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MARIBO
PRIVATE REALSKOLE

Motto-. »Til at finde livets vej,
barn, skal skolen hjælpe dig«.

Kaj Munk.

1948
Statens pædagogisk® Siuc:«4an:Iing

Købsnhavn

„Foraaret saa sagte kommer“ har Kaj Munk givet en smuk skil

Idring af Maribo private Realskole, som den var i hans skoletid,
og fra ham har skolen i dag sit motto:

„Til at finde livets vej,
barn, skal skolen hjælpe dig!“
Det er et stilfærdigt udtryk for, hvad vi stedse ser som skolens
egentlige mål.
Grundlaget for skolens trivsel og virke er de rige gamle traditioner
og den nære forbindelse mellem skole og hjem, og at der også værnes
om skolen af i dag, idet forældrekredsen må føle et direkte medansvar
for den skole, der besøges af deres børn, om arbejdet skal lykkes.
Skolen har gennem tiden, der gik, haft en række dygtige og inter
esserede lærere og har i dag en lærerstab, der foruden faglige kvali
fikationer er i besiddelse af menneskelige egenskaber, der indgyder
eleverne både tillid og respekt og skaber ren luft og god tone. Det er
mennesker, til hvem forældrene trygt kan henvende sig om de fælles
problemer med de børn, som nu en gang er vort dyreste eje, og som
lærerne ikke alene interesserer sig for i skoletiden, men som vi alle
holder af og gerne vil hjælpe til at blive dygtige og gode mennesker,
der kan klare sig godt i livet. Vi vil gerne lære børnene og de unge
respekt for de virkelige værdier, bl. a. for hjemmet, skolen og kirken,
og det samarbejde, der er mellem disse tre, kan aldrig blive inderligt
nok, da det dog er de tre vigtigste faktorer, når det gælder om at
præge de unge og give deres liv indhold.
Der kan vel i et kristent land naturligt regnes med, at det bedste
grundlag for livet er kristendommens lære, og at der ikke findes bedre
idealer til ungdommen, for at deres liv må lykkes, end dem der er ud
trykt i Luthers Katekismus, der måske nok er til at vokse i, men under
tiden må man jo også i andre „fag“ lære noget, førend man tilegner
sig det og forstår det.
De unges egne skildringer i vor tid fra koncentrationslejre omtaler
ofte, at skolen i bibelhistorietimerne har givet dem værdier, der bar,
da alt andet brast for dem, og vore egne elever, der endnu ikke ken
der til livets storme, kan endda have mange problemer at tumle med,
og det har ofte vist sig, at religions- og håndarbejdstimerne (hvor
der jo også snakkes) og tildels litteratur- og historietimerne er de
timer, hvor elever og lærere lettest får adgang til naturligt og stil
færdigt at komme på talefod om det, der optager de unges sind og
tanker, de problemer, hvor de søger hjælp til selvhjælp for at komme
videre.
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Et andet nødvendigt grundlag for skolens trivsel er naturligvis en
flok elever, der kan og vil noget, og som kommer til at holde af deres
skole, om ikke før, så når de har gjort deres indsats for at nå det,
der er skolens mål.
Skolens elevforening, der er i stærk vækst, kan vel tages som et
bevis for, at dette grundlag har været og forhåbentlig også i frem
tiden vil være til stede.
Vi har i dag mange børn fra mindrebemidlede hjem, der ikke er i
stand til at ofre tid og penge på ekstrahjælp til deres børn, når det
gælder om at blive optaget i mellemskolen; men det er en glæde
at se, hvordan de tager fat, når de er sluppet gennem optagelses
prøvens nåleøje, selv om det måske kneb dermed, og der er en stor
tilfredsstillelse ved at arbejde med disse elever, der jo netop trænger
til at få så mange og gode kundskaber som muligt og til at lære at
opføre sig pænt og rigtigt uden falsk beskedenhed, fordi deres første
chance i erhvervslivet består i det eksamensbevis og det vidnesbyrd,
de har arbejdet sig til under skolens vejledning og hjælp.
Skolen i dag er en centralrealskole, der ikke har fuldkomne arbejds
vilkår. Økonomiske forhold forhindrer jo undertiden forældre i at sende
deres børn til den private realskole, idet der fra skolens side mangler
dækning for fripladsbehovet; men vi har dog heldigvis elever fra alle
samfundslag, idet staten og enkelte af vore mange oplandskommuner
yder fripladstilskud; men skolen har brug for stadig voksende støtte
gennem en interesseret forældrekreds fra land og by og håber på
økonomiske forhold i fremtiden, så skolens ydre rammer altid må
være tidssvarende. Dertil kunne ønskes forøget støtte fra vore landkommuner, der nok sender os eleverne, men ikke har vist megen for
ståelse for, at det også må koste penge at skabe en god undervisning
i en privat skole, og endelig om muligt et større samarbejde med
velhavende private institutioner, der gerne vil have vore unge i deres
tjeneste, når skoleuddannelsen er endt, men som også burde indse,
at de må være med til allerede gennem den private skole at støtte
og bevare det frie initiativ, der jo også efter deres mening er nød
vendigt for at skabe de bedst mulige forhold for vort lands borgere.
Skolen af i dag kalder på samfundets mest årvågne interesse over
for noget så vigtigt som vore børns opdragelse og undervisning. I
dette tilfælde er det altså Maribo private Realskole, det gælder, og
derfor lyder kaldet i særlig grad til Maribo og de kommuner, hvis
befolkning sender elever her til skolen, så den også i fremtiden må
få mulighed for at fortsætte sine gode traditioner og sit virke til gavn
og glæde for børn og unge og at virkeliggøre det, der er skolens mål
udtrykt i dens motto.
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Skolens ordning
Maribo private Realskole optager elever fra 6 års alderen. Den be
står af følgende afdelinger:
I) 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.
10 elever bestod i sommeren 1947 realeksamen og 15 mellemskole
eksamen.
1 år indstiller sig til realeksamen 6 elever og til mellemskoleeksa
men 11.
Elevtallet udgjorde den I. maj 1948: 169 elever, heraf går 71 i
mellemskolen og realklassen, 98 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.
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 lovlig 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 111. og begyndelsen af IV. mellem (efterårskonfirmation).
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Flidspræmier
Skolen har med tak modtaget forskellige præmier til uddeling blandt
eleverne fra to af vore forældre, der ikke ønsker deres navne nævnt,
og fra byens tre boghandlere.

