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Fru Laursens skole

Meddelelser
om

Skoleåret 1955—56



Skolens adresse: Hjelmensgade 12, Århus.
Telefon: Århus 2 3151.

Telefon- og træffetid skoledage kl. 13-14.
Skolens leder træffes skoledage kl. 13-14;

anden tid efter aftale.
Skolebestyrerens private bopæl:

Hjelmensgade 10. Tlf. Århus 2 31 51.
Sommerbolig: Humlevej 24, Risskov. Tlf. Århus 7 75 63 

— sikrest kl. 17-18.
Skolens inspektør: Overlærer A. Hartvig, Solbakken 37.

Tlf. Århus 7 83 79.



Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord 
som det, jeg ville ej med kongers bytte, 
opklaret gang i ædle fædres spor, 
med lige værdighed i borg og hytte, 
med øjet, som det skabtes, himmelvendt, 
lysvågent for alt skønt og stort herneden, 
men med de dybe længsler vel bekendt, 
kun fyldestgjort af glans fra evigheden; 
et sådant liv jeg ønsked’ al min æt 
og pønsed’ på med flid at forberede.

Grund tvi g.

Fru Laursens Realskole
Fru Laursens skole blev stiftet 1886 som en grundtvigsk fri

skole for drenge og piger. Den har sit navn efter fru pastor 
Anna Laursen, der var leder fra 1888 til 1911. Skolen er en 
statsanerkendt og eksamensberettiget privat realskole, der 
modtager tilskud fra stat og kommune. Underskolen består af 
5 klassetrin, eksamensskolen har mellemskole og opretter 
august 1957 realklasse, når præliminærklasserne er afviklede. 
Mellemskoleeksamen, realeksamen og præliminæreksamen hol
des under medvirken af censorer beskikkede af undervisnings
ministeriet.

Det er vort ønske at indrette skolen på en sådan måde, at 
eleverne med tryghed og glæde kan møde til deres arbejde. 
At gå i skole er et arbejde. Det ledes og planlægges af lærerne, 
men uden elevens og hjemmets medarbejde lykkes det ikke. 
Det er da vort håb, at eleverne med glæde og frisk mod går til 
skolearbejdet, så alle optages af at nå det bedst mulige resultat.

Villi og Jens Kjær-Jensen.
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1951 * August * 1956
Sommeren 1951 købte overlærer fru Villi Kjær-Jensen og 

kommunelærer Jens Kjær-Jensen »Fru Laursens Realskole«. 
Den 1. august 1956 er det således 5 år siden, de overtog skolen. 
Under deres ledelse og i samarbejde med lærerne har skolen 
opnået betydelige forbedringer til glæde for eleverne, for
ældrene og skolens venner. Nogle af de væsentligste resultater 
fra den femårige periode anføres:

1. Lejrskole. Hvert år sendes 4. mellem på lejrskole. Klasse
læreren eller skolebestyreren er leder.

2. Københavnsrejsen foretages hvert år i 3. mellem. Klasse
læreren eller en stedfortræder arrangerer turen.

3. Skoleudflugt. Eleverne rejser til nyt område hvert år i 
september.

4. Svømmeundervisning for piger og drenge fra 4. mellem og 
realklassen i Århus svømmehal.

5. Undervisningen på skolen slutter kl. 14. Gymnastiktimerne 
kl. 14—15 er fjernet.

6. Mellemskole- cg realeksamen indført. Præliminæreksamen 
afviklet juni 1957.

7. Nyt sløjdlokale indrettet. »Dansk skolesløjd« nu undervis
ningsfag.

8. Skolekøkken for pigerne i 4. mellem fra august 1956.

9. Særundervisning for elever med læse- og stavevanskelig- 
heder i dansk.

10. Skolens kontor flyttet fra 1. sal til stueetagen med direkte 
indgang fra gaden.

11. Ordensbog til meddelelser mellem skole og hjem.

12. Forældremøde i april hvert år.

13. Erhvervsmøder i december for forældrene, hvis børn går i 
4. mellem eller realklassen.

14. Gymnasiikopvisning om aftenen i april som afslutning på 
forældredagene.
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Skolens nye sløjdlokale

Sløjdtime i i. mellem



Skolens elever
Den 1. maj 1956 havde skolen 284 elever, der fordeler sig 

med 112 drenge og 95 piger i mellem- og realskolen (klasse
kvotient 20) samt 39 drenge og 38 piger i underskolen (klasse
kvotient 15). Fra Århus var 170 elever og 114 fra oplandskom
munerne med bopæl i byerne på ovenstående kort.

