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A.. Undervisningen.
1. Höstterminen började med allmänt upprop den 26 augusti och slutade 

den 20 december.
Vårterminen började den 8 januari och kommer att avslutas med årsexamen 

onsdagen den 7 juni enligt ordning, som återfinnes i redogörelsens slut
Fridagarnas antal har under läsåret varit sex. Ett par mindre skridsko- och 

kälkbakslov hava givits, varjämte gymnastiken vid lämplig väderlek utbytts mot 
friluftsövningar. Dessutom företogs den 16 sept. gemensam utfärd till Smålands 
Taberg och Jönköping.

2. Gemensam morgonbön har hållits kl. 8—8,io f. m.
Undervisning i läsämnena, teckning, gymnastik och sång har meddelats kl. 

8,10 — 10,45 och kl. 12—3,80 måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Lördag 
har arbetet fortgått från kl. 8,io—10,45 samt kl. 12—1,40 då undervisningen för 
veckan slutat.

Mellan två på varandra följande lektioner har lämnats 10 minuters rast.
Under vårterminen har från den 12 januari samtliga tider framflyttats med 

20 minuter, beroende på felaktigheter med den elektriska belysningen.
3. Antalet lärotimmar i veckan för läsämnena och teckning frarngår enligt 

följande
Timplan:

Ämnen :
Klass

Summa

Kristendom... 
Modersmål ... 
Tyska ..........  
Engelska......  
Franska (friv.) 
Historia ......  
Geografi ......  
Matematik ... 
Biologi ......  
Fysik ..........  
Kemi ..........  
Teckning......

3 :
2 '
5 :
2 i
1 ;

3
3
5
2
1
1
2

1
3
4
7
2
3
2
5
2
1
1
1

1
3
4
6
2
3
2
5
2
2
1
1

6
16
22
13 
4
12
9
20
8
5
3
6

Summa | 30 | 30 | 32 32 I 124

1 I 2

2
5
8

2
5
6

2

3 I 4

Dessutom hava klasserna 2 och 3 haft vardera 1 timmes laborationsövningar 
i kemi samt klasserna 3 och 4, 1 timmes friv. teckning.
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4. Läro- och Läseböcker.
Kristendom.

Bibeln och psalmboken (1—4).
Luthers lilla katekes med kort utveckling (1).
Herner, Israels historia (1—2).
Bergstrand, Den kristna tros- och sedeläran (2—3).
Stave, Jesu liv (2—3).
Lövgren, Kyrkohistoria i sammandrag (4).

Modersmålet.
Sundén, Svensk-språklära (1—4).
Rebbe-Fischer, Exempelsamling till inövande av allmänna satsläran (1—3).
Runeberg, Fänrik Ståls sägner (2).
Tegnér, Fritiof saga (3).
Lindvall, Svensk läsebok för realskolan. Andra klassen (1).
Lindvall, Svensk läsebok för realskolans fjärde och femte klasser (2).
Lindvall, Svensk läsebok för realskolans sjätte klass (3—4).
Steffen, Litteraturhistoria i sammandrag (4).
Rydberg, De vandrande djäknarna (4).
Snoilsky, Svenska bilder (4).

Tyska.

Winell, Tysk grammatik (1—4).
Heuman, Tyska för nybörjare (1)..
Hjort, Övningsbok till den tyska grammatiken I, II (2—3).
Calwagen, Översättningsövningar (4).
Rodhe, Tysk läsebok för realskolan (2—3).
Arnold, Fritz auf dem Lande (4).
Auerbach, Tysk handstil (4).
Hoppe, Svensk—Tysk ordbok (2—4).
Hoppe, Tysk—Svensk ordbok (2—4).

Engelska.

Hammarberg & Zetterström, Engelsk grammatik, förkortad uppl. (3—4).
Afzelius, Engelsk nybörjarbok I och II (3).
Afzelius, Engelska skrivövningar (3—4).
Wenström, Engelsk—Svensk ordbok (3—4).
Wenström—Hårlock, Svensk—Engelsk ordbok (3—4).
Wilde, The Happy Prince (4).

Franska.

Bödtker och Höst, Lärobok i franska språket (3—4).
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Historia.

Grimberg, Sveriges historia för realskolan, förkortad uppl. (1—4).
Grimberg, Sveriges historia för realskolan, del V. (4).
Pallin—Boeethius, Allmän historia för realskolan (1—4).
Pallin—Boethius, Tiden efter 1815 (4).
Rydfors, Historisk läsebok (1).
Ekmark, Läsebok till Odhners svenska historia (2—3).
Estländer, Allmänna historien i berättelser (2—3).
Löw, Allmän historia (2—3).
Grimberg, Läsebok till Sveriges historia (1—3).

Geografi.

Carlsson, Skolgeografi, första kursen (1—4).
Carlsson, Skolgeografi, andra kursen (3—4).
Fehr, Geografiska skildringar (1—2).
Dreyer, Genom fem världsdelar (1—4).
Hutchinson, Jordens folk (1—4).
Sapper och Marcuse, Jorden förr och nu (3—4).
Glerupska Biblioteket, Geografien (1—4).
Fagerlund och Falk, Geografisk läsebok (1—4).
Roth, Skolatlas, jubileumsuppl. (1—4).
Sydow Wagner, Kartbok (3).
Almquist, Lärobok i naturkunnighet: geologi (3).

Matematik.

Hagrén, Problemsamling (2—4).
.Möller, Larsson och Lundahl, Räknebok för realskolan (1—4).
Johnsson, Lärobok i algebra för realskolan (2—4).
Lindman, Euklides fyra första böcker (2—4).
Hagström, Räknetabeller (3—4).
Meyer—Hedström, Räknebok för realskolan (2—4).

Biologi.

Bohlin, Lärobok i biologi I (hälsolära, zoologi) (1—4).
„ „ „ II (botanik) 1—4).

