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Skolens Program tjener som en lille Med
delelse til dem, der ikke kender Skolen, men ønsker 
lidt Oplysning om den, som en Vejledning og Paamin- 
delse for dem, der for Tiden har hjemme i Skolen, 
nyder godt af dens Arbejde, efter Evne tager Del i det 
og er med til at præge det Liv, der udfolder sig inden
for dens Mure, — for disse er det en Pligt at kende 
Programmet; — og det kan endelig for de Elever, der 
Aar for Aar gemmer det lille Hefte, faa sin 
Betydning som Mindeblade, der tjener til Støtte for de 
mange levende Minder, der tilsammen danner det 
Billede af Skolelivet, som bliver tilbage, naar Barn
domstiden er endt, og Skoletiden sluttet.

O, fjerne Barndomstid! som os forlod, 
som vi forlod, og som i Mindet sover: 
Hvor er den Fryd, der udsprang af din Rod, 
som Tidens tunge Muld nu ligger over? 
Et Haab du er, som Paradis os lover; 
thi altid lokked fremad du vor Fod 
med Løftet, der til Vandring maa anspore: 
„Alt kommer nok, naar først I bliver store!“

Vi vokse op, og frem vi gaa i Blinde, 
bestandig stolende paa Haabets Ord; 
lidt efter lidt forvandles dog til Minde 
den Herlighed, der lovtes os paa Jord. 
Med eet vi standse da og os besinde; 
vi se vort Haabs tilbage vendte Spor, 
og Røsten bag os toner nu saa stille: 
„Dit Paradis var kun, da du var lille!“

Paludan-Müller.



Lad en Slægt opfostres her, 
sund og flink til Livets Færd, 
vokse op med Helligaanden, 
vokse med Guds Søn ved Haanden 
fremad til vort Himmelhjem!

(Lembcke).

Skolen overtoges i 1877 af Frøken P. Lønborg, 
som ledede den indtil Maj 1903.

Den tæller nu ca. 390 Elever. Læseplanen er 
siden April 1907 lagt til Rette med Mellemskoleeksamen 
for Øje, og Skolen er efter denne delt i: 
Forberedelsesskolen (1ste til 5te Kl.) *).

*) I det forløbne Aar oprettedes desuden — Septbr. 1917 — 
en lille Forberedelsesklasse for nogle smaa Begyndere, 
som først efter Sommerferien indkom i Skolen; Eleverne 
fra denne Klasse indgaar April 1918 i 1ste Klasse.

Mellemskolen, som gennem 4 Klasser fører Eleverne 
til Mellemskoleeksamen.

Realklassen, hvor Mellemskolens Undervisning fort
sættes og afsluttes med Realeksamen.

Efter denne Læseplan vil Skolen kun kunne give 
de Elever, der gennemgaar Skolens 9 Klasser og tager 
Mellemskoleeksamen, et samlet Udbytte af Undervis
ningen. Det lægges derfor Forældrene indtrængende 
paa Sinde, at de Børn, hvis Skolegang afbrydes paa 
et tidligere Tidspunkt, forlader Skolen med en hel Del 
Begyndelser paa forskellige Skolefag, f. Eks. Historie, 
Geografi og Naturhistorie, af hvilke de mangler de sidste 
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— ofte vigtigste — Afsnit; ogsaa hvad Sprogundervis
ning angaar, er Arbejdet uden blivende Betydning for 
Børnene, hvis de ikke faar de øverste Mellemskole
klassers Undervisning med, o. s. fr.

De af Skolens Elever, der gennemgaar dens 9 
Klasser og bestaar den afsluttende Prøve, Mellemskole
eksamen, har erhvervet sig gode Skolekundskaber, der 
kan gavne dem i deres senere Liv. Mellemskole
eksamen vil desuden ogsaa af dem, hos hvem de unge 
senere søger Ansættelse i privat Erhverv, blive betrag
tet som „en ingenlunde værdiløs Prøvesten for ved
kommendes Kraft og Pligttroskab; thi idet Skolerne 
har en afsluttende Eksamen som Maal, er der en stor 
Sandsynlighed for, at de Elever, som ikke naar dette 
Maal, savner enten Evner, Villie eller Helbred, kort 
sagt Egenskaber, hvis Tilstedeværelse man, saa vidt 
muligt, bør sikre sig hos de unge Mennesker, man vil 
antage som Lærlinge i sin Bedrift“ (jfr. Skrivelse af 
16. Februar 1907 fra den danske Handelsstands Fælles
repræsentation).

De Forældre, der ønsker at give deres Børn en 
Afslutning paa deres Skolegang, som giver samme Ret
tigheder som den gamle Præliminæreksamen, kan, efter 
at Børnene har taget Mellemskoleeksamen, lade dem 
fortsætte i Realklassen, hvor de efter et Aars Arbejde 
kan tage Realeksamen.

Mellemskoleeksamen er en nødvendig Forudsætning 
for Optagelse i Realklassen, men giver ikke Ret til Op
flytning, hvis Skolen mener, at vedkommende Elev 
mangler de nødvendige Forudsætninger forfortsat Under
visning.

Realeksamen vil blive forlangt ved Ansættelse i 
saadanne Stillinger under Finansministeriet — derunder 
Toldvæsenet — Statsbanerne, Telegrafvæsenet og Post
væsenet, som hidtil har været betinget af almindelig 
Forberedelseseksamen (Præliminæreksamen), hvorved 


















































































