kommune betaler også til elever i grundskolen.
Endvidere har kommunerne, Lollands Spare- og Lånebank og sko
len stillet nogle delvise og hele fripladser til rådighed for velbegavede
og flittige elever, hvis forældre er ubemidlede.
De kan søges ved henvendelse til skolens bestyrer.

Udmeldelse kan normalt kun ske til skoleårets slutning, og der be
tales for hele skoleåret (12 måneder). Såfremt forældres flytning e. 1.
medfører udmeldelse til andet tidspunkt, må den ske med fuld må
neds varsel, således at der betales skolepenge for den måned, hvori
udmeldelsen finder sted, og den følgende.
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Skolens lærere og fagfordelingen
lærerinde frk. J. Bolwig: religion, dansk, regning, håndgerning,
småsløjd,
overlærer fru L. Hjerrild: dansk, håndgerning, gymnastik,
overlærer frk. K. M. Sahl: naturhistorie, fysik, regning, skrivning,

overlærer M. C. Boisen: religion, engelsk, tysk,
lærer K. Dalberg: dansk, tysk, historie, geografi, tegning,
lærer E. Larsen: gymnastik,
lærer G. Olesen: tysk, regning, matematik, geografi, kontorarbejder,

skolebestyrer B. Hjerrild: religion, dansk, tegning, bogføring, sang.

Eleverne
fordeler sig i :grundskolen:
fra
-

Bandholm
7 elever
Errindlev-Olstrup
1
Fuglse-Krønge
1
Hillested
8 Holeby-Bursø
2 Hunseby
8 Landet-Ryde
2 Maribo
2 Maribo landsogn
1
Nebbelunde-Sædinge 1 —
Nykøbing
Rødby
1
—
Sakskøbing
1
Slemminge-Fjelde
Stokkemarke
1
Søllested
6 Tågerup-Torslunde 3 Tirsted-Skr.-Vejleby 2
Våbensted-Engest.
7 Vesterborg
1
—
V. Ulslev
Østofte
2 -

og mellem- og realklasserne

7 elever
—
6 3 1
17 2
17 —
—
1
4 I
4 9 1
4 2 4 —
1
2
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Eksamen maj—juni 1960
Den skriftlige eksamen afholdes i dagene 2.—6. maj.

Mundtlig realeksamen
Onsdag, den 25. maj kl. 8: biologi. Censor: overlærer
A. M. Olesen, Rodby.
Tirsdag, den 31. maj kl. 8: engelsk. Censor: lærer
H. E. Hansen, Horslunde.
Fredag, den 3. juni kl. 8: dansk. Censor: skolebestyrer
A. C. Andersen, Vamdrup.
Onsdag, den 8. juni kl. 8: historie. Censor: skoleinspektør
L. Jørgensen, Rødby.
Lørdag, den 11. juni kl. 8,30: matematik. Censor: lærer
Beier Olesen, Nakskov.
Tirsdag, den 14. juni kl. 8: naturlære. Censor: lærer
E. Sandfeldt Jensen, Sakskøbing.
Torsdag, den 16. juni kl. 8: geografi. Censor: overlærer
H. Andersen, Præstø.
Mandag, den 20. juni kl. 8: tysk. Censor: lærer
N. V. Larsen, Horslunde.

Mundtlig mellemskoleeksamen
Onsdag, den 25. maj kl. 8,30: engelsk. Censor: overlærer
frk. E. Jensen, Nykøbing.
Tirsdag, den 31. maj kl. 8,30: historie. Censor: cand. mag.
Kirsten Halberg, Nykøbing.
Onsdag, den 8. juni kl. 8: dansk. Censor: viceinspektør
J. Stevns, Horslunde.
Tirsdag, den 14. juni kl. 8: matematik. Censor: viceinspektør
B. Jensen, Risskov.
Torsdag, den 16. juni kl. 8: naturhistorie. Censor: inspektør
Falkenberg Andersen, Nakskov.
Mandag, den 20. juni kl. 8: naturlære. Censor: overlærer
P. Møller, Nysted.

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 1960
kl. 9
kl. 13

Mandag, den 13. juni
: 111. II. 6. skriftlig dansk
: 5. 4. 3. 1.
do.

kl. 9
kl. 13

Tirsdag, den 14. juni
: III. II. 6. skriftlig regning og matematik
: 5. 4. 3. 1. skriftlig regning

Fredag, den 17. juni
kl. 7,30: III. tysk GO (MCB) II. fysik KMS (JB) 6. historie AS (KD)
kl. 13 : 5. dansk LH (MCB) 4. dansk KD (AS)
3. 1. dansk JB (KMS)
Lørdag, den 18. juni
kl. 7,30: III. fysik KMS (KD) II. engelsk MCB (AS)
6. regning GO (JB)

Tirsdag, den 21. juni
7,30: III. historie AS (GO) II. dansk KD (JB)
6. engelsk MCB (KMS)
kl. 13 : 5. naturhistorie KMS (MCB) 4. historie AS (KD)
3. 1. regning JB (GO)

kl.

Onsdag, den 22. juni
kl. 7,30: III. engelsk MCB (GO) II. geografi KD (AS)
6. naturhistorie KMS (JB)
kl. 13 : 5. geografi KD (AS) 4. naturhistorie KMS (GO)
3. 1. religion JB (MCB)
kl.

Torsdag, den 23. juni
9 : sangprøve —sammentælling

Fredag, den 24. juni
kl.
kl.
kl.

9 : sangprøve
15 : lærermøde
Lørdag, den 25. juni
9 : dimission og translokation i skolens gymnastiksal.
Håndarbejder, skrivebøger og tegninger vil være udstillet
under årsprøven.

Forældre, værger, gamle elever og enhver, der interesserer sig for
skolen og dens arbejde, indbydes venligst til at overvære årsprøven,
eksamen og afslutningshøjtideligheden.
Det ny skoleår begynder mandag den 15. august.
kl. 9 for eleverne fra 6. klasse og i mellemskolen og realklassen,
kl. 10 for grundskolens elever fra 1.—5. klasse.
Maribo private Realskole i maj 1.96'0.
Telefon 321.

B. Hjerrild.
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