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REDOGÖRELSE

FÖR 

VERKSAMHETEN VIDVÄRNAMO KOMMUNALA MELLANSKOLA 
UNDER LÄSÅRET 1911—1912

K. GUSTAFSSONS TR., WERNAMO



Eforus:N. J. O. H. LINDSTRÖM, Biskop, Teol, och Fil. Doktor, K. m. st. k. N. O.
Inspektor:N. KÄLLOFF, Kontraktsprost, L. N. O.
Styrelse:A. G. TILOSIUS, Kapten, R. S. O., styrelsens ordförande.OLOF BECKMAN, e. o. Hovrättsnotarie, styrelsens v. ordförande och sekreterare.ALFRED ANDERSSON, Fabrikör, styrelsens kassör.CARL LINDBLAD, Tingshusvaktmästare.J. A. NORDBLOM, Handlande.GUSTAF BLOMDAHL, Postexpeditör, (till 1 Jan. 1912).E. FJELLANDER, Rektor (från Mars 1912).
Läkare:SETH HULTIN, e. o. Provinsialläkare, Med. Lic.



Värnamo kommunala mellanskola, som med innevarande termin avslutar sitt första läsår, är upprättad på grundvalen av förutvarande Värnamo privata elementarläroverk genom av Värnamo köpings kommunalstämma fattat beslut.Skolan är ordnad i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i Kungl. Maj:ts nådiga kungöralse av den 29 okt. 1909 och den 8 dec. 1911 angående statsunderstöd åt kommunala mellanskolor. Den utgör i enlighet härmed en fyrklassig överbyggnad på folkskolan och har till mål att bibringa den allmänt medborgerliga bildning, som vitsordas genom realskole- examen.Sedan skolan inspekterats den 18 okt. 1911 av läroverks- rådet doktor A. W. Falk och den 28 dec. samma år på uppdrag av Kungl. överstyrelsen av skoläns inspektor, kontraktsprosten N. Källoff, fick den genom Kungl. Maj:ts nådiga resolution den 9 febr. 1912 sig tillsvidare tilldelat ett statsbidrag av 6,400 kr. jämte bidrag till lärarelöner, räknat från 1 jan. 1912.
Inspektionförrättas den 13 okt. av Läroverksrådet doktor A. W. Falk samt den 28 dec. av Inspektor, Kontraktsprosten N. Källoff.
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A. Undervisningen.1. Höstterminen började ined allmänt upprop den 22 augusti och slutade den 21 december.

Vårterminen började den 9 januari och kommer att avslutas med årsexamen måndagen den 3 juni enligt ordning, som återfinnes i redogörelsens slut.Fridagarnas antal har under läsåret varit sju, därav fem under höstterminen och två under vårterminen.2. Gemensam morgonbön har hållits kl. 8—8,10 f. m.Undervisning i läsämnena och välskrivning har meddelats kl. 8,io—10,45 och 12-3,30 måndag, tisdag, onsdag och torsdag och kl. 8,10—9,50, samt 12—2,35 fredag. Lördag har läsningen fortgått från kl. 8,io—10,45 då undervisningen för veckan slutat.Undervisning i teckning har meddelats tisdag kl. 12—12,45 och torsdag kl. 2,45—3,30 åt en grupp samt onsdag kl. 1,50—2,35 och fredag kl. 12 — 12,45 åt andra gruppen.Undervisning i gymnastik har lämnats åt gossar onsdag kl. 12—12,45 och fredag kl. 11,5 — 11,50 samt åt flickor måndag kl. 12—12,45 och fredag kl. 10—10,45.Undervisning i sång har lämnats måndag, tisdag och onsdag kl. 2,45—3,30.Mellan två på varandra följande lektioner har lämnats 10 minuters rast.3. Uppgift å antalet lärotimmai’ i veckan för läsämnena under vårterminen 1912.

b t. friv. franska gemensamma för 3:6 o. 4:0 klasserna.

Klasser
Närvarande 

lärjungar 
vårterminen

T i m ni a r
Sntnma

Skilda Gemen
sam 111 a

1 24 27 27
2 7 28 28
3 5 30 21) 32
4 2 30 21) 32

Summa 88 115 4 119
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Kristendom.Bibeln (1—4).Svenska psalmboken (1 — 4).Luthers lilla katekes med kort utveckling (1).Wickbom, Israels historia (2).Bensow, Den kristna tros- och sedeläran (3).Stave, Jesu liv (4).Lövgren, Kyrkohistoria i sammandrag (4).