Krok-Almquist, Svensk flora (1—4).

Fysik.

Söderborg, Lärobok i praktisk fysik (1 — 4).
Wahlgren, Lärobok i astronomi (3—4.)

Kemi.

Bohlin, Lärobok i kemi (2—4).
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5. Lärokurser.
Första klassen.

Kristendom (2 t.) Israels historia enligt läroboken. Kortfattad översikt av gamla 
testamentets skrifter, samt läsning av valda delar av desamma. Tros- och 
sedelära: repetion av Luthers lilla katekes. Framställning av svenska kyrkans 
gudstjänstordning samt översikt av kyrkoåret. Valda psalmer. — Strömberg.

Modersmål (5 t.) Läsning av Lindvall, Svensk läsebok. Framsägning av in
lärda dikter. Muntliga och skriftliga reproduktionsövningar. Språklära: form
läran samt av syntaxen det viktigaste om satsbindningar och satsfogningar, 
övningar i att särskilja de viktigaste satsdelarna. Interpunktionsövningar. 
Rättskrivningsövningar. Några lättare uppsatser. — Hård, Dalin.

Tyska (8 t.) Sid. 1—65 i läseboken. Formläran muntligen genomgången i sam
band med den lästa texten. I grammatiken har utförligare lästs adjektivets 
deklinationer, personliga, possessiva och relativa pronomen, verbet samt pre- 
positionerna. Talövningar. Enklare skrivövningar på lärorummet. — Svensson.

Historia (3 t.) Sveriges historia från äldsta tider till år 1611 i sammanhang med 
Danmarks och Norges historia under samma tid. Allm. historia: Forntiden. 
— Wallin.

Geografi (2 t.) Europa och Asien. — Fjellander.
Matematik (5 t.) Aritmetik: Repetition av läran om bråk; tillämpning av bråk

läran på sorter; enkel reguladetri; procent- och ränteräkning; huvudräkning. 
Lätta ytberäkningar, grundade på praktiska mätningar. Algebra: Inledning 
till algebran, enkla sifferekvationer af första graden, bolags- och blandnings- 
räkning. — Fjellander.

Biologi (2 t.) Människokroppen och däggdjuren. Sexualsystemet, växternas or
gan, växtundersökning (vitsippa, hägg, gullviva, lejongap, ärt och gråvide), 
växtexaminering och exkursioner. — Hård, Dalin.

Fysik (1 t.) Statiken utom kap. om lufttryckets växlingar och om fasta kroppar. 
Av värmeläran: Kroppars utvidgning genom uppvärmning, termometern, smält
ning och frysning. — Hård, Dalin.

Andra klassen.

Kristendom (2 t.) Jesu liv enligt läroboken. Kortfattad översikt av nya testa
mentets skrifter samt läsning av valda delar av desamma. Trosläran enligt 
läroboken. Valda psalmer. — Wallin.

Modersmål (5 t.) Läsning av Lindvall, Svensk läsebok och Fänrik Ståls Sägner. 
Framsägning av inlärda dikter. Nödiga upplysningar ur versläran; övningar 
i muntlig framställning; sammanfattande översikt av språkläran; satsanalys. 
Dispositionsövningar. 8 rättskrivningsprov. 13 uppsatser, därav 8 på läro
rummet. — Wallin.
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Am ne) i för uppsatser:

Höstterminen: 1. Den ende lycklige (referat). 2. Berätta om en utfärd. 
3. De två dragonerna (efter J. L. Runeberg). 4. Termometern. 5. Kärle
kens makt (referat). 6. Nyköpings gästabud. 7. Berätta om Gustav II Adolf 
i Tyskland! Redogör för innehållat i en berättelse, du läst!
Vårterminen: 8. Redogör för innehållet i någon av dikterna i Fänrik Ståls 
Sägner. Gustav Vasas ungdomsöden. 9. Vinterns nöjen. 10. Liknelsen 
om den förlorade sonen. Jesu barndom. 11. Ansgar. Tåget över Bälten. 
12. Lyckönskningsbrev på en födelsedag. Tacksägelsebrev för en gåva. 
13. Hästen i människans tjänst.

Tyska (6 t.) Översättning: Tyska läseboken sid. 1—65. Grammatik: Form
läran genomgången jämte det viktigaste av syntaxen med anslutning till den 
lästa texten. Tal-, tillämpnings- och muntliga reproduktionsövningar. Ex- 
temporalier. Skrivningar: En översättning till tyska var tredje vecka. — 
Strömberg.

Historia (3 t.) Svensk historia: Tiden 1611 — 1809. Allmän historia: Medelti- 
tiden och nya tiden till 1648. — Fjellander.

Geografa (3 t.) Afrika, Australien och Amerika samt delvis repetition av Asien. 
— Hård, Dalin.

Matematik (5 t.) Aritmetik och algebra: Sifferekvationer av första graden med 
en obekant; bolags- och blandningsräkning; procenträkning; ränteräkning, 
diskont- och rabatträkning, arbets- och rörelseproblem. Planimetriska räkne
exempel. Geometri: Euklides’ första bok, satserna I—XXXV samt tredje 
boken, satserna I—VI. — Fjellander.

Biologi (2 t.) Kräldjur, groddjur, fiskar och ryggradslösa djur. Växtundersök- 
ning och de av bokens typer, som ej lästes i kl. 1; växtbestämning, exkur
sioner, växtinsamling. — Hård, Dalin.

Fysik (1 t.) Den del av värmeläran, som ej lästes i kl. 1. Magnetismen. — 
Hård, Dalin.

Kemi (1 t.) Lärobokens kap. I—VIII. Laborationer. — Hård, Dalin.

Tredje klassen.

