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Fru Laursens skole
Meddelelser
om
skoleåret 1957—58

Skolens adresse: Hjelmensgade 12, Århus.
Telefon: Århus 2 31 51.
Telefon- og træffetid skoledage kl. 13-14.
Skolens leder træffes skoledage kl. 13-14;
anden tid efter aftale.

Skolebestyrerens private bopæl:
Strandvejen 118. Tlf. Århus 4 44 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 jædres 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.
Grundtvig.

Fru Laursens skole blev stiftet 1886 og er en statsanerkendt eksamens
berettiget privat realskole for piger og drenge. Den består af følgende
afdelinger:

1. Underskolen med 5 klassetrin.

2. Mellemskolen med 4 klassetrin; her afsluttes med mellem
skoleeksamen.
3. Realklassen, som er étårig, afslutter med realeksamen.

Ifølge lov om højere almenskoler af 24. april 1903 sætter skolen som
afsluttende mål for sin undervisning enten mellemskoleeksamen eller

realeksamen. Begge eksaminer holdes under medvirken af censorer be

skikkede af undervisningsministeriet.
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Fødselsdagsinterview 9. januar 1958
Skolebestyrer Kjær-Jensen om en privatskoles vækst.

For 6% år siden købte kommunelærer Jens Kjær-Jensen og hustru,
overlærer fru Villi Kjær-Jensen, der begge var ansat ved Glostrup kom
munale skolevæsen, Fru Laursens Realskole i Århus. I løbet af de få
år er skolens elevtal vokset stærkt, og talrige forbedringer både i lokaler
og af pædagogisk karakter er gennemført.
Torsdag den 9. januar fylder skolebestyrer Kjær-Jensen 50 år. Det bliver
en festdag for skolen, en dag bestyrer-parret vil fejre i glæde over at sprin
get fra den kommunale sikkerhed i Glostrup til uvisheden i Århus er
lykkedes.
— Min kone og jeg drømte om at komme bort fra den store kommu
nale skole med 1600 elever, siger Kjær-Jensen. Som barn havde jeg gået
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i Trustrup Realskole — min far var præstegårdsforpagter i Lyngby ved
Grenaa — og denne private realskole stod for mig som et ideal.
Vi så på mange skoler, men det var vanskeligt at finde en god skole,
som vi økonomisk kunne magte. Så fandt vi en billetmærke-annonce i
Realskoleforeningens blad og lagde billet ind uden at ane, hvor skolen lå.
Det var Fru Laursens Realskole, og da vi havde sikret os i undervisnings
ministeriet, at vi kunne få eksamensret, skred vi til forhandling om købet.
Vi havde en villa i Glostrup, som vi solgte. Resten af udbetalingen skaf
fede vi ved privat lån.

Sanglærer i statsfængsel
For 14 dage siden er ægtefællerne med deres to døtre igen flyttet i
villa. De har købt hus på Strandvejen i Aarhus. En del af bestyrer-boligen
på skolen er inddraget til to klasselokaler.
— I de sidste seks år har vi spinket og sparet for at kunne forbedre
skolen, siger skolebestyrer Kjær-Jensen. Og vi har slidt, fortsætter han.
En skolebestyrer for en privat skole må være altmuligmand. Jeg er også
en slags skolebetjent.
— Du kan såmænd ikke slide mere, end du gjorde i Glostrup, bemær
ker hans frue.
Og så kommer det frem, at Kjær-Jensen, mens han var kommunelærer,
tillige holdt bier — i 24 stader. Om aftenen var han handelsskolelærer og
sanglærer på statsfængslet i Vridsløselille, og om søndagen var han orga
nist ved to gudstjenester, den ene i statsfængslet og den anden i psyko
patanstalten i Herstedvester.
Meget nyt i skolelivet
Nu bruger han al sin energi på skolen. Ja, en lille del er efter sidste
menighedsrådsvalg afsat til menighedsrådet i domsognet, som han blev
indvalgt i. Ellers er det skole, elev- og forældrearrangementer, der opslu
ger ham.
Han han indført lejrskole på Bornholm for 4. mellem, Københavns
rejse for 3. mellem, indført svømmeundervisning, skolekøkkenundervis
ning og indrettet sløjdlokale. Der er kommet forældremøder, erhvervs
møder, gymnastikopvisning med mere. Ved skolefesten i vinter optrådte
han for første gang — som teaterinstruktør. Der er kommet fart og liv
over skolen. Elevtallet har i år nået de 370 og dermed slået skolens rekord
fra trediverne. Samtidig arbejder skolebestyreren for at holde en lav
klassekvotient.
— De små klasser i forbindelse med gode lærerkræfter er nødvendige
for en privatskole i konkurrencen med de kommunale skoler, siger han.
— Der er i Aarhus gode betingelser for de private skoler, og der er
et godt samarbejde mellem de fem skoler, der har eksamensret. I år har
vi indført ensartede skolepenge, så vi ikke økonomisk konkurrerer med
hinanden.
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Frivillighedens p rceg
— Hvad bygninger angår, slutter skolebestyreren, vil de private skoler
i reglen være vanskeligere stillet end de offentlige. Men en privat skole har
så mange andre fordele, først og fremmest den, at man kan afvise elever,
der ikke opfylder skolens krav til flid, lydighed og god opførsel, og skulle
man få en lærer, der ikke viser sig brugbar, kan man komme af med ham
igen.
Det betyder ikke, at vi ustandseligt skifter. Vi har tværtimod hele den
gamle stab af lærere, suppleret op med nye, som skolens vækst har kræ
vet det. Men samarbejdet har derved frivillighedens præg, det præg, som
gerne skulle være bærende for en lille privat skole: Her går lærere og ele
ver, fordi de bedst kan lide at være netop her.
Eri.