Modersmålet.Sundén, Svensk språklära (1—4).B,ebbe—Fischer, Exempelsamling till inövande av allmänna satsläran (1—4).Strindberg, Svenska öden och äventyr (4).Schück, Medcltidssagor (1).Schück, Sveriges medeltidssagor (2).Jansson, Nils Dobblare I (1).Dalin, Svensk vers i urval (1 3).Lagerlöf, En herrgårdssägen (3).Runeberg, Fänrik Ståls sägner (1—2).Runeberg, Älgskyttarna (2).Lindvall, Svensk läsebok för realskolans sjätte klass (3—4).
Tyska.WineH, Tysk grammatik (2 och 3).Hjort, Tysk språklära (4).Hjort, Övningsbok till den tyska grammatiken I, II (2—4).Hjort och Heumann, Tyska skrivövningar och brev (4).Heumann, Tyska för nybörjare (1).Rodhe, Tysk läsebok för realskolan (2—4).Frenssen, Peter Moors Fahrt nach Südwest (4).Auerbach, Tysk handstil.
Engelska.Afzelius, Engelsk grammatik för realskolan (2—4)Afzelius, Engelsk nybörjarebok I och II (2—4).Afzelius, Engelska skrivövningar (2—4).Montgomery, Misunderstood (4).Ewing, Jaskanapes (3).
Franska.Bödtker & Höst, Lärobok i franska språket (3—4).
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Historia.Grimberg, Sveriges historia för realskolan, förkortad uppl. (1).Odhner, Fäderneslandets historia (4).Odhner—Westman, Fäderneslandets historia (2 och 3).Pallin—Boéethius, Allmän historia (1—4)Pallin-Boethius, Tiden efter 1815 (4).Boéthius, Historisk läsebok (2).Estländer, Allmänna historien i berättelser (1 — 2),Höjer, Sveriges nyaste historia jämte grundlinjer till Sveriges statskunskap (4).Heidenstam, Svenskarna och deras hövdingar (1).
Geografi.Carlsson, Skolgeografi, första kursen (1—3).Carlsson, Skolgeografi, andra kursen (4).Hedin, Från pol till pol.Schram och Swederus, Geografisk läsning (1'.Fehr, Geografiska skildringar.Dreyer, Genom fem världsdelar (1 och 3).Hutchinson, Jordens folk (1, 3, och 4).Sapper och Marcuse, Jorden förr och nu (3 och 4).Roth, Skolatlas, jubileumsuppl. (1—4).Sydow—Wagner, Kartbok (1).

Matematik.Möller, Larsson och Lundahl, Räknebok föi realskolan (1—4).Collin, Algebra (3—4).Jonsson, Lärobok i algebra för realskolan (2—4), Asperén, Lärobok i geometri (3).Lindman, Euklides’ fyra första böcker (2 och 4).
Biologi.Almqvist-Lagerstedt, bearbetad av Anderson, Lärobok i zoologi (1—4)Regulus, Fågelkåserier (1—4).Jägersköld m. fl., Sveriges djurvärld (1—4).Forssel, Inledning till botaniken (1—4).Krook- Almqvist, Flora (1—4).Bohlin, Växternas livsföreteelser och levnadsförhållanden (4).
Fysik.Mebius, Del I, II och III (2-4).
Kemi.Abenius, Kort lärobok i kemi (5).
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Första klassen.

Kristendom (2 t.) Biblisk historia: Repetition av de viktigaste berättelserna i nya test. Tros- och sedelära: Tredje, fjärde och femte hufvudstyckena enl. Luthers lilla katekes. Bibelläsning: Mattei evangelium. Följ, psalmer: 424:1,4, 213:1,8 378: 1-3, 55: 1—4, 86: 1—3, 102:1—5. — Strömberg.
Modersmålet (5 t.) Läsning av Schlicks medeltidssagor; delar ur Jansson, Nils Dobblare; första samlingen av Runeberg, Fänrik Ståls sägner. Framsägning av inlärda dikter. Muntliga och skriftliga reproduktionsövningar. Satslära: Övningar att särskilja de viktigaste satsdelarna; underordnande konjunktioner. Interproduktionsövningar. Rättskri vningsövningar. Några lättare uppsatser. — Widebeck.
Tyska (8 t.) Sid. 1—65 i läseboken. Formläran muntligen genomgången i samband med den lästa texten. Enklare skrivövningar på lärorummet. — Rydbeck
Historia (3 t.) Fäderneslandets historia under tiden 1521 — 1718 jämte huvuddragen av Norges och Danmarks historia under samma tid.Allmänna historien: Forntiden — Rydbeck.
Geografi (2 t.) Mellaneuropas och Sydeuropas geografi samt repetition av Europas geografi. — Fjellander.
Matematik (5 t.) Aritmetik: Repetition av läran om bråk; till- lämpning av bräkläran på sorter; enkel reguladetri; procent- och ränteräkning; huvudräkning. Lätta ytberäkningar, grundade på praktiska mätningar. Algebra: Inledning till al- gebran samt mycket enkla sifferekvationer av första graden. — Boréus.
Biologi (2 t.) Däggdjur och fåglar; växtundersökning, växtbe- stämning och exkursioner. — Boréus.