Kristendom (1 t.) Kortfattad översikt av nya testamentets skrifter samt läsning 
av valda delar av desamma. Kyrkohistoria: forntiden och medeltiden. Se
deläran genomgången enligt läroboken. Valda psalmer. — Fjellander.

Modersmål (3 t.) Läsning av valda stycken ur läseboken; Tegnér, Frithiofs saga. 
Framsägning av inlärda dikter. Valda delar av svenska syntaxen; satslära, 
satsanalys, verslära. Dispositionsövningar. Enklare föredrag. En uppsats 
var tredje vecka. Uppsatserna hava behandlat följande ämnen:
1. Berättelse om en utflykt, som du gjort under sammarferierna. Beskriv 
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ett arbete, som du varit med om. Berätta om ett sommarminne. Beskriv 
hur midsommarn firades i din hembygd. 2. Berätta om finska kriget 
1808—1809. 3. Bibelns berättelse om Moses. Berätta om något av Jesu 
underverk. Jesu liknelse om den förlorade sonen. 4. Berätta om några 
seder och bruk hos kineserna. 5. Skildra några drag i ett djurs liv. En 
berättelse om ett djur. 6. Referera innehållet i en dikt, som du särskilt fäst 
dig vid. Något om vår kyrkas högtider och varför de firas. 7. Beskriv ett 
experiment, som visar natriumhydroxidens sammansättning. Vad vet du om 
de äldsta spåren av människans tillvaro på jorden. En flyttfågel berättar 
om sin färd till norra Afrika. 8. Om Australkontinenten. 9. Något om fri
luftsliv under vintern. Berätta om en idrottstävling, som du åsett. Berätta 
om myrornas liv. 10. Beskriv Värnamo kyrka. 11. Om vulkaner. Om jord
bävningar. Berätta innehållet i Selma Lagerlöfs “En saga om en saga“ Be
rätta innehållet i Selma Lagerlöfs “Margareta Fredkulla“. 12. Berätta om 
någon av personerna i “Fritiofs saga“. 13. Ännena för reskolexamen vår
terminen 1916. 14.----------- . — Strömberg.

Tyska (4 t.) Tyska läseboken sid. 60 — 130. Talövningar i samband med den 
lästa texten. Grammatik: syntaxen genomgången. Tillämpnings- och repro- 
duktionsövningar. Extemporialier. Skrivningar: en översättning till tyska 
var tredje vecka. — Svensson.

Engelska (7 t.) Översättning: Afzelius, Engelsk nybörjarbok, I, och sid. 1—30 i 
del II. Grammatik: Formläran genomgången; de viktigaste delarne av syn
taxen muntligt meddelade. Tal-, tillämpnings- och reproduktionsövningar. 
Extemporalien Skrivningar: Under v. t. en skrivning varannan vecka. — 
Wallin.

Franska (frivillig) (2 t.) Styckena 1 — 14 i läroboken. Formlära motsvarande det 
lästa. Några oregelbundna verb. — Svensson.

Historia (3 t.) Fäderneslandets historia: Repetition av Forntiden och Medelti
den. Av Nyare tiden tidsperioden 1809 till närvarande tid, jämte motsva
rande delar av Danmarks och Norges historia. Allmän historia: Tiden 1648 
till närvarande tid. — Svensson.

Geografi (2 t.) De främmande världsdelarnas geografi repeterad. Allmänna 
geografien. Geologien. — Hård, Dalin.

Matematik (5 t) Aritmetik och algebra: Ekvationer av första graden med en 
obekant jämte problem; bolags- och blandningstal; diskont- och rabatträk
ning; arbetsproblem; rörelseproblem; något om bråk och polynoms upplös
ning i faktorer; planimetriska och stereometiska räkneexempel. Enklare 
ekvationer av första graden med 2 obekanta. Kvadratrot. Geometri: Eu- 
klides avslutad och repeterad. — Fjellander.

Biologi (2 t.) Repetition av djurriket, typerna för kryptogamernas huvudgrupper, 
några viktigare fanerogama växtfamiljer, jämte de förnämsta in- och utländska 
kulturväxterna. Exkursioner med växtinsamling. — Hård, Dalin.

Fysik (1 t.) Elektriciteten. Astronomi. — Hård, Dalin.
Kemi H t.) Lärobokens kap IX—XII. Laborationer. — Hård, Dalin.
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Fjärde klassen.

Kristendom (1 t.) Bilder ur kyrkans historia enligt läroboken 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 eller är i beröring. Bibelläs
ning: Valda delar av Pauli brev. Valda psalmer. — Wallln.

Modersmål (3 t.) Läsning av valda delar av Lindvalls läsebok, Rydbergs, De 
vandrande djäknarna samt Snoilskys, Svenska bilder. Litteraturhistorien ge
nomgången enligt läroboken. Verslära. Föredrag. Dispositionsövningar. 
Uppsättande av praktiska skrivelser. 14 uppsatser därav 9 å lärorummet. 
Uppsatserna hava behandlat följande ämnen: 1. Berätta om en dag på 
skördefältet. Vilken svensk konung tycker du mest om och varför? Berätta 
om något, som du anser för en hjältebragd (ur livet, historien, eller littera
turen). 2. Berätta vad du vet om kongressen i Wien. Beskriv en plats, där 
du varit under sommaren. Beskriv någon kyrka. Hur skulle du vilja bo? 
3. Samfärdsel. 4. Om blodet. Böckerna på min bokhylla. Berätta något, 
som belyser ordspråket: “Vad människan sår, det skall hon ock uppskära.“ 
5. Finska soldater (enligt “Fänrik Ståls sägner“.) 6. Realskoleämnena. 7. 
Berätta om fransk-tyska kriget 1870—71. Englands kolonier och deras be
tydelse för moderlandet. Belys genom skildring av experiment, vad 
som sker, när ett ljus brinner. Redogör för innehållet i tredje kapitlet av 
Rydbergs “De vandrande djäknarna.“ 8. Något om Peter Wieselgren och 
nykterhetsfrågan. Beskriv en lantgård. Berätta om en viktig upptäckt eller 
uppfinning. Nyttan och nöjet av resor. 9. Om Sveriges åkerbruk och bo
skapsskötsel. 10. Beskriv någon hemslöjd eller något handarbete. Berätta 
om några gamla seder och bruk i din hembygd. 11. Berätta vad du vet 
om hur människan höjer sig över djuren. Om ljusets färgspridning. Redo
gör för innehållet i någon av Snoilsky’s “Svenska bilder“. Hur skulle du 
vilja inreda ditt rum? 12. Vad vet du om den stora franska revolutionen? 
Om frö- och fruktspridningen hos växterna. Om pollineringen hos växterna. 
Berätta om någon svensk författare. Till vilken plats i Sverige skulle du 
helst vilja resa och varför? 13. Berätta något ur “Svenskarna och deras höv
dingar“. Berätta något ur “Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. 
14. Karl XII:s soldater. Vad vet du om vattenvägarna i Sverige. Vad vet 
du om floder. Om lysgasberedning. Vad vet du om Götiska förbundet och 
dess förnämsta medlemmar. Beskriv skolhuset. — Svensson.