Skolepengene
betales i 11 månedlige rater. De betales forud i begyndelsen af hver
måned med undtagelse af juli og medbringes af eleverne i lukket
konvolut, forsynet med elevens navn, klasse og angivelse af det ind
lagte beløbs størrelse.
Raterne udgør for elever i:
I.underklasse
...............................
2.underklasse
................................
3.underklasse
................................
4.underklasse
...............................
5.underklasse
................................
mellem- og realklasserne ..............

16
18
20
22
24
28

kr.
-

Brændselspengene har i den forløbne fyringssæson udgjort 30 kr.
ialt for elever i mellemskolen og 5. klasse, 25 kr. for 4. og 3. klasse
og 20 kr. for 2. og 1. klasse. Dog betaler ingen familie for mere end
2 elever.
Eksamensgebyr, der er fastsat til 30 kroner, betales ved indmel
delse til mellemskole- 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 må ske med fuld måneds varsel, således at der betales
skolepenge for den måned, hvori udmeldelsen finder sted, og den
følgende.

Skolens lærere og fagfordelingen
i det forløbne år:
forskolelærerinde frk. J. Bolwig: dansk, historie, gymnastik, papir
sløjd,
lærerinde fru L. Hjerrild: religion, håndgerning, gymnastik,
faglærerinde fru I. Thorø Larsen: religion, kirkehistorie, regning,
historie, naturhistorie,
faglærerinde frk. K. M. Sahl: fysik, regning, dansk, skrivning,
håndgerning,
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lærer J. A. Danielsen: matematik, regning, dansk, geografi, natur
historie,
lærer J. A. Kirkegaard: engelsk, fransk, tysk,
lærer K. Sand: matematik, regning, dansk, historie, geografi, natur
historie, gymnastik, sang,
overlærer A. Staunstrup: geografi, historie, engelsk, tegning, skriv
ning, gymnastik,
skolebestyrer B. Hjerrild: dansk, historie, naturhistorie, tegning.

Karakterernes talværdi og betydning
det udmærkede
ug 15, ug-?- 14%:
det afgjort gode
mg-|- 141/3, mg 14:
det i det hele tilfredsstillende
mg-F 13%:
det jævnt forsvarlige
g+ 12%:
det jævne
g 12:
det jævnt tarvelige
g-H 10%:
tg+ 91/3, tg 8, tg-i- 51: det ringe
det meget daarlige
mdl. -f- 2%, mdl. 0:
det ganske uantagelige.
slet 4-16:

Til at bestå mellemskoleeksamen kræves mindst 10,75 i gennem
snit af både års- og eksamenskarakter, til realeksamen kræves 11,00.

Bogliste for det kommende skoleår
1. underklasse.

Svanebogen og Svanemappen. Friis Petersen: Den ny Regnebog 1.
1. mellemskoleklasse.

