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A. Undervisningen.
1. Höstterminen började med allmänt upprop lördagen den 25 augusti. 

Inträdes- och flyttningsprövningar ägde rum den 24 och 25. Undervisningen 
började måndagen den 27 kl. 8 f. m. Höstterminen avslutades den 19 decembej; 
den egentliga undervisningen slutade den 17 kl. 2,35 e. m.

Vårterminen började den 14 januari med upprop; läsningen tog sin början 
följande dag kl. 8 f. m. Läsåret kommer att avslutas med årsexamen den 11 
juni enligt ordning, som återfinnes i redogörelsens slut.

2. För hela skolan gemensam ledighet från undervisningen har givits föl
jande dagar: den 27 oktober (3 t.) Barnens dag; den 9 och 10 november; den 
25 och 26 mars (Påsklovet räckte alltså från den --h kl. 2,35 e. m. till den 2/4 
kl. 12 midd.) samt 1 maj. Från undervisningen har enligt läroverksstadgans § 
19 mom. 2 beviljats ledighet och därunder utförts skriftliga arbeten i följande 
utsträckning.

Höstterminen Vårterminen

Klass Antal skrivdagar för 1 Antal skrivdagar för

Modersm. Tyska Isngelska Mate
matik Modcrsm. Tyska Engelska Mate

matik

2 2 2 2 2 1
3 3 3 4 3 1 1

4 3 4 3 1 3 3 3 2

Alla skrivningar för övrigt utom 
höstterminen och 2 under vårterminen

några uppsatser på modersmålet (3 under 
i varje klass) ha utförts på lärorummet.

3. På grund af svårigheter med utrymmet hava morgonbönerna hållits med 
varje klass för sig, kl. 7,55—8 f. m.

Undervisning i Jäsämnena, teckning, gymnastik och sång har meddelats kl. 
8—10,35 och kl. 12—3,80 e. m. Mellan två på varandra följande lektioner har 
lämnats 10 minuter rast.
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Antalet lektionstimmar i veckan för läro- och övningsämnena framgår av föl
jande Timplan:

Läroämnen:
Klass

Summa

Kristendom........................
Modersmål........................
Tyska ................................
Engelska...........................
Franska (friv.) .................
Historia ............................
Geografi............................
Matematik .......................
Biologi ............................
Fysik ................................
Kemi ................................
Laborationer i fysik (friv.) 

„ i kemi ( „ j

3
3
5
2

3
3
5
2

4
7
2
3
2

4
6
2
3
2
5
2
2
1
1

6
16
22
13 
4
12
10
20
8
4
3
2
2

1 2 : 3 J 4

2
5
8

2
5
6

1
1

* 1 1
3 3

2

1

1
Summa | 28 | 30 | 32 | 32 | 122

Övningsämnen:
Klass

Summao 3 4

Teckning................
Friv. teckning ....
Sång ...................
Gymnastik (gossar) 

„ (flickor)

6
2
6

2 1 1

1 Jl
2

2

o 2
4
4

Summa | 8 | 8 | 8 ; 8
4
18

För att möjliggöra ett bättre samarbete mellan matematiken och fysiken, har 
undervisningen i det senare ämnet framflyttats till klass 2 och får nästa läsår i 
denna klass 2 veckot. På grund av de nyintagna lärjungarnas ringa kunskaper 
i geografi får detta ämne i 1 klassen 3 vt. varemot en timme i samma ämne ut
går i klass 2.

Lärjungarna ha haft skyldighet att bevista den allmänna högmässogudstjänsten 
i Värnamo kyrka en gång i månaden.

4. Skolan inspekterades av D:r Akerlindh den 15 februari.
5. Då ingen klass undervisats tillsammans med annan eller delad på un

deravdelningar, framgår antalet lärotimmar i veckan, under vilka enligt arbets
ordningen undervisning av särskilda lärare meddelats i läsämnena, av timplanen.
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6. 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 statsläran (1—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 (3—4).
Snoilsky, Svenska bilder (3—4).
v. Heidenstam, Karolinerna (4).
*Rodhe, Thomée, Zimmerdahl, Ur svenska litteraturen (1, 2).
*Mjöberg, Läsebok för real- och flickskolans högre klasser (3—4).
*Steffen, Isländsk och fornsvensk litteratur i urval (3—4).