Tyska (4 t.) Läsning av Arnold: Fritz auf dem Lande. Grammatiken repete
rad. Tal-, tillämpnings- och reproduktionsövningar. Extemporalier. Skriv
ningar: en översättning till tyska eller reproduktion var tredje vecka. — Wallin.

Engelska (6 t.) Översättning: Wilde, The Happy Prince. Grammatiken repete
rad. Tal- och tillämpningsövningar. Extemporalier. Skrivningar: en över
sättning till engelska eller en reproduktion varannan vecka. — Strömberg.

Franska (frivilliga) (2 t.) Läsning av sid. 35—60 i läseboken. Grammatik mot
svarande det lästa. Oregelbundna verb. Tillämpningsövningar. — Svensson.
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Historia (3 t.) Sveriges historia: repetition av nyare tiden med särskild vikt lagd 
på tiden efter 1809. Hufvuddragen av Sveriges nuvarande statsförfattning 
samt av dess centrala och kommunala förvaltning. Allmänna historien: re
petition av nyare tiden med särskild vikt lagd på tiden efter 1815. - Strömberg.

Geografi (2 t.) Allmän geografi. Sveriges och de viktigaste kulturländernas 
geografi. — Fjellander.

Matematik (5 t.) Aritmetik och algebra: Praktiska räkneuppgifter; ekvations
system av första graden med en och flere obekanta jämte problem; kvad
ratrötter; planimetriska och stereometriska räkneuppgifter. Geometri: Eukli- 
des avslutade Enklare bokföring. — Fjellander.

Biologi (2 t.) Människokroppen, det viktigaste av hälsoläran, däri inbegripet de 
rusgivande ämnenas och tobakens natur och verkningar. Huvuddragen av 
växternas inre byggnad, livsföreteelser och levnadsförhållanden. — Hård, Dalin.

Fysik (2 t.) De delar av statiken, som ej lästes i klass 1, Optik och Astronomi. 
— Hård, Dalin.

Kemi (1 t.) Organisk kemi. — Hård, Dalin.

6. Välskrivning. Klass I. Efter skrivkursen “Sverige“ i samband med 
modersmålsundervisningen. — Strömberg.

7. Teckning. Klass I. Då årstiden så har medgivit, har teckning ägt rum 
med levande växter, trädgårdsprodukter eller dylikt som förebilder, dessutom per
spektivritning efter enklare verkliga föremål, vilka sedan färglagts i enlighet med 
sitt naturliga utseende med pastellkritor eller vattenfärger. För de mindre försig
komna eleverna ha använts ritböcker med förebilder. Minnesteckning.

Klass 11. Liksom i klass I 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 övning i tillbland
ning av färger. Minnesteckning.

Klass III. Ritning efter levande växter och trädgårdsprodukter samt uppstop
pade fåglar, perspektivritningar efter verkliga föremål och gipser, ritning efter 
klotsar i olika ställningar, färgläggning med vattenfärger samt övning i tillbland
ning av färger. Linearritning har ägt rum i sammanhang med undervisningen i 
geometri huvudsakligen efter P. Henriques lärobok. Minnesteckning.

Klass IV. Ritning efter levande växter och trädgårdsprodukter, perspektiv
ritning efter vejkliga föremål och gipser, ritning efter klotsar i olika ställningar, 
linearritning i sammanhang med undervisningen i geometri, huvudsakligen efter 
P. Henriques lärobok. — Ekenman.

8. Säng. Undervisningen har omfattat notläsning, notskrivning, tonträff- 
ning, inövande av en-, två- och trestämmiga sånger samt koraler. — Svensson.

9. Gymnastik. Lärjungarna hava varit fördelade på två avdelningar, avd. I 
gossar i klass 1—4 och avd. II flickor i klass 1—4. Varje avdelning har haft 4 
lektionstimmar i veckan. Övningarna ha omfattat fristående rörelser, redskaps- 
rörelser samt lekar. — Avd. 1. Wallin. Avd. 2. Strömberg.
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Arbetsfördelning under höstterminen 1915.

Lärare 1 2 3 4
Sum
ma 

tim
mar

Klass 
före
stån
dare

Skripta

Rektor 
Fjellander.

Geografi 2 t. 
Matematik 

5 t.

Historia 3 t. 
Matematik 

5 t.

Kristendom 1 o ,1 t Geograli2t.

Matematik 
ä t. ” L

28

Åmneslärare 
Härd af 

Segerstad.

Geografi 31.
Modersmal Biologi 21.

$ t- Fysik 1 t.
Biologi 2 t. Kemi 1 t.