Andra klassen.
Kristendom (2 t) Israels historia enligt läroboken jämte kortfattad översikt av gamla test, skrifter. Korta underrättelser ur allmänna religionshist. till belysning av Israels hist. Tros- och sedelära i anslutning till första, andra och tredje artikeln av Luthers lilla katekes, muntligt meddelad. Bibelläsning: Valda delar av Gamla test. Följ, psalmer: 424: 1, 4, 33: 1, 3, 378: 1 - 3, 53: 1, 2, 4. 86: 1-3, 102: 1—5. — Strömberg.



Modersmål (4 t) Läsning av Sveriges medeltidssagor, Älgskyttarna samt några av Fänrik Ståls sägner. Framsägning av inlärda dikter. Valda delar av språkläran; satslära; satsanalys. Dispositonsövningar. Rättskrivning. 11 uppsatser därav 7 å lärorummet.Ämne för uppsatserna:Höstterminen: 1. En hästs berättelse Läkaren mot sin vilja (referat). ‘2. En utflykt, 3. Grevinnans besök (referat). 4. Storklas och Lillklas (referat). 5. En vinterdag. Vårterminen: 6. Sillen, En saga. 7. Vad jag säg, när jag var i X. Ett kälkbackslov (brev). 8. Gustav Ill:s död, Något om myran. 9 Sagan oni Vilhelm Tell. 10. De sju dödssynderna (referat), Ett äventyr — Rydbeck.
Tyska (4 t.). Tyska läseboken sid. 1 - 60. Talövningar i samband med den lästa texten. Grammatik: Formläran genomgången jämte några av de viktigaste reglerna i syntaxen Tillämpnings- och reproduktionsövningar. Extemporalien Skrivningar: h. t. enkla skrivövningar utförda på ämnets lärotimmar jämte två översättningar till tyska, v. t. en översättning till tyska el. en reproduktionsövning var tredje vecka. — Strömberg.
Engelska (5 t.) Afzelius, Engelsk nybörjarbok I; formläran till obestämda pronomen; reproduktionsövningar, talövningar; skrivövningar. — Widebeck.
Historia (3 t.) Svensk historia: Tiden 1718—1809. Allmän historia: Medeltiden och nya tiden till 1648. — Boréus.
Geografi (2 t) Asien och Afrika — Boréus
Matematik (5 t.) Aritmetik och algebra: Sifferekvationer av första graden med en obekant; bolags- och blandningsräk- ning; procenträkning;ränteräkning. Planimetriska räkneexempel. Geometri: Euklides’ första bok, satserna I—XXXV samt tredje boken, satserna I—VI. — Fjellander.
Biologi: Kräldjur, groddjur, fiskar och ryggradslösa djur. Växt- undersökning, växtbestämning, exkursioner, växtinsamling. — Boréus.
Fysik: Allmän fysik och värmelära. — Boréus.

Tredje klassen.
Kristendom (2 t.) Jesu liv enligt läroboken. I sammanhang härmed översikt av nya text, skrifter. Tros- och sedeläran repeterad enligt läroboken. Bibelläsning: Lucas evangelium. Följ, psalmer: 423: 1, 4, 33: 1—3, 378: 1—3, 52: 1 - 4 86: 1—3, 105: 1, 4, 5. — Strömberg.
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Modersmål (3 t.) Läsning av valda stycken ur läseboken; Err herrgårdssägen. Framsägning av inlärda dikter. Valda delar av svenska syntaxen; satslära; verslära; satsanalys. Dispositionsövningar. Rättskrivning. 11 uppsatser, därav 8 å lärorummet.Ämnen för uppsatserna:Höstterminen: 1. Mina sommarferier. Höstgöromålen pä en lantgård. 2. Översättning från tyskan. 3. Ett svenskt, landskap. 4. Tronföljarvalen i Sverige 1809 och 1810. 5. Elefanten. Stenbocks kurir (referat).Vårterminen. 6. Något om rovfåglarna. Ett kapitel ur “En herrgårdssägen“. 7. Något om näringslivet i Schweiz och Österrike—Ungern, Napoleons tåg till Ryssland. 8. Värnamo och dess omgivningar. En arbetsdag under terminen (brev). 9. Något om kräldjuren. 10. Striden mellan Magnus Ladulås söner, Något om våra förfäders levnadssätt. 11. — — — — — — — — Rydbeck. 
Tyska (4 t.) Tyska läseboken sid. 70—143. Talövningar i samband med den lästa texten. Grammatik: Syntaxen genomgången. Tillämpnings- och reproduktionsövningar. Ex- temporalier. Skrivningar: En översättning till tyska el. en reproduktionsövning var tredje vecka. — Strömberg.
Engelska (5 t.) Afzelius, Nybörjarbok II och sid. 1—62. Formläran avslutad, de viktigaste delarna av syntaxen; skrivövningar enligt Afzelius, reproduktionsövningar, talövningar. Några sidor i Jackanapes, lästa och förklarade. Två skrivningar på lärorummet. — 'Widebeck.
Franska (frivillig) (2 t) Styckena 1 — 14 i läroboken. Formlära motsvarande det lästa. Några oregelbundna verb. — Widebeck.
Historia (3 t) Fäderneslandets historia från 1809 till närvarandetid jämte delar av de skandinaviska grannländernas historia under samma tid. Repetition av svenska forntidens och medeltidens historia. Allmänna historien från 1698 till närvarande tid. — Widebeck.
Geografi (2 t.) Australien och Amerika. De övriga världsdelarnas geografi i korthet repeterad. — Fjellander.
Matemtik (4 t.) Aritmetik och algebra: Ekvationer av första graden med en obekant jämte problem; diskont-, rabatt- och reduktionsräkning; obligationer och aktier; rörelseproblem; planimetriska och stereometiska räkneexempel; kvadratrot. Geometri: Asprén avslutad och repeterad. — Fjellander.
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Biologi (2 t.) Repetition av djurriket; typerna för kryptogamernas huvudgrupper, några viktiga fanerogama växtfamiljer jämte de förnämsta in- och utländska kulturväxterna, exkursioner med växtinsamling — Boréus.
Fysik (1 t.) Magnetism och elektricitet. — Boréus.
Kemi ^2 t.) Kap. 1 —18 (135 sidor) i läroboken. — Boréus.