SKOLENS LÆRERE OG FAGFORDELING
Skolebestyrer J. Kjær-Jensen (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.
Overlærer, faglærerinde fru V. Kjær-Jensen (1951): regning, matema
tik, fysik, fransk.
Lærerinde, cand. mag., fru E. Abrahams (1955): dansk, skrivning.
Lærerinde, frk. A. Christiansen (1947): geografi, tegning, gymnastik.
Lærer A. Fischer (1957): dansk, naturhistorie, tysk, tegning.
Lærerinde, fru V. Fog-Nielsen (1947): håndarbejde, sløjd.
Lærerinde, frk. B. Holm (1957): dansk, skrivning, regning.
Lærerinde, fru G. Jacobsen (1952): dansk, regning, håndarbejde.
Lærer K. Ernst Jensen (1955): fysik, regning, tysk, sang.
Magister K. Jordal (1952): dansk, tysk.
Lærerinde, musikpædagog, fru E. Juul-Sørensen (1956): sang.
Handelsskoleadjunkt H. Laursen (1949): regning, matematik.
Lærer J. Lousen (1956): dansk, fysik, tegning, tysk, gymnastik.
Lærerinde og faglærerinde, frk. I. Nielsen (1948): regning, matematik,
fysik.
Lærerinde, frk. A. Poulsen (1950): religion, geografi, historie.
Sognepræst H. Steffensen (1955): religion.
Lærerinde, fru T. Thiele (1956): husgerning.
Lærer J. Thomsen (1955): historie, sløjd, gymnastik.
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Skolen modtager elever fra byerne på ovenstående kort

PRÆLIMINÆREKSAMEN

Fra 1901-1957 har 1119 elever taget præliminæreksamen ved Fru
Laursens Realskole. Denne eksamensform er nu afviklet, og skolen di
mitterer til mellemskoleeksamen og realeksamen.

PRÆLIMINÆREKSAMEN 1957

A- klassen:
Flemming Andersen, Galten. Ole Brandsborg. Per Christensen, Ly
strup. Hans Jørn Dylmer, Viby. Poul Anker Eliassen, Hesselballe. Ingefred Hastrup, Hjortshøj. Margit Hjortshøj, Selling. Ketty Jensen, Trige.
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Alice Nielsen. Aase Nielsen, Galten. Frede Pedersen, Galten. Poul
Pedersen, Trige. Marie Skinnebach, Galten. Bodil Stabel, Storring. Inger
Sørensen, Galten.
B- klassen:
Knud Bøhme. Mogens Hansen. Kirsten Jensen, Todbjerg. Jørgen
Jørgensen. Lilli Jørgensen, Spørring. Vibeke Keller, Spørring. Tove
Laursen. Knud Mathiasen. Erna Nielsen, Ormslev. Inger Lise Nielsen,
Ormslev. Hans Pedersen, Borum. Bjarne Rasmussen. Niels Erik Stef
fensen, Tiist. Ulla Svejstrup, Ormslev. Kell Sørensen.

SKOLENS ELEVER
Det nye skoleår begyndte med 343 elever. Den 1. maj 1958 var elev
antallet 373, det fordeler sig med 35 elever i realklasserne (klassekvotient
18), 245 elever i mellemskolen (klassekvotient 24) og 93 elever i grund
skolen (klassekvotient 15). I nedenstående fortegnelse anføres eleverne
klassevis med forældrenes stilling, elever boende uden for Århus tillige
med bynavn.
Realklassen A
Anna Clausen, fodermester, Elev. Tonny Floes, remisearbejder, Else
beth Fog-Nielsen, overlærer, cand. mag. Helge Grumstrup, gårdejer, Viby.
Ibbi Harrit, grosserer, Risskov. Grethe Jensen, maskinarbejder. Ole Porse
Møller Jensen, gårdejer, Harlev. Ulla Holm Jensen, gårdejer, Hjortshøj.
Kirsten Jessen, salgsinspektør, Stautrup. Else Ibsen Jørgensen, gårdejer,
Skødstrup. Ely Knudsen, gårdejer, Hjortshøj. Irene Krogh, bestyrer, Lis
bjerg. Jørgen Lundquist, musiker, Spørring. Knud Mathiasen, værkfører.
Verner Nielsen, tjener. Jørgen Pedersen, smedemester, Spørring. Jørgen
Søberg, gårdejer, Hørslevbole. Tom Sørensen, elektriker, Skødstrup.
Realklassen B
Helle Vibeke Andersen, repræsentant. Sally Batiste, radioforhandler,
Åbyhøj. Anne-Margrethe Bendixen, drejermester. Roald Bilde, maskin
passer. Karl-Oluf Geiger, professor, dr. jur. Kaj Hesselberg, købmand,
Stautrup. Torben Jensen, bestyrer, Egå. Inge Kjær-Jensen, skolebesty
rer. Hans Jørgen Larsen, malermester. Ole Mikkelsen, kontorchef, Åby
høj. Børge Wiid Nielsen, proprietær, Brendstrup. Lisbeth Ovesen, hus
mand, Trige. Arne Pedersen, kirkebetjent. Anna-Lise Rasmussen, re
præsentant. Aase Skriver, landmand, Spørring. Birtha Skou Sørensen,
faktor. Lis Ølsgaard, gartner, Skæring.
MELLEMSKOLEEKSAMEN 1957
Da det er første gang, at skolen dimitterer til ovennævnte eksamen,
anføres undtagelsesvis navnene på de 42 elever, der blev indstillet til
mellemskoleeksamen og bestod:
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A-klassen:
Anna Clausen, Elev. Henny Eskesen. Tonny Floes. Elsebeth FogNielsen. Julius Frøsig. Helge Grumstrup, Viby. Ibbi Harrit, Risskov.
Agnethe Jacobsen. Inger-Lise Jacobsen, Spørring. Grethe Jensen. Lars
Thøger Jensen, Hasle. Ole Porse Jensen, Harlev. Ulla Holm Jensen,
Hjortshøj. Kirsten Jessen, Stautrup. Else Ibsen Jørgensen, Skødstrup.
Ely Knudsen, Hjortshøj. Irene Krogh, Lisbjerg. Jørgen Lundquist, Spør
ring. Verner Nielsen. Jørgen Pedersen, Spørring. Jørgen Søberg, Har
lev. Tom Sørensen, Skødstrup. Jonna Truelsen.