Præliminæreksamen 1955
5. realklasse a:
Jørgen Andersson (kontorassistent)
Kirsten Hansen (inspektør)
Alis Jensen (stationsbetjent)
Karen Lise Jensen (skibsmægler)
Knud Jessen (repræsentant)
Kirsten Jessen Jørgensen (købmand)
Bente Kragh (mælkehandler)
Palle Loft (chauffør)
Ingvard Weiling Mikkelsen (fisker) 
Ole Lund Møller (maskinarbejder) 
Søren Skinnebach (tømrermester)
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5. real b:
Grethe Bloch (banearbejder)
Birgit Frederiksen (murer)
Henning Graversen (gårdejer) 
Jane Grønlund (repræsentant)
Eli Herlak (redaktør)
Finn Bräuner Jørgensen (elektriker) 
Henning Klaris (assistent)
Kirsten Larsen (stationsbestyrer) 
Finn Lading Rasmussen (vægter) 
Tove Rasmussen (lokomotivfører) 
Willy Sørensen (købmand)

Skolens lærere og fagfordelingen

Skolebestyreren (ansat 1951): dansk, geografi.
Inspektør, overlærer A. Hartvig (1932): historie, naturhistorie.
Overlærer, cand. mag. S. Fog-Nielsen (1944): engelsk, tysk, 

fransk.
Overlærer, frk. K. Laursen (1916): regning, skrivning, geografi.
Lærerinde, cand. mag. fru E. Abrahams (1955): særundervis

ning.
Lærerinde, frk. A. Christiansen (1947): gymnastik, tegning, 

geografi.
Lærerinde, fru V. Fog-Nielsen (1947): håndarbejde, naturhisto

rie, sløjd.
Lærerinde, fru G. Jacobsen (1952): dansk, regning, håndarbejde.
Lærer K. Jensen (1955): dansk, fysik, regning.
Magister K. Jordal (1952): dansk, engelsk, tysk.
Lærer A. Karlsen (1954): dansk, engelsk, gymnastik.
Lærerinde og faglærerinde, fru V. Kjær-Jensen (1951): regning, 

matematik, fysik, fransk.
Handelsskoleadjunkt H. Laursen (1949): regning, matematik.
Lærerinde, frk. I. Nielsen (1948): regning, matematik, fysik.
Lærerinde, frk. A. Poulsen (1950): religion, dansk, geografi, 

historie.
Sognepræst H. Steffensen (1955): religion.
Lærerinde, fru E. Stoye (1919): dansk, skrivning.
Lærer J. Thomsen (1955): historie, sløjd, gymnastik.

Ordensregler

1. Eleven skal udvise flid, lydighed og god opførsel.
2. Eleverne møder i god tid, dog tidligst 15 minutter før skole

tidens begyndelse. Udenbys elever skal ved ankomst til 
Arhus straks begive sig på vej til skolen.

3. Cykling på skolens grund er forbudt. Elever med lang 
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skolevej har fortrinsret til stativerne. Skolen påtager sig 
intet ansvar for cyklerne.

4. Alle skolesager må være mærket med tydeligt navn. An
meldelse om glemte eller bortkomne sager må ske snarest 
muligt til klasselæreren.

5. Værdigenstande kan skolen ikke påtage sig noget ansvar 
for. Penge og lignende må ikke efterlades i overtøj eller 
skolemappe, men skal straks om morgenen afleveres til op
bevaring hos klasselæreren.

6. Eleven har en ordensbog, der medbringes på skolen hver 
dag.

7. Har en elev været fraværende eller af en eller anden grund 
ikke kunnet forberede sig, må dette samt grunden til for
sømmelsen meddeles i ordensbogen.

8. Eleverne kan kun fritages for at gå på legepladsen, når de 
medbringer skriftlig anmodning fra hjemmet i ordens
bogen.

9. Fritagelse for gymnastik gives iflg. ministeriets bestem
melse kun efter lægeattest; blanketter udleveres på skolen.

10. Sygdom eller fraværelse, der strækker sig ud over 1 dag, 
må snarest tilmeldes.

11. Skolen kan ikke tillade, at eleverne holdes hjemme for at 
deltage i fornøjelser. Kun ved store familiefester kan dette 
undtagelsesvis tillades; det bedes da tilmeldt forud.

12. I spisefrikvarteret spiser eleverne i klasserne, hvor der 
skal herske ro og orden. Når der ringes ud, forlader ele
verne klassen i den anviste orden.