Tyska.
Winell, Tysk grammatik (1—4).
Heuman, Tyska för nybörjare (1).
Hjort, Övningsbok till den tyska grammatiken, I, II, (2—4).
Rodhe, Tysk läsebok för realskolan (2—3).
*Auerbach, Tysk handstil (4).
Hoppe, Svensk—Tysk ordbok (2—4).
Hoppe, Tysk—Svensk ordbok (2—4;.
Heuman, Lätta stycken (2).
Sapper, Die Familie Pfäffling (4).

Engelska.

Hammarberg & Zetterström, Engelsk grammatik, förkortad uppl. (3-4).
Afzelius, Engelsk nybörjarbok I (3).
Afzelius, Engelska skrivöningar (3—4).
Wenström, Engelsk—Svensk ordbok (3—4;.
Wenström—Hårlock, Svensk—Engelsk ordbok (3—4).
Wilde, The Happy Prince (4).
Jespersen: Rodhe, Engelsk läsebok för realskolan (3)

Franska.

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

Grimberg, Sveriges historia för realskolan, förkortad uppl. (1—4}.
Pallin—Boéthius, Allmän historia för realskolan (1—4).
*Grimberg-Hildebrand, Ur källorna till Sveriges historia (1—4).
*Gleerupska biblioteket, Världshistorien (3, 4).
*Estlander, Allmänna historien i berättelser (1—4).
*Grimberg, Läsebok till Sveriges historia (1—4).

Geografi.

Carlsson, Skolgeografi, första kursen d—4).
Carlsson, Skolgeografi, andra kursen ('3—4). 
:!:FagerIund och Falk, Geografisk läsebok (1—4). 
Roth, Skolatlas, jubileumsuppl. (1—4).
Almquist, Lärobok i naturkunnighet: geologi (3).

Matematik.

Hagren, 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).

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).

7. I klass 3 har den förut använda Afzelius, Engelsk nybörjarbok II utbytts 
mot Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok för realskolan, som även är avsedd att 
användas nästa läsår som textbok i klass 4.

*) Behöver ej anskaffas av lärjungarna.
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8. Lärokurser.
Första klassen.

Kristendom 12 t.) Israels historia enligt läroboken. Kortfattad översikt av gamla 
testamentets skrifter samt läsning av valda delar av desamma. Tros- och 
sedelära: repetition av Luthers lilla katekes. Framställning av svenska kyr
kans gudstjänstordning samt översikt av kyrkoåret. Valda psalmer. — Wallin.

Modersmål (5 t.) Läsning av Lindvall, Svensk läsebok. Framsägning av in
lärda dikter. Muntliga och skriftliga reproduktionsövningar. Språklära: form
läran samt det viktigaste om satsbindningar och satsfogningar, övningar i 
att särskilja satsdelar. Interpunktionsövningar. Rättskrivningsövningar. Några 
lättare uppsatser. — Höstt. Helander; vårt. W. Emanuelsson.

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. — Wallin.

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

Geografi (3 t.). Europa och Asien. — Helander.
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 av första graden, lättare problem. — He
lander.

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

Andra klassen.

Kristendom (2 t.) Jesu liv enligt läroboken. Kortfattad översikt av nya testa
mentets skrifter samt läsning av Lukas evangelium. Trosläran enligt läro
boken. Valda psalmer. — Wallin.

Modersmål (5 t.) Läsning av Lindvall, Svensk läsebok. Runeberg, Fänrik Ståls 
sägner, valda stycken av svenska författare. Verslära. Muntlig framställning: 
deklamationsövningar, föredrag och referat. Språkläran avslutad och repete
rad, satsanalys. Dispositionsövningar.. Ett rättskrivningsprov var tredje vecka. 
11 uppsatser, varav 6 på lärorummet. — Wallin.

Följande ämnen ha givits:
Höst. 1. Huru jag i allmänhet tillbringade min dag under sommaren. Beskriv en 

.resa, som du företagit! Etc besök hos en kamrat under sommaren, 2. Potatisen, dess 
odling och användning. Redogör för innehållet i en berättelse, som du läst! 3. Jesus 
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vid tolv års ålder i templet. Hur jag tillbringar mina söndagar. 4. De två dragonerna 
(efter J. L. Runeberg), 5. Redogörelse för innehållet i någon av Selma Lagerlöfs Kris
tuslegender. Kolumbus och upptäckten av Amerika. Varför firas julen, och hur firas 
den i vårt land?