B-klassen:
Sally Batiste, Aabyhøj. Anne-Margrethe Bendixen. Roald Bilde. An
ders Hastrup, Hjortshøj. Kaj Hesselberg, Stautrup. Torben Kildall Jen
sen, Egå. Inge Kjær-Jensen. Greta Madsen. Ole Mikkelsen. Børge Wiid
Nielsen, Brendstrup. Karen Margrethe Nielsen, Hjortshøj. Lisbeth Ove
sen, Trige. Arne Pedersen. Anna-Lise Rasmussen, Viby. Ingrid Rytter,
Havhusene. Aase Skriver, Spørring. Kirstine Sloth, Brendstrup. Birtha
Skou Sørensen. Lis Ølsgaard, Skæring.
IV mellem a
Kirsten Andersen, fiskeskipper. Torben Andersen, bankbetjent. Poul
Bach, slagtermester, Hjortshøj. Ole Fårup, maskinmester. Jens Fisker,
snedkermester. Ole Frøsig, bryggeriarbejder. Tove Haugaard, tømrer,
Hjortshøj.. Finn Hjortshøj, gårdejer, Selling. Inger Marg. Jensen, ren
tier, Brabrand. Jens J. V. Jensen, værkmester. Lone Porse Møller Jensen,
gårdejer, Harlev. Leif Knudsen, gårdejer, Hesselballe. Kirsten Madsen,
maskinarbejder. Rita Madsen, gårdejer, Storring. Ivan Nielsen, vogn
mand. Kirsten Norman, frisørmester. Aage 0. Olsen, lagerarbejder,
Skødstrup. Lauge Koch Pedersen, assistent, Egå. Mogens H. Rasmus
sen, modelsnedker. Ulla Skriver, gårdejer, Spørring. Bodil Steffensen,
sognepræst, Tiist.

IV mellem b
Søren Christensen, handelsgartner, Skæring. Torben Eriksen, marke
tender. Esper Fogh, gårdejer, Edslev. Birthe Gasbjerg, mejeribestyrer,
Hårup. Henny Hansen, arbejder, Hårup. John Johnsen, inseminiør,
Skæring. Ulrik Lendal, kaptajn. Svend Lyngsø, vognmand. Benny Mik
kelsen, fisker, Spørring. Hanne Bryder Mikkelsen, assistent. Gunhild
Svejstrup Nielsen, gårdejer, Skødstrup. Kaj Lund Nielsen, murerme
ster, Spørring. Ulla Nielsen, tjener. Jørgen Pedersen, mejeridirektør,
Skødstrup. Erling Ranthe Poulsen, dokmester. Louis Poulsen, købmand,
Skæring. Steen Qwist, hospitalsdirektør. Aase Havn Sørensen, fabrikant.
Kurt Bilidt Thomsen, kæmner, Hjortshøj. Birte Winther, proprietær,
Hårup.
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Ill mellem a
Birte Alleslev, førstelærer, Egå. Jette Ankerstjerne, arkitekt. Finn
Bigier, læge, Viby. Inger Elise Forsmann, statshusmand, Trige. William
Grumstrup, gårdejer, Viby. Elin Hansen, gårdejer, Spørring. Lis Bjerg
mark Hansen, karetmager, Løgten. Niels Søren Hansen, gårdejer, Spør
ring. Norma Jacobsen, bager, Egå. Britta Sejr Jensen, repræsentant, Egå.
Karl Otto Jensen, kontorassistent, Åbyhøj. Ulla Johansen, repræsentant,
Åbyhøj. Finn Ludvigsen, smedemester, Åbo. Finn Madsen, savskærer,
Lisbjerg. Sven Jørgen Nedergaard, landpost, Skødstrup. Laila Nielsen,
pladsmester, Åbyhøj. Ole Nielsen, kranfører. Leif Nissen, typograf. Pre
ben Nøhr, købmand, Hesselballe. Else Olesen, assurandør. Bjarne Ol
sen, lagerarbejder, Skødstrup. Carl Gottfried Preysz, repræsentant. Aage
Rasmussen, forretningsfører, Hasle. Bente Sørensen, mælkehandler, Egå.
Jane Wennerwald, maler, Skæring.
Ill mellem b
Svend Breum, repræsentant. Inge Thykjær Christiansen, tømrer,
Egå. Kirsten Eskildsen, reklamechef, Risskov. Martin Glob, professor,
dr. phil., Risskov. Birgit Hansen, cementstøber, Harlev. Per Bo Hansen,
malermester, Åby. Lene Hastrup, civilingeniør. Leif Hopff, ingeniør,
Åby. Elin Kjeldberg Kristensen, forpagter, Mundelstrup. Edda Lind
Larsen, møllejer, Egå. Jens Holt Larsen, repræsentant. Knud Holt Lar
sen, repræsentant. Lilian Larsen, stationsforstander, Skødstrup. Eva Laur
sen, gårdejer, Hjortshøj. Lilian Hofmann Laursen, installatør. Steen
Laursen, montør. Jens Peter Lomholt, professor, dr. med. Jørgen Bach
Lybech, cyklehandler. Sonna V. Madsen, amtsligningsinspektør, Viby.
Bodil Margr. Pedersen, tømrermester, Borum. Nicolai Poulsen, repræ
sentant, Højbjerg. Steen Klitgaard Poulsen, kommunelærer. Kirsten
Skou Sørensen, bagermester, Hjortshøj. Kaja Veje, murermester, Løg
ten. Erik Wivelsted, skrædermester.