13. Ingen elev må i skoletiden forlade skolen uden særlig til
ladelse af skolebestyreren.

14. Alle beskadigelser af skolens materiel medfører erstat
ningspligt. Enhver beskadigelse skal straks meddeles klas
selæreren.

15. Skal en elev holdes tilbage på skolen efter tiden, vil dette, 
hvis det strækker sig over mere end ganske få minutter, 
blive meddelt hjemmet forud.

16. Tobak og tyggegummi må ikke medbringes på skolen.
17. Glemte sager må ikke afhentes i klasserne efter skoletid. 

Eventuelt fundne ting opbevares.
18. Skolen abonnerer på Falck.

Karakterer
For at holde hjemmene underrettet om børnenes standpunkt 

i skolen sendes med visse mellemrum meddelelse derom. De 
yngste klasser modtager vidnesbyrd. Fra 4. klasse anvendes 
karakterer. Det henstilles til forældrene, hvor deres syn afviger 
væsentlig fra skolens, at søge samtale med skolebestyreren, 
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klasselæreren eller faglæreren. Der kan være mange årsager 
til, at en elev ikke opnår så god skolefremgang, som det kunne 
ønskes af både hjemmet og skolen: sygdom, uheldige kamme
rater, dovenskab o.s.v., altsammen ting, som hjemmet og skolen 
i fællesskab må drøfte, da den ene af parterne måske ikke er 
opmærksom derpå.

Elever med læse- og stavevanskeligheder
Eleverne får en individuel undervisning, der tager hensyn 

til den enkeltes standpunkt og særlige vanskeligheder. Efter 
få måneders træning kan de fleste elever følge den normale 
danskundervisning i deres egen klasse.

Bogordningen
For at ordne bogspørgsmålet så billigt som muligt for ele

verne påtager skolen sig at købe og sælge bøger. Man opnår 
derved at få de rigtige udgaver til den lavest mulige pris.

Ved et mindre årligt tilskud fra staten er skolen blevet i 
stand til at oparbejde en samling af skolebøger, der udlånes 
gratis til elever i eksamensskolen. Disse bøger må naturligvis 
afleveres efter endt brug. Bortkomne eller ødelagte bøger skal 
erstattes.

Eleverne bestiller bøgerne til det nye skoleår og afleverer 
de gamle bøger før sommerferien til inspektør A. Hartvig.

Skolelægens beretning
Der er i skoleåret 1955-56 undersøgt ialt 276 elever, hvoraf 

47 er henvist til nærmere undersøgelse og behandling hos egen 
læge, 12 er henvist for øjenlidelse, 5 for ørelidelse, 10 for hold
ningsfejl, 2 for hjertelidelse, 2 for lyskebrok, 2 for fodvorter, 
1 for angina og 13 for andre lidelser. 11 børn er kontrolunder
søgt i årets løb. 27 børn er gennemlyst på centralstationen, og 4 
børn er calmettevaccinerede. 65 børn er poliovaccineret for 3. 
gang.

Arbejdet er iøvrigt forløbet normalt og har ikke givet anled
ning til bemærkninger. V. G r a m.

Skoleiandklinik
Ordningen med skoletandklinikken omfatter kun elever, del

er hjemmehørende i Vejlby-Risskov og Århus kommune. Ele
ver, der tilflytter Århus og optages i højere klasser, kan an
søge om optagelse.

Skolebespisning
Skolen deltager i den komm, skolebespisning, der begyndte 

1. november og sluttede 30. april. Elever fra Århus kommune 
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kan daglig få udleveret en pakke mad og en flaske mælk.
1 spisefrikvarteret kan eleverne købe sødmælk og kærne

mælk på skolen til en speciel skolepris.

Feriebilletter
Elever, der er hjemmehørende i Århus eller en af forstads

kommunerne, kan gennem skolen få udleveret billet, gældende 
til en rejse i sommerferien. Billetten udstedes til alle statsbane- 
og privatbanestationer i Danmark.

Skolesparekasse
For at opdrage eleverne til sparsommelighed har skolen til

sluttet sig skolesparekasserne. Eleverne kan opspare ved køb 
af sparemærker hos lærerinde fru Fog-Nielsen.

Skolescenen og skolescenens bio
Skolen er medlem af »Jydsk Skolescene«. Indmeldelse sker 

i begyndelsen af skoleåret til klasselæreren, efter at hjem
met forud gennem en tryksag er gjort bekendt med de forestil
linger, der vil blive opført på Århus Teater og i Kosmorama. 
Teatrets ungdomsabonnement har været benyttet af elever fra 
afgangsklasserne.