Fvsik 1 t Kem.laborat.
’ 1 t.

Geografi 2 t.
Biologi 2 t.
Fysik 1 t.
Kemi 1 t.

Kem.laborat.
1 t.

Biologi 2 t.
Fysik 2 t.
Kemi 1 t.

28 3 Modersmål
1.

Åmneslärare
Wallin.

Kristendom
Historia 3 t. “

Modersmål
5 t.

G—y—m—n—a — s—

Engelska 
7 t.

t —i—k (goss

Kristendom 
1 t.

Tyska 4 t.

ar) 4 t.

2G o
Modersmål 

o.
Tyska 4.

Engelska 3

Bitr, förestån
darinnan

Strömberg.

E. o.
ämneslärarinnan

Svensson.

Kristendom , .. , Modersmål2 t. lyska b t. Bt

G—y—m — n—a—s—t—i—k (flick

Historia 3 t.
Engelska 

G t.

ar) 4 t.

24 4

Modersmål 
3.

Tyska 2.
Engelska 4.

Tvska 8 t. ... o . " Sane; 2 t.
Sång 2 t.

S—å-n

Tyska 4 t.
Franska 2 t.
Historia 31.

-g 2 t..

Modersmål 
3 t.

Franska 2 t. 28 1
Modersmål

4.
Tyska

1 och 3.

Vik. '
Teckningslärarc! 

Ekenman.

Teckning
2 t.

Teckning
2 t.

Teckning 
. 1 t. "
Friv.

teckning 11.

Teckning 
1 t.

Friv. 
teckning 1 t.

8
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B. Lärarna.
10. Fördelning av lärarnes tjänståligganden in. m., synes å vidstående tabell.

11. Tjänstledige.
Vårterminen 1916: Ämnesläraren Fr. Hård sh—12/2 för krigstjänstgöring. 

D:o 2S/4—sjukdom.

12. Förordnade.
Vårterminen 1916: Fil. Mag. —12/., och -s/.i—7/« såsom vik. ämneslärare.
Hela läsåret: Extra provinsialläkaren G. Lundskog såsom skolläkare.

Vaktmästare: Emma Fredriksson.

Vid vårterminens slut fanns ingen ordinarie lärarebefattning ledig vid skolan.
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C. Lärjungarna.
Lärjungarnas antal:

Klass
Den i September 1915.

Klass
Den i Februari 1916.

Gossar Flickor Summa Gossar | Flickor Summa

1 5 8 13 1
1

4 i 8 12
2 11 6 17 2 9 6 15
3 4 9 13 3 r- 1

i 7 12
4 7 7 14 4 7 8 15

Summa 27 30 57 Summa 25 29 54

Lärjungarnas ålder vårterminen 1916.

J Klass i 2 år 13 år 14 år >5 år 1 b år 17 år Jledcl- ,Sår ålder S:ma

Gossar
1

Flickor 1
1
2

3
3 2

13,75

14,oo

4
8

12

2 Gossar
Flickor

1 4
6

4 15,33 

15,00

15,00 

1 6,13

9
6

15

3

4

Gossar
Flickor

3 1
4

1
3

5
7

12

Gossar
Flickor

3
3

2
2

2 16,85
3 17,oo

7
8

15

Summa 1 3 7 13 17 8 5 54 54

Anm. Lärjungarnas ålder är beräknad sålunda att lärjungar, födda 1903 
räknas för tretton år, 1902 för 14 år o. s. v.

13. Sedan föregående årsredogörelse utgavs, ha följande lärjungar avgått 
från skolan:

Vårterminen 1915.
Efter avlagd realskolexamen.

Erik Andersson..................................
Ture Andersson..................................
Filip Andersson..................................
Georg Andersson..............................
Bertil Hallén......................................
Eskil Törnqvist..................................
Ingeborg Ahlstrand ..........................

till handelsgymnasium.
» »
„ allmänna läroverk.
„ tekniskt yrke.
„ allmänna läroverk.
„ kontorsyrket, 
n n
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Rut Andersson .................................. „ lärarinneyrket.
Axia Graffman .................................. „ kontorsyrket.
Ignez Rydell ..................................... bank.

Utan examen:
Sven Schönström ..................
Elin Törnkvist ......................
Ingrid Håkansson..................  
Artur Ericsson ...................... 
Gösta Jansson ......................  
Gullan Ajander......................  
Verner Svensson ..................  
Margareta Sällberg ..............

i kl. 1 till allmänna läroverL
„ 1 „ hemmet.

9
„ 3 „ handel. 

Q
„ 3 „ hemmet.
„ 4 „ ensk. studier.
„ 4 „ flickläroverk.

Höstterminen 1915.
John Gustafsson 
Arvid Pettersson 
Astrid Hallén....

.................. i kl.

.................. »

.................. »

1 till handel.
2 „ hemmet.
4 v n

Vårterminen 1916.
David Karlsson ...................... i kl. 2 till ensk. läroanstalt.

14. Vid anställd undersökning hava hemläxornabefunnitskrävai medeltal prdag:
För klass 1 .......................... .......................... 1 tim. 16 min.
För klass 2.......................... .......................... 1 tim. 33 min.
För klass 3.......................... .......................... 2 tim. 7 min.
För klass 4.......................... .......................... 2 tim. 7 min.

15. Av de sedan föregående årsredogörelse i skolan inskrivna 16 lärjungarna 
hava

14 åtnjutit undervisning i folkskola.
1 „ „ ensk. läroanstalt.
1 „ ,. „ ensk. undervisning.

16. Lärjungarna vårterminen 1915 hade följande hemorter:
Värnamo köping................................................................. 24.
Värnamo landsförsamling ................................................. 20.
Andra kommuner................................................................. 10.

Summa 54.
17. I undervisning i frivillig franska hava samtliga lärjungarna i klasserna 

3 och 4 deltagit.