II mellem a
Jørgen Beck Nielsen, direktør. Erik Beck Nielsen, direktør. Tony
Jensen, montør. Henning Jensen, gårdejer, Spørring. Birger Møller, for
sikringsrepræsentant. Søren Nielsen, kroejer, Spørring. Ole Olsen, kri
minalbetjent, Hasle. Erling Pedersen, tømrer, Hjortshøj. Henry Peder
sen, politibetjent, Hørning. Kurt Sørensen, bagermester, Egå. Peter Sø
rensen, maskinassistent, Risskov. Jette Andersen, købmand, Spørring.
Vivi Berg, optiker. Elisabeth Carlsen, stud. med. Barbro Geiger, pro
fessor, dr. jur. Annelise Hovgaard Hansen, slagtermester Hanne Pank
Jensen, handelsmand, Spørring. Hanne Knudsen, slagtermester, Tiist.
Lene Meinecke, grosserer. Inger Møller, gårdejer, Spørring. Ina Nielsen,
tjener. Kirsten Pedersen, smedemester, Spørring. Jette Pedersen, kirkebe
tjent. Inge Rasmussen, pedel. Eva Schønheyder, professor, dr. med.
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II mellem b
Louis Andersen, bogholder. Kurt Dagø, malermester. Walther Dylmer, boghandler, Viby. Aase Espersen, maskinarbejder, Trige. Mie Halle,
repræsentant. Kirsten Henriksen, husmand, Elev. Thorkild Johannesen,
smedemester, Lading. Egon Johnsen, inseminør, Skæring. Jens Jør
gen Jørgensen, smedemester, Skæring. Peter Jørgensen, kontorchef.
Jonna Kejser, banenæstformand, Skødstrup. Jørgen Laursen, cigarhand
ler. Peer Mathiasen, telegrafist. Ole Meyer, vejformand, Trige. Bodil
Hedegaard Nielsen, viktualiehandler. Claus Ostenfeld, isoleringsmester.
Kjeld Pedersen, frisørmester. Einn Herskind Rasmussen, forpagter, Mun
delstrup. Hans Chr. Rasmussen, lokomotivfører. Aase Schmidt, plejer,
Egåbro. Hanne Bang Sørensen, repræsentant. Lis Sørensen, betonarbejder,
Skæring. Kirsten Sørensen, repræsentant.

II mellem c
Knud Andersen, assistent. Kurt Erik Bang, maskinsnedker, Hasle.
Charles Christensen, bagermester, Harlev. Hans Jørgen Clemmensen,
repræsentant. Peter Giese, telefoningeniør. Inge Grosen, gårdejer, Hjorts
høj. Gerd Grønlund, repræsentant. Erik Hansen, cementstøber, Harlev.
Jette Karin Hansen, vognmand, Skæring. Jørgen Ho, chefbandagist.
Lars Håkonsson, kriminalbetjent. Kaj Jacobsen, chauffør, Skæring. Jens
Ernst Jensen, kæmner, Mundelstrup. Ole Koldby Jensen, kontorassi
stent. Ingrid Grue Jepsen, skomagermester, Hjortshøj. Ove Leth Jør
gensen, veterinærinspektør. Bjarne Kjær, tømrer, Skæring. Hans Jørgen
Laursen, ekstraarbejder. Ellen Margrethe Mohr, gårdejer, Harlev. Lars
Bech Nielsen, chauffør. Benedicte Petersen, ingeniør, Åbyhøj. Ole
Renz, gårdejer, Blegind. Birgit Svendsen, landarbejder, Trige. Ole Sø
rensen, bogholder. Sonja Sørensen, specialarbejder. Carsten Weibrecht,
matros. Gert Wind, installatør, Mundelstrup. Erik Vinther, landmand,
Studstrup.