Konfirmation
Eleverne bør så vidt muligt begynde konfirmationsforbere

delsen om foråret i 2. eller 3. mellemskoleklasse.

Ferie og fridage
Kongens fødselsdag. Dronningens fødselsdag. Juleferie 23. 

dec.-5. jan. (inch). Fastelavnsmandag. Påskeferie fra onsdag før 
påskedag til tirsdag efter (incl). St. bededag og lørdag. Den 5. 
maj fra kl. 12. Pinseferie. Kristi himmelfartsdag. Pinseferie: 
2 hverdage i tilslutning til helligdagene. Grundlovsdag. Som
merferie fra 24. juni-15. august. I de måneder, i hvilke der ikke 
findes fridage, gives månedslov.

Legat — Carl Schönheyders julegave
For at opmuntre de stores hjælpsomhed over for de små og 

for at skabe et varigt minde på skolen om deres søn, har Carls 
forældre, professor, dr. med. Fritz Schönheyder og frue, stiftet 
et legat, så der hvert år ved juletid er 50 kr. til rådighed som 
belønning til én eller to af skolens store drenge, der har vist 
godhed og hjælpsomhed over for de små.

Carl Schönheyders julegave 1955:
Claus Nielsen.
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Skolebeialingen

De månedlige skolepenge i de forskellige klasser er:
1. klasse .... ... 18 kr. 1. mellemskolekl.. . 28 kr
2. » ... 20 » 2. » 30 »
3. » ... ... 22 » 3. » 32 »
4. » .... .... 24 » 4. » 34 »
5. » .... ... 26 » Realklassen ............ 36 »

1. Hver elev betaler ved indmeldelsen i skolen 10 kr. Skole
pengene betales forud inden den 5. i hver måned. For 
juni-juli betales 1. juni.

2. For søskende ydes betydelig moderation i skolepengene.
3. Eleverne i 4. mellem og realklassen betaler 20 kr. i eksa

mensafgift, som opkræves 1. marts.
4. Brændselspenge betales i oktober, december, februar og 

april. For tiden 10 kr. pr. rate.
5. Elever med hel eller delvis friplads betaler brændselspenge 

og eksamensgebyrer med fuldt beløb.
6. Udmeldelse må ske med en måneds varsel, og der betales 

skolepenge for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og 
den følgende. Udmeldelse til 1. juni og 1. juli modtages ikke.

Statens friplads for elever i eksamensskolen:

Medens højeste betaling er som ovenstående, kan forældre, 
hvis indtægter og børnetal berettiger dem dertil, til deres børn 
opnå hel eller delvis friplads, for så vidt sådanne er ledige. 
Skemaer til henvendelse herom kan afhentes på skolen og ind
sendes hvert år inden 15. maj til skolebestyreren. Meddelelse 
om tildeling af fripladser udsendes i begyndelsen af det nye 
skoleår.

Kommunens friplads — optagelsesprøve

Elever hjemmehørende i en landkommune uden eksamens
skole kan, såfremt sognerådet har overenskomst med Fru Laur
sens skole, næsten vederlagsfrit undervises i eksamensskolen. 
Eleverne skal bestå en optagelsesprøve til 1. eksamensmellem
skoleklasse og præstere tilfredsstillende vidnesbyrd fra den af
leverende skole for at kunne optages. Til optagelsesprøven maj 
1956 indmeldtes 21 elever fra landkommunerne. Heraf bestod 
19 elever prøven.
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Jubilæumsholdet 1930 med frk. Laursen og fru Stoye

Af skolens dagbog 1955-56
Maj

4. 10-årsdagen for befrielsen fejres. Skolebestyreren talte om 
frihedskampens betydning. En film optaget i dagene om
kring 5. maj 1945 blev forevist.

5. Danmarks befrielse — skolefridag.
27. Legat fra Spare- og Laanekassen tildeltes Hanne Nielsen, 

3. kl., og Inger Møller, 4. kl.

Juni
18. Afgangsholdet fra 1930 besøger skolen i anledning af 25- 

års jubilæet. Senere på dagen holdtes festmiddag på hotel 
»Royal«.

22. I anledning af veloverstået eksamen indbyder fru Kjær- 
Jensen elever og lærere til afskedsfest.

23. Skoleårets afslutning i Østergades hotel. 22 elever dimit
teres. Lærernes flidspræmier tildeltes Finn Lading Ras
mussen og Kirsten Hansen.
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24. Bornholmsrejsen for 5. real under ledelse af lærerinde frk. 
I. Nielsen starter.