18. Över hälsotillståndet vid Värnamo kommunala mellanskola från läsåret 
1915—1916 får jag härmed avgiva följande berättelse.

Hälsotillståndet har varit synnerligen godt. Inga epidemiska sjukdomar med 
undantag av några fall av parotitis epidemica.
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Av sjukrapporterna framgår att såsom orsak till frånvaro uppgivits oftast 
“förkylning“, “huvudvärk“ m. m. Läkare endast en och annan gång anlitad.

Värnamo den 19 Maj 1916.
Gustaf Lundskog.

Leg. läkare.

19. Till undergående av realskolexamen innevarande vårtermin hade anmält 
sig följande lärjungar i fjärde klassen, och blevo i de skriftliga proven samtliga
lärjungar godkända:

Magnus Andersson. 
Erik Eriksson.
Bertil Kindlund. 
Erik Larsson. 
Sven Palm.
Axel Sterner. 
Erik Viklund.

Karin Blomstrand.
Edith Eriksson.
Lisa Johansson.
Ellen Johansson.
Margareta Svensson.
Sonja Svensson.

Av dessa hava Edith Eriksson och Lisa Johansson av Kungl. Läroverksövcr- 
styrelsen blivit hänvisade till högre allm. läroverket i Halmstad i och för under
gående av muntlig prövning. Deras skrivningar hava där blivit berömda och 
godkända.

Senare har Kungl. Maj:t lämnat nämnda lärjungar tillåtelse att avlägga munt
lig realskolexamen vid Värnamo kommunala mellanskola.

Muntlig examen kommer att enligt beslut av Kungl. Läroverksöverstyrelsen 
äga rum den 31 Maj detta år under ledning av Doktor A. Äkerlindh.

Till examensvittnen vid denna examen hava av Värnamo köping utsetts 
Häradshövdingen och Riddaren J. A. Lilliesköld, Kronofogden C. O. Helmer och 
Kaptenen och Riddaren A. G. Tilosius.

20. Följande bidrag hava till mig överlämnats för att efter kollegiets pröv
ning utdelas till lärjungarna, nämligen av:

Inspektor Doktor R. A. Åkerlindh .....................................  Kr. 20.
Hovrättsnotarie O. Beckman................................................. „ 20.
Kamrer Fr. Fritzén ................................................................. „ 5.
Häradshövding A. Lilliesköld ............................................. „ 10.
Prosten N. Källoff ................................................................. „ 10.
Fabrikör A. Sundin................................................................. „ 10.
Kronofogde C. O. Helmer..................................................... „ 5.

Till ovannämnda givare vill jag uttala mitt varma tack.
21. Till inträdesprövning, som förrättades den 20 Maj hade 20 inträdes- 

sökande anmält sig. Av dessa intogos 18 i klass 1.
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D. Undervisningsmateriel.
22. För laborationer i kemi har inköpts uppsättning av glas och kemikalier. 
Av Magister Fr. Hård har skänkts en samling fossil.
23. Referensbiblioteket har ökats genom följande inköp och gåvor.

Kristendom.
Luthers lilla katekes med utveckling.
Herner, Israels historia.
Bergstrand, Den kristna tros- och sedeläran.
Stave, Jesu liv.
Lövgren, Kyrkohistoria i sammandrag.

Modersmålet.
Lunden, Svensk språklärä.
Rebbe-Fischer, Exempelsamling till satsläran.
Tegnér, Fritiofs saga.
Lindvall, Svensk läsebok för realskolan. Andra klassen.

,, „ „ „ „ Tredje
„ „ „ „ „ Fjärde och femte klasserna.
„ „ „ „ „ Sjätte klassen.

Steffen, Litteraturhistoria i sammandrag.
Henningsson, Välläsningens konst. (Gåva av förlaget.)
Aurén, Svenska rättskrivningsövningar.
Rebbe, Skiljetecknens bruk. (Gåva av förlaget.)
Richter, Svenska språkets byggnad. (Gåva av förlaget.)
Nordisk familjebok, Nyutkomna delar.

Tyska.
Winell,.Tysk grammatik.
Hjort, Övningsbok till den tyska grammatiken.
Calwagen, Översättningsövningar.
Rhode, Tysk läsebok för realskolan. I, II.
Auerbach, Tysk grammatik. (Gåva av förlaget.)
Freytag, Schilderungen aus Deutschland. (Gåva av forlaget.)
Franzén, Tyska översättningsövningar.
Spolen, Tyska översättningsövningar.
Wisteen .,

Engelska.
Afzelius, Engelsk nybörjarbok I och II.
Afzelius, Engelska skrivövningar.
Hammarberg—Zetterström, Engelsk grammatik.
Wilde, The Hoppy Prince.
Adams—Ray, Plugg-bok i engelska. (Gåva av förlaget.)
Burnett, A. little princess med ordlista. „ „
Bladin, Grammatisk ordbok. „ „ „
Ewing, A great emergency.
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Elfstrand, Metod, övningar till engelsk elementarbok. (Gåva av förlaget.)
Wood, Nursery Tales. (Gåva av förlaget.)

Franska.
Bödtker och Höst, Lärobok i franska språket.
Edström, Lectures Francaise I, II med ordlista. (Gåva av förlaget;.

Historia.
Grimberg, Sveriges historia för realskolan, I, II.
Grimberg, Sveriges historia. V.
Pallin—Boethius, Allmän historia för realskolan.
Pallin—Boéthius, Nya tidens historia.
Estländer, Allmänna historien i berättelser I, II, III.

Geografi.
Almquist, Lärobok i naturkunnighet: geologi.

Matematik.
Hagrén, Problemsamling för realskolan.
Möller, Larsson och Lundahl, Räknebok för realskolan, I, II.
Lindman, Euklides fyra första böcker.
Fisch—Lager, Räkneövningar, IV, V. (Gåva av förlaget).
Hedström—Rendahl, Räknetabeller. „ „
Josefson, Plan Geometri, I.