I mellem a
Kirsten Andersen, politiassistent. Kaj Ankerstjerne, arkitekt. Vivi
Brøchner, fabrikschef. Bent Byrialsen, forretningsfører. Leif Christen
sen, gårdejer, Borum. Vibeke Christiansen, kontorassistent. Anette Eldrup, syerske. Aase Grønlund, repræsentant. Bente Hastrup, civilinge
niør. Hanne Henriksen, malermester. Birgit Jensen, forretningsfører.
Jytte Jensen, sekretær. Kate V. Jensen, værkmester. Mimi Karlsen, træ
industriarbejder. Bjarne Larsen, montør. Benny Laursen, snedkermester.
Preben Ljunggren, gårdejer, Borum. Hans Lüdeking, tandtekniker.
Svend Mikkelsen, assistent. Ketty Mikkelsen, agent. Per Miiermann,
overmekaniker, Jens Otto Nielsen, kularbejder. Knud Nielsen, tjener.
Hanna Nielsen, montør. Per Pedersen, snedker. Hanne Søderlund, fa
brikant.
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I mellem b
Eva Andersen, boghandler, Løgten. John Batiste, radioforhandler,
Åbyhøj. Per Brøgger, hospitalsdirektør. Lisbeth Eriksen, gårdejer, Mal
ling. Inge Fjeldsted, gartner, Løgten. Jette Frandsen, bagermester,
Løgten. Anne-Margrethe Frederiksen, arbejdsmand, Skødstrup. Hanne
Hansen, baneformand, Skødstrup. Hanne Holme, arbejdsmand, Kasted.
Erik Orla Jensen, arbejdsmand, Tiist. Gurli Dolmer Jensen, gartner,
Løgten. Iver Frank Jensen, gartner. Ole Schmidt Jensen, bagermester.
Else Kjær-Jensen, skolebestyrer. Orla Kurtzmann, snedkermester, Skød
strup. Kirsten Møller, assistent, Skødstrup. Hans Henrik Nielsen, ma
skinmester. Ilse Skovsgaard, maskinarbejder, Tiist. Anna-Lise Pedersen,
ingeniør, Åbyhøj. Kirsten Pedersen, mejeridirektør, Skødstrup. Jørgen
Pødenphandt, kontorassistent. Carl Sørensen, graver, Hjortshøj. Mogens
Leon Sørensen, gårdejer, Kasted. Per Kløve Sørensen, trafikassistent. Ib
Vestergaard, assistent.
I mellem c
Leif Andersen, cyklesmed. Ellen Marianne Blak, skrædermester, Harlev. Peter Vang Christensen, gartner, Skæring. John Erling Hjorth, bog
holder, Viby. Ebbe Hastrup Holm, købmand, Skejby. Hanne Hvidkjær, gårdejer, Elev. Kjeld Bruno Jakobsen, arbejdsmand. Anna Porse
Møller Jensen, gårdejer, Harlev. Ellen Leth Jensen, landmand, Harlev.
Jens Chr. Jensen, asfaltarbejder, Skæring Strand. Søren Karup Jensen,
kunstmaler, Brabrand. Tove Miiller, gartner, Skæring. Else-Marie Niel
sen, gartner, Egå. Tove Eli Nielsen, slagtermester. Finn Olesen, traktor
fører, Trige. Jørgen Olesen, papdækker. Anne-Marie Pedersen, købmand,
Skæring Strand. Else Pedersen, gartner, Skæring. Leif Roland Pedersen,
smedemester, Egåbro. Kirsten Petersen, gårdejer, Lystrup. Hanne Grethe
Poulsen, købmand, Skæring. Jens Nørgaard Poulsen, gartner, Lisbjerg.
Poul Rasmussen, mejeriforvalter, Lisbjerg. Bengt Svensson, skovfoged,
Mårslet. Anne Birgitte Sørensen, børnehavelærerinde. Bjørn Fuhr Sø
rensen, bogholder. Ruth Sørensen, røntgentekniker.
5. klasse a
Marianne Altschuler, skrædermester. Poul Altschuler, skrædermester.
Hasse Christoffersen, vaskerikonsulent. Bente Randi Eibner, overpakmester. Uffe Gasbjerg, mejeribestyrer, Hårup. Claus Marling Hansen,
ingeniør. Eivor Himmelstrup, lagerarbejder. Inga Hummeluhr Jensen,
mejeribestyrer, Stjær. Peter Kofoed Lauersen, slagtermester. Svend Ma
thiasen, værkfører. Ib Nielsen, farvehandler. Inga Nielsen, cyklehandler,
Spørring. Jens Bonne Nielsen, bogtrykker. Lilian Petersen, gårdejer,
Stjær. Torben Qwist, hospitalsdirektør. Per Rafn, slagtermester, Stjær.
Ole Rasmussen, snedker, Åbyhøj. Thorkil Schmidt, møller, Stjær. Boje
Havn Sørensen, fabrikant, Åbyhøj. Hanne Holm Sørensen, smed, Stjær.
Kirsten Thomasen, fuldmægtig. Preben Vestergaard, gartner, Brabrand.
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3. klasse b
Inge Halle, repræsentant. Bente Holst, bestyrer. Henning Jansen, ta
petserermester. Anders Jensen, entreprenør. Inge-Lis Nørgaard Jensen,
sadelmager. Jens Chr. Jensen, repræsentant. Kjeld Jepsen, forretnings
fører. Bo Vrist Larsen, tømrer, Åbyhøj. Elsebeth Madsen, salgschef,
Hasle. Mogens Mølgaard, mælkeforhandler. Bent Nielsen, bygningsfor
mand. Steen Nielsen, købmand, Skejby. Tonny Smith Nielsen, frisør,
Borum. Kaj Evald Pedersen, landmand, Storring. Kaj Riis Pedersen, ma
skinarbejder, Åbyhøj. Eva Petersen, assistent. Lars Prange, vognmand.
Flemming Schmidt, assurandør, Åbyhøj. Kirsten Schütt, mekaniker. Mar
tin Sørensen, anlægsgartner. Käthe Østerberg, repræsentant, Risskov.
4. klasse
Frands Ilium, professor, dr. jur. Jørgen Jensen, købmand. Geert Lüdeking, tandtekniker. Peter Lorentzen, bagermester. Keld Mortensen,
vognmand. Heinrich Sivertsen, farvermester. Søren Sørensen, handels
mand. Per Jensen, cyklehandler. Edith Halle, repræsentant. Annie Jen
sen, tømrer. Karen Margr. Jensen, forretningsfører. Anita Nørgaard Jen
sen, sadelmager. Inge Marie Larsen, landmand, Spørring. Anne Grete
Møller, repræsentant. Carla Nielsen, tjener. Hanne Hviid Rasmussen,
kontorassistent. Ingrid Svensson, maskindrejer. Birte Wendelboe, entre
prenør.
3. klasse
Jens Bakkegaard, gårdejer, Ødum. Sten Eriksson, maskinmester. Ger
da Zacho Hansen, kontorassistent, Hasle. Jan Falbo Hansen, salgschef.
Reo Jacobsen, fabrikant. Mogens Laursen, overmekaniker. Vibeke Lind,
købmand. Eva Bonne Nielsen, bogtrykker. Klaus Anker Nielsen, inge
niør, Åbyhøj. Bent Pedersen, mejeridirektør, Skødstrup. Bent C. Rafn,
slagtermester, Stjær. Kirsten Hviid Rasmussen, kontorassistent. Inger
Schønheyder, professor, dr. med. Leif Wivelsted, skrædermester.