Martensen og Paulli: Bibelhistorie. Baslev: Luthers Katekismus.
Salmebogen. Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk Stil med Sprog
lære I. Hans I. Hansen og Th. Heltoft: Dansk Læsebog I. Vilh.
Ludvigsen: Dansk Skoleordbog. Jespersen og Sarrauw: Engelsk Be
gynderbog. Friis Petersen og Jessen: Mellemskolens ny Regnebog 1.
Hvass og Jørgensen: Zoologi for Mellemskolen I. Axel Nielsen: Na
turhistoriske Tegne- og Arbejdsbøger I, II, III. Balslev og Simon
sen: Botanik I. Andersen og Vahl: Geografi for Mellemskolen I. At
las. Sundorph: Fysik for Mellemskolen I. Ludvig Schmidt: Historie 1.
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Eksamen maj—juni 1948
Den skriftlige eksamen afholdes i dagene 10.—13. maj.

Mundtlig realeksamen
onsdag, den 26. maj kl. 13 dansk. Censor: overlærer C. G. Hansen,
Middelfart,
fredag, den 28. maj kl. 12 naturlære. Censor: overlærer L. Thorsen,
Tåstrup,
mandag, den 31. maj kl. 8” engelsk. Censor: skoleinspektør Jørgensen,
Rødby,
torsdag, den 3. juni kl. 12 tysk. Censor: overlærer J. C. Carstad,
Hellerup,
tirsdag, den 8. juni kl. 10 historie. Censor: realskolelærer M. Jensen,
Sakskøbing,
fredag, den II. juni Kl. 8™ geografi. Censor: realskolelærer Stevns,
Horslunde,
mandag, den 14. juni kl. 14 fransk. Censor: adjunkt Sejer Johansen,
Maribo,
torsdag, den 17. juni kl. 13 matematik. Censor: kommunelærer
A. C. Larsen, Nysted,
mandag, den 21. juni kl. 8'"' naturhistorie. Censor: kommunelærer
Orloff Jørgensen, København.

Mundtlig mellemskoleeksamen
onsdag, den 26. maj kl. 8 dansk. Censor: overlærer C. G. Hansen,
Middelfart,
fredag, den 28. maj kl. 8 naturlære. Censor: overlærer L. Thorsen,
Tåstrup,
mandag, den 31. maj kl. 10 engelsk. Censor: skoleinspektør Jørgensen,
Rødby,
torsdag, den 3. juni kl. 8 tysk. Censor: overlærer J. C. Carstad,
Hellerup,
fredag, den II. juni kl. 10 geografi. Censor: realskolelærer Stevns,
Horslunde,
torsdag, den 17. juni kl. 8™ matematik. Censor: kommunelærer
A. C. Larsen, Nysted.
Spørgetime med gennemgang af stoffet i de enkelte fag ved fag
læreren dagen før eksaminationen eller efter aftale.
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Årsprøven 1948
fredag, den 11. juni.

kl. 8”:
kl. 13 :

III. II. I.: skriftlig dansk, skr. optagelsesprøve til mellemskolen,
4. 3.: skriftlig dansk, skr. optagelsesprøve til mellemskolen,
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kl. 13 :

III. IL I.: skriftlig regning og matematik m. optagelsesprøve
til mellemskolen,
4. 3.: skriftlig regning,
læseferie: 12. til 15. juni,

kl. 8”:
kl. 13 :

III. regning og matematik, II. dansk, I. engelsk,
4. regning, 3. dansk,

kl. 8”:
kl. 13 :

III. historie, II. tysk, I. fysik, 4. naturhistorie,
2. dansk, I. regning,

kl. 8”:
kl. 13 :

III tysk, II. regning og matematik, I. geografi,
4. + 3. historie, 2. regning, 1. dansk,

kl. 8”:
kl. 13 :

III. naturhistorie, II. engelsk, I. religion,
4. + 3. geografi,

kl. 8”:
kl. 13 :

III. engelsk, II. geografi, I. historie,
4. dansk, 3. regning, 2. + I. bibelhistorie,

kl. 15 :

lærermøde,

kl. 15 :

lærermøde,

lørdag, den 12. juni

kl.

onsdag, den 16. juni

torsdag, den 17. juni

fredag, den 18. juni

lørdag, den 19. juni

mandag, den 21. juni

tirsdag, den 22. juni

onsdag, den 23. juni
torsdag, den 24. juni

dimission og translokation samt sangprøve i skolens gym
nastiksal.
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 ny skoleår begynder mandag, den 16. august
kl. 9 for mellemskolens elever og ' '
kl. 10 for underskolens elever.

kl.
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Maribo private Realskole i Maj 1948.
Telefon 321.

B. Hjerrild.

A/s LOLLAN DS-POSTEN, MARIBO