Biologi.
Bohlin, Lärobok i biologi I1, 1111, II.
Krook—Almqvist, Svensk flora, I, II.
Rosenius, Svenska fåglar och fågelbon, I—IV. (Gåva av Kungl. Eck- 

lesiastikdep.)
Sveriges natur 1915. (Gåva av Kungl. läroverksöverstyrelsen.)

Fysik.
Söderborg, Lärobok i praktisk fysik, I, II.
Wahlgren, Lärobok i astronomi.

Kemi.
Bohlin. Lärobok i kemi.
Abenius, Kort lärobok i kemi. (Gåva av förlaget.)
Lärarelönenämndens Betänkande, I. (Gåva av Kungl. Läroverksöver

styrelsen.)

24. För kollegiermmet har prenumererats på Moderna språk, Pedagogisk 
tidskrift, Svensk läraretidning och Tidning för Sveriges läroverk.
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E. Ekonomiska förhållanden.
25. Terminsavgifterna hava för klasserna 1—3 varit 50 kr. och för klass 4 

65 kronor, utom i de fall, då terminsavgiftsnämnden beviljat nedsättning häruti 
till en eller två tredjedelar.

Köpingens ledamot i terminsavgiftsnämnden har varit Fabrikör Edv. Johansson.
26. Skolans kassör har lämnat följande avskrift av vinst- och förlustkontot:

Inkomster:
Statsanslag.................................................................................................... 9,594: 45
Terminsavgifter............................................................................................ 3,889: 52
Anslag från Värnamo köping..................................................  5,722: 98

A " 1 994' —
Räntemedel ........................................................................................m--” 272: 05

~Kr7 21,473: —
Utgifter:

Hyror ........................................................................................................ 835: —
Löner ....................................................................................................... 15,882: 78
Lyse & Vederand .................................................................................... 836: 21
Pensions konto ........................................................................................ 227: 78
Div. omkostnader .................................................................................... 1,141: 17
Inventarier ..............................................................................................   2,550: 06

Kr. 21,473: —

F. Examen och terminsavslutning.
27. Årsexamen med de tre lägre klasserna äger rum onsdagen den 7 

juni enligt bifogad examensordning.
28. Till övervarande av årsexamen och terminsavslutningen inbjudes vörd

samt skolans Eforus, inspektor, förutvarande inspektor, och styrelse, lärjungar
nas föräldrar och målsmän samt övriga skolans vänner.

29. Gymnastikuppvisning äger rum i skolans gymnastiksal lördagen den 27 
maj kl. 5,30 e. m.

30. Nästa läsår börjar i följande ordning:
Fredagen den 25 Augusti kl. 8,30 f. m. anmälan för inträde och prövning 

för nppflyttning i högre klass.
Lördagen den 26 augusti enligt ordning, som offentliggöres genom anslag 

i skolan onsdagen den 25 Augusti kl. 6 e. m., inträdes- och flyttningsprövning, 
samt därefter allmänt upprop med skolans samtliga lärjungar kl. 2 e. m.

31. Lärarna samlas å kollegierummet Lördagen den 26 Aug. kl. 8,30 f. m.

Värnamo i maj 1916.
E. Fjellander,
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Inträdesfordringar.
I enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 29 Oktober 1909 fordras 

för inträde i kommunal mellanskolas första klass att vid offentlig inträdesprövning 
visa sig äga det kunskapsmått, som inhämtas i högsta årskursen av folkskola, 
anordnad enligt gällande normalplans typ litt. A.

Vid inträdesprövning lägges särskild vikt vid kunskaperna i modersmålet och 
räkning.

För inträde i övriga klasser fordras att kunna nöjaktigt redogöra för samt
liga de kurser, som lästs i klasserna före den, i vilken inträde sökes.

Inträdessökande bör vid anmälningen förete dels intyg från vederbörande 
prästerskap, innehållande uppgift om ålder, faderns namn och yrke samt hemort, 
dels, därest han förut varit i annat läroverk intagen eller bevistat folkskola, ve
derbörligt betyg från nämnda läroverk eller folkskola.

Inträdessökande, som förut bevistat kommunal mellanskola, äger, om inträde 
sökes inom ett år efter avgången från skolan, att utan examen vinna inträde i 
den klass, där han vid sin avgång befann sig.

För övrigt berättiga inga betyg till inträde utan examen. O O o



Examensordning vid Värnamo Kommunala Mellanskola onsdagen den 7 juni 1916.

Kl. 12,30 c. m. ulföres av eleverna sång i gymnastiksalen, varpå läsårets avslutning omedelbart följer.

Timme Klass 1 Klass 2 Klass 3

10—10,30
Tyska

Svensson

Matematik

Fjellander

Modersmål

Strömberg

10,30—10,55
Kristendom
Strömberg a

Modersmål
Wallin

Kemi

Dalin

j 10,55-11,5
R a—s—t

11,5—11,30
Fysik

Dalin

Tyska

Strömberg

Engelska 1
[Vallin '

11,30—12

i
i

Historia

[Vallin

Geografi

Dalin

Franska

Svensson
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Sam 11 rantattn i 11 g
av den kompetens, som med avseende å fordringarna på förvärvad 

allmänbildning åtföljer avlagd realskolexamen.