2. klasse
Kirsten Berg, optiker. Peer Harboe Friis, montør. Else Gyldenløve,
chauffør. Ole Hjortshøj, gårdejer, Selling. Jytte Greve Jensen, forvalter.
Claus Bielefeldt Jørgensen, dyrlæge, Løgten. Frank Lautrup, assistent. Jens
Peter Møller, repræsentant.
1. klasse
Henrik Georg Bohr, læge, dr. med. Ulla Brøchner, fabrikschef. Kjeld
Fyrst, snedker. Jette Føge, fotograf. Kirsten Jacobsen, assistent. Lars
Erik Kofoed, stenhuggermester. Niels Møller, gårdejer, Spørring. Hen
rik Schønheyder, professor, dr. med. Henne Skovgaard, vognmand.
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ORDENSREGLER
1. Eleven skal udvise flid, lydighed og god opførsel.
2. Eleverne møder i god tid, dog tidligst 15 minutter før skoletidens
begyndelse. Udenbys elever skal ved ankomsten til Århus straks be
give sig på vej til skolen.
3. Cykling på skolens grund er forbudt. Elever med lang skolevej har
fortrinsret til stativerne. Skolen påtager sig intet ansvar for cyklerne.
4. Alle skolesager må være mærket med tydeligt navn. Anmeldelse 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 opbevaring hos klasselæreren.
6. Al handel mellem eleverne på skolen er forbudt.
7. Eleven har en ordensbog, der medbringes på skolen hver dag.
8. Har en elev været fraværende eller af en eller anden grund ikke
kunnet forberede sig, må dette samt grunden til forsømmelsen med
deles i ordensbogen.
9- Eleverne kan kun fritages for at gå på legepladsen, når de medbrin
ger skriftlig anmodning fra hjemmet i ordensbogen.
10. Fritagelse for gymnastik gives iflg. ministeriets bestemmelse kun efter
lægeattest; blanketter udleveres på skolen.
11. Sygdom eller fraværelse, der strækker sig ud over 1 dag, må snarest
tilmeldes.
12. Udbryder der epidemisk sygdom i elevens hjem, skal skolen straks
underrettes.
13. Skolen kan ikke tillade, at eleverne holdes hjemme for at deltage i
fornøjelser. Kun ved store familiefester kan dette undtagelsesvis til
lades; det bedes da tilmeldt forud.
14. I spisefrikvarteret spiser eleverne i klasserne, hvor der skal herske ro
og orden. Når der ringes ud, forlader eleverne klassen i den anviste
orden.
15. Ingen elev må i skoletiden forlade skolen uden særlig tilladelse af
skolebestyreren.
16. Alle beskadigelser af skolens materiel medfører erstatningspligt. En
hver beskadigelse skal straks meddeles klasselæreren.
17. Skal en elev holdes tilbage på skolen efter tiden, vil dette, hvis det
strækker sig over mere end ganske få minutter, blive meddelt hjem
met forud.
18. Tobak og tyggegummi må ikke medbringes på skolen.
19. Glemte sager må ikke afhentes i klasserne efter skoletid. Eventuelt
fundne ting opbevares.
20. Skolen abonnerer på Falck.
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KARAKTERER
For at holde hjemmene underrettet om børnenes standpunkt i skolen
sendes med visse mellemrum meddelelse derom. De yngste klasser mod
tager vidnesbyrd. Fra 4. klasse anvendes karakterer.

ELEVER MED LÆSE- OG STAVEVANSKELIGHEDER
Eleverne får en individuel undervisning, der tager hensyn til den enkel
tes standpunkt og særlige vanskeligheder. Efter få måneders træning kan
de fleste elever følge den normale danskundervisning i deres egen klasse.
LEJRSKOLEN
I lejrskolen flytter eleverne bort fra skolestuen ud til det levende liv
og den håndgribelige verden. I september rejste 42 elever fra 4. mellem
til Bornholm for at holde lejrskole 1 uge under ledelse af skolebestyre
ren, lærer Lousen og lærerinde fru Jacobsen. Kirsten Andersen og Hanne
Bryder Mikkelsen tildeltes bogpræmier for deres smukke, skriftlige lejr
skolearbejder.

HUSGERNING
For pigerne i 4. mellem er der undervisning i husgerning. Eleverne
betaler et mindre beløb til råmateriel, der bruges i skolekøkkenet, men
modtager til gengæld en del af de fremstillede madvarer og kager.