Fjärde klassen.

Kristendom (2 t.) Bilder ur kyrkans historia i anslutning till läroboken och med särskild vikt lagd på den äldsta kyrkans och den lutherska reformationens historia samt de religiösa förhållandena i vårt land Korta underrättelser om de viktigaste av de religioner, med vilka kristendomen varit el. är i beröring (muntligt meddelade). Bibelläsning: Apostlagärningarna. Följ, psalmer: 424: 1, 4, 213: 1, 3, 53: 1, 2, 4, 105: 1, 4, 5. — Strömberg.
Modersmål (3 t.) Läsning av valda stycken ur Lindroths läsebok; Strindbergs svenska öden och äventy; framsägning av inlärda dikter. Verslära. Satsanalys; dispositionsövningar. 11 uppsatser, därav 9 å lärorummet.Amne för uppsatserna:Höstterminen: 1. En resa. 2. Min hembygd. 3. Något om den katolska motreformationen. 4. Redogörelse för en dikt. 5. Gustaf Vasas storverk.Vårterminen: 6. Översättning från engelska. 7, Blodomloppet hos människan. 8. Sveriges kommunikationer. Något om Luther. 9. Något om representationsreformen av år 1866 och dess genomförande. 10, Något om missionen under nyare tiden. 11. Något om julirevolutionen och dess följder. — Widebeck.
Tyska (3 t.) Läsning av styckena 94—110 samt st. 117 i läseboken; Peter Moors Fahrt nach Südwest, vid. 1—30. Grammatiken avslutad och repeterad. Tal- öch tillämpningsövningar. Skrivningar var tredje vecka. Extemporalier. —■ Ryd beck.
Engelska (4 t.) Läsning av sid. 51—62 i nybörjarbok II och sid. 1-60 i Misunderstood. Grammatiken avslutad och repeterad. Skrivning efter diktamen. Tal- och tillämpningsövningar. Extemporalier. Reproduktionsövningar. Skrivövningar varannan vecka. — Rydbeck.
Franska (2 t.) Gemensamt med klass 3. — Widebeck.
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Historia (4 t.) Sveriges historia: Repetition av nyare tiden med särskild vikt lagd på tiden efter 1809. Allmänna historien: Repetition av nyare tiden med särskild vikt lagd på tiden efter 1815. Huvuddragen av Sveriges nuvarande statsförfattning samt av dess centrala och kommunala förvaltning.. — Strömberg.
Geografi (2 t.) Allmän geografi: Sveriges och de viktigastekulturländernas gografi. — Fjellander.
Matematik (5 t) Aritmetik och algebra: Praktiska räkneuppgifter; ekvationssystem av första graden med en och flera obekanta jämte problem; om inationella tal och kvadratrötter; planimetriska och stereometriska räkneuppgifter. Geometri: Enskildes avslutad och repeterad; om likformig afbildning; diagram. Bokföring enligt lektor Hagströms lärobok. — Fjellander.
Biologi (2 t.) Människokroppen, det viktigaste av hälsoläran, däri inbegripet de rusgivande ämnenas och tobakens natur och verkningar. Huvuddragen av växternas inre byggnad,, levnadsförhållanden och livsföreteelser. — Boréus.
Fysik (2 t.) Mekanik, Optik och Akustik. — Boréus.
Kemi (1 t.) Organisk kemi efter läroboken, kap. 18—slut. — Boréus.