25. Til Norge rejser under ledelse af skolebestyreren og fru 
Kjær-Jensen 24 elever fra 4. real.

Augusi
4. Overlærer Fog-Nielsen og elever fra 4. real rejser til Skot

land.
15. Nyt skoleår begynder. Vandrepokalen overrækkes 5. real a, 

der havde det højeste eksamensresultat.

Ingenting præsenterer sig i en 
grå papkasse, heller ikke høst
blomster. Da Birgit Yde Pe
tersen skulle ud at sælgeden 
rød-hvide hostblomst, be
stemte hun sig til at anbringe 
småblomsterne i en rigtig 
blomsterkurv. Hun kantede 
en brun kurv med duftende, 
farverige phlox og lod host
blomsterne fremtræde som en 
blomsterpude midt i kurven. 
- Ikke så mærkeligt, at mange 
ville plukke blomster hos den 
lyshårede blomsterpige fra Fru 
Laursens skole.

17. Lejrskole på Læsø og Skagen for 4. real under adjunkt 
Laursen og lærerinde frk. I. Nielsens ledelse. Præmie for 
de 4 bedste løsninger af lejrskoleopgaver tildeltes Ole 
Brandsborg, Niels Erik Steffensen, Jørgen Jørgensen og 
Marie Skinnebach.

25. Københavnsrejse for 3. mellem. Ledere: lærer Thomsen og 
frk. Madsen.

September
7. Eleverne i 2. mellem sælger Høstblomster.

13. Skoleudflugt til Lillebæltsbroen.
15. Skoleudflugt for 1., 2. og 3. klasse til Marselisborgskovene 
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i »hest-og-vogn« stillet til fri rådighed af vognmand E. 
Mortensen.

23. Skolens elever fotograferes.
24. Skolekoncert i Aarhus-Hallen. Thomas Jensen dirigerede 

og Endre Wolf var solist.
26. Månedslov.

Oktober
12. Skolefærdselsdag.
15. Efterårsferien begynder.

November
1. Skolebespisningen begynder.
5. Karakterbøger og vidnesbyrd udleveres.

11. Søren Kierkegaard mindes.
14. Håndboldturnering. Vandrepokalen vindes af 4. real a.
17. Den årlige skolefest. »Skærmydsler« og »Midsommarvaka« 

blev opført. Polonaise og skolebal med 850 deltagere.
25. Første lys tændes i adventskransen.
26. Månedslov.
30. Erhvervsvejleder V.Herholt holder møde på skolen for af

gangsklassens forældre.
Skolescenens bio spiller »En dag med Disney«.

December
10. Mindehøjtidelighed for Arne Moldkjær.
11. Skolescenen opfører »Én tjener og to herrer«.
17. Carl Schönheyders julegave tildeles Claus Nielsen.
19. Skolens juletræ købes hos studenterne i Universitetspar

ken af 4. real og skolebestyreren.
22. Juleafslutning i gymnastiksalen ved skolens tidligere elev 

herr pastor N. Thun.

Januar
6. Første skoledag efter juleferien.

12. Eleverne tuberkuloseundersøges.
24. Skolescenens bio spiller »Ædelt blod«.

F ebruar
4. Karakterbøger og vidnesbyrd uddeles.

25. Skolescenen opfører »Vores egen ø«.
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Marts
1. Skolescenens bio spiller »Martin Luther«.

13. Poliovaccination på skolen.
18. Arne Moldkjærs fødselsdag.
19. Ole Rømerobservatoriet forevises realklassen.

April
10. Forældreugen begynder.
24. Skolens gymnastikopvisning.
26. Karakterbøger og vidnesbyrd udleveres.

Lejrskolen besøger Musæumsgården på Læsø

Gaver iil skolens samlinger:
Brandmus (Fin Blach Hjortshøj) 
Kuffertfisk (Erling Poulsen)
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Afslutning
finder sted den 23. juni kl. 10 i den store sal, Østergades hotel.

Det nye skoleår
begynder onsdag den 15. august kl. 9. Eleverne i 1. underskole
klasse møder dog først kl. 11.

Indmeldelse
af nye elever bedes foretaget så tidligt som muligt af hensyn 
til planlægningen af arbejdet for det kommende skoleår.

Skolens kontor
holdes åbent daglig 13-14 indtil 30. juni, men lukket hele juli.
Fra 1. august telefon- og træffetid hverdage kl. 13-14.

16