SLØJD
Drengene undervises i Dansk Skolesløjd i samtlige klasser undtagen
1., 2. og 3. klasse, hvor eleverne har papirsløjd. Der betales et mindre
beløb for råmaterialer.
SVØMNING
Skolen etablerer svømmeundervisning for eleverne i 4. mellem og real
klassen 1 gang ugentlig i Århus svømmehal. Mange elever opnår pæne
resultater og erhverver beviserne: Den danske skoles svømmeprøve, Frisvømmeprøven og Livredderprøven.
BOGORDNINGEN
For at ordne bogspørgsmålet så billigt som muligt for eleverne 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 eksa
mensskolen. Disse bøger må naturligvis afleveres efter endt brug. Bort
komne eller ødelagte bøger skal erstattes.
Eleverne bestiller bøgerne til det nye skoleår og afleverer de gamle
bøger før sommerferien til inspektør A. Hartvig.
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Skolekomedie i november 1957 — »Dronningens perlekrans«

SKOLESCENEN OG SKOLESCENENS BIO
Skolen er medlem af »Jydsk Skolescene«. Indmeldelse sker i begyndel
sen af skoleåret til klasselæreren, efter at hjemmet forud gennem en tryk
sag er gjort bekendt med de forestillinger, der vil blive opført på Århus
Teater og i Kosmorama.
Skolescenen opførte: Goodrich og Hacketts »Anne Franks dagbog«,
Patricks »Seks kammerater« og Schillers »Maria Stuart«.

FERIE- OG FRIDAGE

Kongens fødselsdag. Dronningens fødselsdag. Juleferie 23. december5. januar (inch). Fastelavnsmandag. Påskeferie fra onsdag før påskedag til
tirsdag efter (inch). St. bededag og lørdag. Den 5. maj fra kl. 12. Kristi
himmelfartsdag. Pinseferie: 2 hverdage i tilslutning til helligdagene.
Grundlovsdag. Sommerferie fra 21. juni-15. august. Efterårsferie 1 uge i
oktober. I de måneder, i hvilke der ikke findes fridage, gives månedslov.
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KONFIRMANDFORBEREDELSE
Indtegning af konfirmander bør så vidt muligt foretages fra 2. mellem
i oktober måned. Såvel elever, der skal konfirmeres om foråret, som ele
ver, der først skal konfirmeres det efterfølgende efterår, indtegnes sam
tidig og bliver forberedt i vinterhalvåret. Ved indtegning sikrer man sig,
hvornår konfirmationen skal finde sted — forår eller efterår. Fru Laur
sens skole ligger i Domsognet.

SKOLELÆGEN
Fru Laursens skole er tilsluttet Århus kommunes skolelægeordning.
Skolelæge, herr V. Gram og skolesundhedsplejerske, fru J. Kier har fore
taget den årlige undersøgelse. Tuberkulosekontrollen omfatter ikke alene
eleverne, men også det ved skolen ansatte personale.
SKOLETANDKLINIK
Ordningen med skoletandklinikken omfatter kun elever, der er hjemme
hørende i Vejlby-Risskov og Århus kommune. Elever, der tilflytter Århus
og optages i højere klasser, kan ansøge om optagelse.
SKOLEBESPISNING
Skolen deltager i den kommunale skolebespisning, der begyndte 1. no
vember og sluttede 30. april. Elever fra Århus kommune kan daglig få
udleveret en pakke mad og en flaske mædk.
I spisekvarteret kan eleverne købe sødmælk og kærnemælk på skolen.

FERIEBILLETTER
Elever, der er hjemmehørende i Århus eller en af forstadskommunerne,
kan gennem skolen få udleveret billet, gældende til en rejse i sommer
ferien. Billetten udstedes til alle statsbane- og privatbanestationer i Dan
mark.
SKOLESPAREKASSE
For at opdrage eleverne til sparsommelighed har skolen tilsluttet sig
skolesparekasserne. Eleverne kan opspare ved køb af sparemærker hos
lærerinde, fru Fog-Nielsen. Århus Øresparekasses Legat, der anvendes til
flittige skolesparere, tildeltes: Hanne Søderlund, 5. klasse, og Birgit Talbo
Hansen, 4. klasse.
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 drenge, der
har vist godhed og hjælpsomhed over for de små.
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Carl Schönheyders julegave 1957:
Aage Ørting Olsen, 4 mellem a.
Roald Bilde, realklasse b.
SKOLEBETALINGEN
Ved Forældreskolen, Kochs skole, Smiths skole og Fru Laursens skole
er fra 1. august 1957 de månedlige skolepengesatser følgende:
1. mellemskolekl.................. 32kr.
1. klasse............................ 24 kr.
2.
»
........... 32 »
2. »
24 »
3. »
24 »
3»
........... 36 »
4.
»
........... 36 »
4. »
28 »
Realklassen .................... 36 »
5. »
28 »