5. Välskrivning Klass 1 (1 t.) Öfningar i huvudsakligen- mindre stil, omväxlande med stor och medelstor stil. — Widebeck.6. Teckning. Klass 1. Då årstiden sa har medgivet, har teckning ägt rum med levande växter, trädgårdsprodukter eller dylikt som förebilder, dessutom perspektivritning efter enklare- verkliga föremål, hvilka sedan färglagts i enlighet med sitt naturliga utseende med pastellkritor el. vattenfärger. För de mindre- försigkomna eleverna ha användts ritböcker med förebilder. Minnesteckning.Klass 2. Liksom i klass 1 har på lämplig tid ritats efter levande växter och trädgårdsprodukter. dessutom perspektivritning efter verkliga föremål, ritning efter klotsar i olika ställningar, färgläggning med vattenfärger och öfning i tillblandning av färger. Minnesteckning.Klass 3 Ritning efter levande växter och trädgårdsprodukter samt uppstopdade fåglar, perspektivritningar efter verkliga föremål och gipser, ritning efter klotsar i olika ställningar,.



— 13 — färgläggning med vattenfärger samt öfning i tillblandning af färger. Linearritning har ägt rum i sammanhang med undervisningen i geometri huvudsakligen efter P. Henriquis lärobok. Minnesteckning.Klass 4. Ritning efter levande växter och träd gård sprodukter, perspektivritning efter verkliga föremål och gipser, ritning efter klotsar i olika ställningar, linearritning i sammanhang med undervisningen i geometri, huvudsakligen efter P. Henriquis lärobok. — Ekenman.7. Sång (3 t.) En- och tvåstämmiga sånger, dels med dels utan ackompanjemang samt koraler; notläsning, tonträff - ning- och skalövningar. — Tenggren.8. Gymnastik (2 t.) gossar, (2 t.) flickor. Fristående rörelser och enkla redskapsrörelser. Lekar. — H. Strömberg.
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B. Lärarepersonalen.

E. Fjellander. F. K., skolans rektor, har undervisat i geografi i klass 1, 2 t., i klass 3, 2 t., i klass 4, 2 t.; i matematik i klass 2, 5 t., i klass 3, 4 t., i kl. 4, 5 t., tillsammans 20 tim.Fröken Hilda Strömberg, L. H. E., bidrädande föreståndarinna, har undervisat i kristendom i klass 1, 2 t., i klass 2, 2 t., i klass 3, 2 t., i klass 4, 2 t., i tyska i klass 2, 4 t., i klass 3, 4 t, i historia i kl. 4, 4 t.; dessutom lett morgonbön 3 dagar i veckan samt gynnastikövningarna 4 t. i veckan; varit klassföreståndare i klass 4, tillsammans 24 timmar.
Birger Boréus, Fil. Mag., har undervisat i historia i klass2, 3 t., i geografi i klass 2, 2 t., i matematik i klass 2, 3 t, igeografi i klass 2, 2 t., i matematik i klass 1, 5 t., i biologi i klass 1, 2 t., i klass 2, 1 t., i klass 3, 2 t., i klass 4, 2 t., ifysik i klass 2, 2 t., i klass 3, 1 t, i klass 4, 2 t., i kemi i klass3, 2 t., i klass 4, 1 t , varjämte han varit klassföreståndare i klass 2, tillsammans 25 timmar.Fröken Anna Rydbeck, Fil. Mag., har undervisat i modersmål i klass 2, 4 t., i klass 3, 3 t., i tyska i klass 1, 81., i klass 4, 3 t., i engelska i klass 4, 4 t., i historia i klass 1, 3t, varjämte hon varit klassföreståndare i klass 1, tillsammans 25 tim.Fröken Åsa Widebeck, A. S. E., har undervisat i modersmål i klass 1, 5 t., i klass 4, 3 t., i engelska i klass 2, 5 t., i klass 3, 5 t., i friv. franska i klass 3 och 4, 2 t., i historia i klass 3, 3 t;, i välskrivning i klass 1, 1 t., varjämte hon lett den dagliga morgonbönen 3 dagar i veckan och varit klassföreståndare i klass 3, tillsammans 24 timmar.
Francois Ekenman, Ingeniör, har undervisat i teckning i klass 1, 2 t., och i klasserna 2, 3 och 4, 2 t., tillsammans 4 timmar.Fröken Gerda Tenggren har meddelat undervisning i sång 3 timmar.
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C. Lärjungarna.10. Lärjungarnas antal:

Klass
Höstterminen 191t

Klass
Vårterminen 1912

Gossar Flickor Su mnia Gossar Flickor Summa

1 11 13 24 1 11 13 242 4 5 9 2 4 3 73 3 2 5 3 3 2 54 2 2 4 2 QSumma 18 22 40 Summa 18 20 3811. Lärjungarnas ålder vårterminen 1912.
Klass 12 år 13 är 14 år 15 år . 16 år 17 år 18 år 19 år S:ma Medelålder1 3 8 9 4 — — — — 24 13,1; år2 — 1 1 5 — — — — 7 14,(5 »3 — — 1 1 9 — 1 5 16« „4 — — 1 • — — 1 2 rSumma 8 9 10 10 2 2 2 38Anm. Lärjungarnas ålder är beräknad sålunda att lärjunge, född 1900 räknas för tolvår, 1899 för tretton år o. s. v.12. Sedan föregående års redogörelse har följande lärjungar avgått från skolan: Under sommaren 1911:Klass 3. Gösta Johnsson till yrke.Klass 2. Leif Beckman till allmänt läroverk.Thea Svensson på grund av sjukdom.Under höstterminen 1911:Klass 3. Vivi Westring på grund av avflyttn. fr. orten.Under julferierna 1911:Klass 3. Anna Ridderstedt till praktisk verksamhet.13. Vid anställd undersökning har hemläxorna befunnits kräva i medeltal pr dag:För klass 1 .................................................. 59 min.För klass 2För klass 3För klass 4 1 tim. 10 min.1 tim. 29 min.2 tim. 13 min.



— 16 —14. Av de under läsåret i skolan inskrifna 9 lärjungarna hava 7 åtnjutit undervisning i folkskola, 1 i högre flickskola och 1 i flickskola.15. De under vårterminen 1912 närvarande lärjungarna hade följande hemorter:Värnamo köping ................................................... 19Värnamo landsförsamling .............................. 18Utom kommunen................................................... 1Summa 3816. Hälsotillståndet har under läsåret varit synnerligen gott. Intet fall av smittosam sjukdom har förekommit och skolan har ej behövts inställas någon dag.17. Båda de i högsta klassen närvarande lärjungarna hava i och för avläggande av realskoleexamen blivit hänvisade till högre allmänna läroverket i Halmstad och hava båda blivit godkända i de för examen därstädes anställda skriftliga proven.
D. Undervisningsmateriel.18 Under läsåret, har skolan inköpt följande undervisningsmateriel nämligen för undervisningen i

Kristendom.Roth, Väggkarta över Palestina, av Byström, smvrk. m. Stave. Frohn- meyer och Benzinger, Bibelatias, sv. uppl. av Stave.
Historia.Kilpert, Gamla världen. Baldamus, Völkerwanderung. Spruner-Bretsch- neider, Europa under 30-åriga kriget och till 1700. Baldamus, Deutschland und Ober-Italien seit 1815. Lehman, Kulturhist. karaktärsbilder, ser. 1—3, 18 st. papp.

. Geografi.Törnebohm, Geologisk översiktskarta över Skandinavien med följe ord 1909. Ottesen Danmark, hufvudkarta. Noordhoff, Belgien. Kuhnert, Tyskland, fys.-pol. Kümmerly, Schweiz med text. Sydow —Habenicht, Tyska riket, Frankrike, Storbritanien och Irland, Österrike —Ungern, Ryssland, Pyrene- iska halvön, Italien, Balkanhalvön, Nordamerika. Kuhnert, Jorden, fys. världsk. i Mereotors proj. Osbahr, Väggkarta över råämnenas utbredn. på jorden.



Geografiska karaktärsbilder. Bilder från Ryssland (o väggt.) Koloni- -albilder, (4 väggt.)
Matematik.2 svarta tavlor av pappersmassa. 1 st. Mikrometerskruv. 1 st. Kali- bermått med nonie.