Avlagd godkänd realskolexamen med här upptagna tilläggsfordringar jämte 
övriga kompetensvillkor, angående vilka bestämmelser äro utfärdade i en eller 
flera av nedan angivna författningar, berättigar:

A) till inträde i följande fackskolor och specialkurser:

1) postelevkurscn, efter omkring ett års övningstjänstgöring vid postkontor, 
med vilkor av vistordet godkänd i modersmålet, tyska, franska, geografi och ma
tematik (Generalpoststyrelsens cirkulär n:r XXII den 14 juni 1907;)

2) tclegrafclcvkurscii, med villkor av visordet godkänd i den muntliga pröv
ningen i modersmålet, matematik, geografi, naturlära, tyska, engelska och franska 
(Telegrafstyrelsens cirkulär n:r 2 den 31 januari 1907, § 141;)

3) teckniska elementarskolorna, med villkor av vitsordet godkänd i matema
tik och under förutsättning att inträde sökes senast höstterminen näst efter det 
två år förflutit efter examens avläggande (kungl. kungörelsen den 26 oktober 
1906 angående ändrad lydelse av § 6 i stadgarna för de tekniska elementar
skolorna den 15 juni 1877;)

4) lantbruksinstitutet vid Ultima och lautbruksavdelningcn rid lantbruks- 
oeh mejeriinstitutet vid Alnarp, med villkor av vitsordet godkänd i modersmålet, 
tyska, geografi, matematik och naturlära (förnyade kungl. stadgarna för lant- 
liruksinstitutet vid Ultima den 3 juni 1904, § 18 c,) och kungl. stadgarna för 
lantbruks- och mejeriinstitutet vid Alnarp av samma datum, § 17 b,) samt kungl. 
kungörelsen den 26 oktober 1906 angående viss behörighet för den, som avlagt 
realskolexamen, att vinna inträde vid nämnda institut;)

5) skogsinsitutets lägre kurs, med villkor av vitsordet godkänd i matema
tik och naturlära (förnyade kungl. stadgarna för den allmänna skogsläroverken i 
riket den 13 april 1886, § 10, med ändring i denna § enligt kungl. kungörel
serna den 22 maj 1903 och den 26 oktober 1906;)

6) den för blivande lärare i teckning och välskrivning avsedda undervis
ningen vid Teckniska skolan i Stockholm, varjämte fordras att ådagalägga erfor
derlig skicklighet i frihandsteckning och linearritning, den senare utsträckt till per- 
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spektiv- och skugglära (kungl. kungörelsen den 26 oktober 1906 angående änd
rad lydelse av § 42 mom. 2 i stadgarna för teckniska skolan i Stockholm den 
10 juli 1891;)

B) till anställning i följande tjänstebefattningar:

7) såsom bokhållare, kontorsskrivare eller vid distrikten anställd tjänsteman 
vid statens järnvägar, med vilkor av vitsordet godkänd i modersmålet, tyska, 
engelska, franska, geografi och matematik; kompetensen omfattar icke anställning 
som distriktschef, bandirektör, baningeniör, maskindirektör, maskiningenör, tra
fikinspektör, distriktssekreterare, maskininspektor, verkmästare, telegrafinspektor, 
underingeniör och ritare (Järnvägsstyrelsens order n:r 422 den 10 juli 1907;)

8) vid tullverkets lokalförvaltning samt kust- och gränsbevakning, med vill
kor av vitsordet godkänd i modersmåler, tyska, engelska, franska, geografi, mate
matik och naturlära, varjämte fordras att hava genomgått tvåårig kurs vid han
delsinstitut (kungl. kungörelsen den 12 maj 1865 angående förändrade villkor 
för anställning i statens civila tjänstebefattningar, mom. 9 samt kungl. kungörel
sen den 26 oktober 1906 angående behörighet för den, som avlagt godkänd 
realskolexamen och genomgått handelsinstitut, att vinna anställning vid tullverkets 
lokalförvaltning samt kust- och gränsbevakning;)

9) såsom tjänsteman i något av riksbankens kontor, varjämte fordras att 
efter examens avläggande hava genomgått nöjaktig kurs i handelsinstitut, handels
skola eller därmed jämförlig bildningsanstalt (kungl. kungörelsen den 26 oktober 
1906 i anledning av riksdagens beslut angående villkoren för erhållande av an
ställning såsom tjänsteman hos riksbanken;)

10) såsom biträde vid postsparbanken, med villkor av vitsordet godkänd i 
modersmålvt och matematik (enligt styrelsens för postsparbankens beslut den 13 
februari 1907;)

11) såsom teckningslärare- eller musiklärare vid allmänt läroverk (kungl. 
stadgan för rikets allmänna läroverk den 18 februari 1905, § 188:)

12) såsom länsman, (Kammarkollegii cirkulär angående villkoren för befor
dran till länsmanstjänster den 21 januari 1842 samt kungl, kungörelsen den 26 
oktober 1906 angående befrielse för den, som aflagt godkänd realskolexamen, 
från vissa i nämda cirkulär föreskrivna prov;)

13) såsom reservof/icersvolontär, utom vid fortifikationen, varjämte fordras 
att hava genomgått tvååriga kurser vid Frans Schartaus praktiska handelsinstitut 
i Stockholm, Göteborgs handelsinstitut eller Malmö högre handelsinstitut (kungl. 
kungörelsen den 16 mars 1906 angående sättet för officers- och reservofficers- 
vollontärers antagning och utbildning samt kungl. brevet den 18 januar 1907 till 
tjänstförrättande inspektören för militärläroverken, samtliga arméfördelningschefer 
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ni. fl. angående rätt för dem, som genomgått Malmö högre handelsinstitut att 
vinna anställning som reservofficersvolontärer).

Ovan angivna kompetens i fråga om teckningslärarekursen, postclevkursen 
och telegrafelevkursen samt anställning vid statens järnvägar gäller i tillämpliga delar 
för såväl manliga som kvinnliga lärjungar, ifråga om anställning vid postspar
banken endast för kvinnliga lärjungar och i övrigt endast för manliga lärjungar.

Anm. Ovannämnda kungl. kungörelser den 26 oktober 1906 äro intagna i 
Svensk Författnings-Samling 1906, n:r 92.