1. Hver elev betaler ved indmeldelsen i skolen 10 kr. Skolepengene be
tales 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 eksamensafgift,
som opkræves 1. marts.
4. Brændselspenge betales i oktober, december, februar og april. For tiden
36 kr. årligt.
5. Elever med hel eller delvis friplads betaler brændselspenge og eksa
mensgebyrer 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. Udmel
delse til 1. juni og 1. juli modtages ikke.
STATENS FRIPLADS FOR ELEVER I EKSAMENSSKOLEN
Medens højeste betaling er som ovenstående, kan forældre, hvis ind
tægter og børnetal berettiger dem dertil, til deres børn opnå hel eller del
vis friplads, for så vidt sådanne er ledige. Skemaer til henvendelse herom
kan afhentes på skolen og indsendes hvert år inden 15. maj til skolebesty
reren. Meddelelse om tildeling af fripladser udsendes i begyndelsen af det
nye skoleår.
KOMMUNENS FRIPLADS — OPTAGELSESPRØVE
Elever hjemmehørende i en landkommune uden eksamensskole kan,
såfremt sognerådet har overenskomst med Fru Laursens skole, næsten
vederlagsfrit undervises i eksamensskolen. Eleverne skal bestå en opta
gelsesprøve til 1. eksamensmellemskoleklasse og præstere tilfredsstillende
vidnesbyrd fra den afleverende skole for at kunne optages.
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Observator Axel Nielsen indstiller kikkerten, så realklassens elever
kan iagttage månens overflade. Observatoren har ved sin store astronomiske
viden glædet skolens elever gennem mange år.

^-4^ fltollejLS dagbog 795/ -58
April:

21. Forældremøderne begynder. Eleverne undervises i 2 korte lektioner,
som overværes af forældrene. Derefter samtaler forældrene og lærerne
ved et fælles kaffebord, imedens ser eleverne film. Der holdtes møder
for alle klasserne undtagen 4. mellem. Stor tilslutning til alle møderne.
29. Gymnastikopvisning i den store sal, Østergades hotel.
Maj:
1. Sang- og musikaften. Mange sangtimers flid mundede ud i en opera
aften. Skolens kor har under sangpædagogen, fru Juul Sørensen, ind
studeret »Liden Kirsten«.
12. Skoleudflugt til Odense. Besøg i H. C. Andersens museum, Zoologisk
Have og tivoli.
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Anne-Margrethe Bendixen, realklasse b, sang titelpartiet i
Hartmanns opera »Liden Kirsten«.

Juni:
23. Realklassen, inspektør Hartvig og frk. Nielsen tager på ferierejse til
Samsø.
25. 4. mellem, overlærer Fog-Nielsen og frue rejser til Harzen.
August:
15. Nyt skoleår begynder.
29. Elever fra 3. mellem, lærer Jensen og lærerinde frk. Holm rejser til
København.
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September:
2. Lejrskolen for 4. mellem til Bornholm.
4. Eleverne i 2. mellem sælger høstblomster.
28. Færdselsundervisningen begynder.

Oktober:
17. Den årlige skolefest blev afholdt i Folkets Hus. Skolekoret under
holdt med nationale sange. Eventyrkomedien »Dronningens perle
krans« havde meget smukke dekorationer og blev fulgt med stor
spænding. Realklassen og 4. mellem dansede lancier, som den bør
danses.

November:
28. Erhvervsmøde for realklassens forældre.
29- Første lys tændes i adventskransen.

December:
21. Juleafslutning i den pyntede gymnastiksal. Stiftsprovst Kai Jensen
læste juleevangeliet og tog tilhørerne med på en vandring gennem
nogle julesalmer. Hvor hyrder hører nyt fra Gud. Noget godt er
altid nyt, derfor er adventskrans, juletræ og juleevangelium nyt hver
jul, idet det jo er godt nyt. Guds kære børn vi blev på ny, skal
holde jul i himmelby.
I dag blev vor kære frelser født, og paradisvejen fundet. Fra
sit vindue havde stiftsprovsten betragtet det hvide juleskib »Stock
holms« ankomst til kajen og iagttaget, at lodsbådene måtte finde
vejen for det. Således må en finde vejen for os — paradisvejen.
Om en udvandrer fortalte stiftsprovsten, at hans forældre længe ikke
hørte fra ham, da der pludselig en dag efter mange års forløb kom
et telegram hjem, hvori der stod: »Paradisvejen fundet — Christian.«
Pred over jorden, menneske fryd dig, os er en evig frelser fød. Dette
er evangeliet klart og tydeligt. Med disse ord udtrykte stiftsprovsten
ønsket om en rigtig jul med 1) fred, 2) lys og 3) glæde.
Januar:
9. Skolebestyreren fylder 50 år og bliver hyldet af sine kolleger, elever
og skolens venner. Børnene fik chokoladeispinde og kollegerne vin og
kransekage. Der var mange gaver, og hjemmet på Strandvejen blev
i løbet af dagen fyldt med fødselsdagshilsener. I de mange taler blev
fødselaren karakteriseret som en energisk og viljefast administrator, en
dygtig pædagog, der bedømte sine elever retfærdigt.
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2^ års jubilæum for afgangsholdet fra 1932.

Festmiddag på 6. Frederiks Kro.

Februar:

15. Faginspektør Østerby besøger skolen og overværer undervisningen i
engelsk og tysk.
28. Realklassen og mellemskolen besøger universitetets geografiske ud
stilling i Rådhushallen.

April:
16. Tronfølgeren fylder 18 år. Fridag.
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AFSLUTNING

finder sted den 21. juni kl. 10 i den store sal, Østergades hotel.

DET NYE SKOLEÅR
begynder fredag den 15. august kl. 9. Eleverne i 1. underskoleklasse mø
der dog først kl. 11.

INDMELDELSE
af nye elever bedes foretaget så tidligt som muligt af hensyn til planlæg
ningen af arbejdet for det kommende skoleår.

SKOLENS KONTOR
holdes åbent dagligt kl. 13-14 i sommerferien indtil mandag den 30. juni.
Fra fredag den 8. august telefon- og træffetid hverdage kl. 13-14.
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