Biologi.Räv, Råtta, Ekorre, Flädermus, Mullvad, Igelkott, Fjellämmel, Bofink, par, Grönsiska, Domherre, par, Taltrast, Rödstjärt, Stenskvätta, Talgoxe, Kungsfågel, Lövsångare, Svart och hvit flugsnappare, Hussvala, Sädesärla, Sidensvans, Sånglärka, Gröngöling, Gök, Duvhök, Tornfalk, Ormvråk, Kattuggla, Morkulla, Drillsnäppa, Kornknarr, Fiskmås, Grissla. Insekter. Mikroskop med stativ med knä, förstör, 190 ggr. Disektionsbestick. Engleders Bot. planscher uppf. på papp. Bröstkorg, papier mache, söndertagbar.
Fysik.Stativ våg, bärighet 10O0 gr., känsl. 0,01 gr. med arreteiing. Fjädervåg, enkel. Vikt sats, okrönta, förnicklade, 0,01 — 100 gr. i etui med pincett. Viktsats av messing på plint = 2110 gr. Pascals apparat av glas. Glasrör med 3 trattöppn. för att visa Pascals princip. Glasrör med 1 tratt- öppn. för att visa tryckets tillväxt mot djupet, 3 rör. Modell till hydraulisk press av glas. Kommunicerande rör på stativ. 5 Bägare med avloppsrör. Pyknometer. 2 Kartesianska dykare. 2 cylindrar till dykare. Mag- deburgerhalvklot. Blåssprängare av glas. Apparat för isbildning under recipienten. Aneroidbarometer. Tantalibägare. 1 löst barometerrör fyllt med kvicksilfver. Maximumbarometer. Apparat för att visa och mäta längdutveckling av en metallstav. Kula av glas, som flyter i kallt vatten, sjunker i varmt. Termometer med kulan omgiven av vatten. Papins apparat, ångrör av glas med kolv. Hygrometer. Hårhygrometer. Glasskivor, färgade, en sats. Hästskomagnet. Kompass med Cardansk uppliängning. Aluminiumbladelektroskåp. Apparat för att visa elektricitetens fördelning på ytan av en ledare. Elektrofor mindre. Isolerpall med kaliglasfötter, enklare. Röntgenkollektion B. Vertikalgalvanometer. Kompassnål för inklin. och deklin. Induktionsapparat med ledningstråd och handtag. Dynamoelektrisk motor med 3 biapparater. Ores' fysiska tavlor.
Kemi.Porslinsskålar. Kipps apparat. Blåsrrörslampa. Byretthållare. By- rettstativ. Bägare, hög modell. Järntrådnät. Klorkalciumrör. Kokkolvar. ■Objektglas. Täckglas. Provrör. Retorter. Glastrattar. Trefötter. Sprit- brännare. Spritbunsenbrännare.



— 18 —19. Skolan, som är inrymd i förutvarande samskolans lokal, har förhyrt en särskild gymnastiksal samt anskaffat inredning härtill.20. Följande personer hava genom välvilliga gåvor ökat de naturvetenskapliga samlingarna:Kamrer Axel Rydbeck, Värnamo.Herr Janne Persson, Helsingborg.Fil. Mag. Birger Boréus, Värnamo.Jägmästare Edv. Widbeck, Löjtnant Otto Wibeck.. Lärjungarna Birger Rydell.» Knut Tenggren.» Rudolf Lindbohm.» Sixten Sandberg.» Filip Andersson.» Gösta Larsson.» Verner Svensson.» Torild Håkansson.» Karl-Fredrik Fagerström.» Georg Andersson,s Sven Palm.Till samtliga dessa vill jag hembära min tacksamhet för såväl gåvorna som det intresse och den välvilja de visat skolan.21. Skolans referensbibliotek har något ökats dels genom inköp och dels genom gåvor från olika bokförläggare.
E. Ekonomiska förhållanden.22. Efter skolans ombildning till kommunal mellanskola är Värnamo köping ägare till skolan och ansvarig för dess utgifter; och har kommunalstämman uppdragit åt skolans styrelse att handhava ekonomien.Terminsavgifterna hava för samtliga klasser varit 50 kr.



— lO-Sß. Översikt över terminsavgifterna under läsåret.
Klass

Höstterminen 1911 Vårterminen 1912
Närvarande Hel Halv 

atgift
Ingen 
avgift

Närvarande 
lärjungar

Hel 
avgift

Halv 
avgift

Ingen 
avgiftlärjungar avgift1 24 10 6 8 24 10 6 82 9 3 5 1 7 2 4 13 0 4 — 1 5 4 14 2 1 — 1 2 1 1Summa 40 18 38 17 10 11

24. Genom gåvor av Prosten Källoff, Fabrikör Sundin, Häradshöfding Beckman och Doktor Hultin sattes skolan förra vårterminen i stånd att utdela några premier bland eleverna.Genom fortsatt visad välvilja av ovannämnda herrar ävensom Kapten Tilosius, Postexpeditör Blomdahl, Ingenjör Ekenma och Sv. Turistföreningen är det skolan även i år möjligt att uppmuntra flit och framsteg.Ej blott för dessa gåvor utan även för den beredvillighet och det stora intresse samtliga givare städse visat för skolan, vill jag uttala mitt varma och innerliga tack.
F. Examen och terminsavslutning.25. Årsexamen äger rum måndagen den 3 Juni enligt närstående ordning.26. Till övervarande av årsexamen och terminsavslutningen inbjudes vördsamt skolans Eforus, inspektor och styrelse, lärjungarnas föräldrar och målsmän samt, övriga skolans vänner och gynnare.27. Inträdesprövning, gällande nästa läsår, anställes för dem, som så önska fredagen den 31 Maj kl. 12 midd.28. Nästa läsår börjar i följande ordning:

Måndagen den ig Augusti kl. 10 f. m. anmälning till inträdes och till prövning för uppflyttning i högre klass.
Tisdagen den 20 Augusti, enligt ordning, som offentliggøres genom anslag i skolan måndagen den 19 Aug. kl. 6 e. m.: in

trädes- och flyttningsprövning samt därefter allmänt upprop med skolans samtliga lärjungar kl. 1 e. m.
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Inträdessökande i Värnamo kommunala mellanskokbör vid anmälningen förete dels intyg från vederbörande prästerskap, innehållande uppgift om ålder, faderns namn och yrke samt hemorten, dels, därest han förut varit i annat läroverk intagen eller bevistat folkskola, vederbörligt betyg från nämnda läroverk eller folkskola.Examen är offentlig och inga betyg berättiga till inträde 
utan examen.Inträdessökande till klass 1 böra vara väl förberedda på folkskolekursen, i synnerhet högsta årsklassens kurs,Värnamo i maj 1912.

E. Fjellander.



Förteckning över lärjungarna läsåret 1911—1912-

i) Slutade Oktober 1911.
2) Slutade December 1911.

Namn

Född

Inskri
ven

Klass 4.Stanny Lind 1896 1905Berta Lindblad = 2 93 06
Klass 3.Axel Gustafsson 98 1910Birger Rvdell 96 06Knut Tenggren 97 07Olga Ahlstrand 95 08Elsa Svensson 95 10
Klass 2.Bertil Hallén 97 1908Rudolf Lindbohm 97 09Albert Pearsson 97 10Sixten Sandberg 97 08ä)Anna Ridderstedt 96 11Inez Rydell 98 09Greta Sällberg 99 08Gerda Törnkvist 97 10^Vivi Westring 98 10

• Q

Klass 1.Filip Andersson 98 1910Georg Andersson 97 11Karl-Fr. Fagerström 97 11Torild Håkansson 99 10Gösta Jansson 98 09Erik Larsson 1900 11Gösta Larsson 99 11Sven Palm 98 11Arvid Pettersson 99 09Verner Svensson 98 11Eskil Törnkvist 98 10Ingeborg Ahlstrand 98 10Gunhild Ajander 99 10Ruth Andersson 99 11Axia Graffman 97 11Astrid Hallén 97 08Elin Jansson 99 09Edit Johansson 1900 11Alvine Samuelsson 98 11Greta Schönström 99 09Greta Svensson 98 11Majken Svensson 98 11Sonja Svensson 1900 10Greta Törnqvist 99 11= 24

E-
W 2 5 tn ö2 2.

H e 111 ort F a d e r 11

2 Värnamo socken Källarmästare2 Värnamo köping Verkmästare
2 Värnamo socken Lantbrukare2 Kontorschef2 Förvaltare2 Arbetare2 Virkeshandl.
2 Värnamo köping Handelsres.2 Handelsres.2 V ärnamo socken t2 Värnamo köping Snickare1 Bredaryd Inspektor2 V ärnamo socken Kontorschef2 Värnamo köping Redaktör f2 Värnamo socken Handlande1 V ärnamo köping Bankdirektör j-
2 Värnamo köping Handlande2 Värnamo socken Lantbrukare2 Fanjunkare2 Handlande2 Värnamo köping Elandlande2 Handelsres.2 Handelsres.2 Postiljon2 Handlande2 Gällaryd Godsägare2 Värnamo socken Handlande2 Arbetare2 Värnamo köping Prov.-läkare2 Skomakare2 Maskinarbet.2 Handelsres.2 Handlande2 n Bagare2 Värnamo socken Arbetare2 Värnamo köping Officer f2 Snickare2 Arbetare2 Värnamo socken f. d. Lantbr.2 Polis



Examensordning tii Värnanio hniiiiiiiiala niellanskola i. 3 Jmi 1912.

samt kl. 12.30 avslutning.

Timme Klass 1 Klass 2 Klass 3
9 Morgonbön i klassrummen

9—9.30 Kristendom 
Strömberg

Geografi 
Boréus

Matematik 
Fjellander

9.30--- 9.55 Biologi 
Boréus

Tyska 
Strömberg

Historia 
Widebeck

10.5—10.30 Tyska 
Bydbeck

Kristendom 
Strömberg

Franska 
Widebeck

10.30--- 10.55 Matematik 
Boréus

Engelska 
Widebeck

Modersmål 
Bydbeck

11.5—11.30 Historia 
Bydbeck

Fysik 
Boréus

Tyska 
Strömberg

11.30—12 Modersmål 
Widebeck

Modersmål 
Rydbeck

Kemi 
Boréus