Vårt. 1. Vinterns nöjen. 2. Jesu liknelse om den förlorade sonen. Kongostatens 
natur och folk. Slaget vid Breitenfeld. Beskrivning av kräftan (eller biet). 3. Tåget 
över Bälten. En herregård i min hemtrakt. Fjärilarna. Redogör för innehållet i Snoil- 
skys dikt “Citron och Nyponblomma“! 4. Värnamo köping. Kyrkan i min hemtrakt 
och dess historia. Gamla seder och bruk i min hembygd. 5. Jesus inför Pilatus. Jo
nas, Alströmer. Redogörelse för huvudsakliga innehållet i Runebergs “Graven i Perrho“. 
6. Återstår.

Tyska (6 t.) Översättning: T}'ska läseboken sid. 1—60. Grammatik: Form
läran genomgången jämte det viktigaste av syntaxen i anslutning till den 
lästa texten. Tal-, tillämpnings- och muntliga reproduktionsövningar. Ex- 
temporalier. Skrivningar: En översättning till tyska var tredje vecka på 
lärorummet. — Svensson.

Historia (3 t.) Svensk historia: Tiden 1611 —1772. Allmän historia: Medelti
den och nya tiden till 1648. — Helander.

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

Matematik (5 t.) Aritmetik och algebra: Sifferekvationer av första graden med 
en obekant; bolags- och blandningsräkning; procenträkning; ränteräkning; 
arbetsproblem. Geometri. Euklides’ första bok med övningssatser. — Hård.

Biologi (2 t.) Fiskar, kräldjur, groddjur, ryggradslösa djur. Växtundersökning 
och de av bokens typer, som ej lästes i kl. 1; växtbestämning, exkursioner, 
växtinsamling. — Hård.

Fysik (1 t.) Den del av värmeläran, som ej lästes i kl. 1. Magnetismen. — 
Laborationer (1 t.) Förfärdigande av termometrar. Experiment med krop
pars utvidgning, strålning m. m. Mätning av värmemängder. — Hård.

Kemi (1 t.) Lärobokens kap. 1—VIII. Laborationer: (1 tj Framställning av ett 
större antal baser, syror och salter. Förbränningsförsök. Försök med ekvi
valenta viktsmängder. — Hård.

Tredje klassen.

Kristendom (1 t.) Kortfattad översikt av nya testamentets skrifter samt läsning 
av Apostlagärningarna. Kyrkohistoria: forntiden och medeltiden. Sedeläran 
genomgången enligt läroboken. Valda psalmer. Wallin.

Modersmål (3 t.) Läsning av valda stycken ur Lindvalls och Mjöbergs läseböc
ker samt Snoilsky, Svenska bilder. Litteraturhistoria: kortfattad översikt av 
isländsk, fornsvensk, medeltida svensk litteratur enligt lärobok. Levnadsteck
ningar av moderna och svenska författare. Språklära: språkriktighetsregler, 
viktigare stilistiska regler, satsanalys och verslära. Metodiska dispositionsöv- 
ningar. Föredrag och deklamationsövningar. 12 uppsatser, varav 7 på läro
rummet. — W. Émanuelsson.



11

Följande ämnen ha givits:
1. Vad jag läst i sommar. Våra mest odlade rotfrukter. När man har otur. 2. Vad 
en svala såg på sin flyttningsfärd mot söder. 3. Beskriv arbetet i en hantverkares 
verkstad. Om jag finge 1000 kronor. 4. Februarirevolutionen och dess verkningar i 
det övriga Europa. Spånadsväxter. o. Brev från en svensk i Nordamerika. 6. ..Mitt 
herbarium (eller annan samling.) Elektrisk belysning. 7 Vardagsvidskepelse. 8. Över
sättning från tyskan. 9. Skildra någon personlighet ur kyrkans äldre historia. Austra
liens djurvärld. En teaterföreställning. 10. Brevväxling med anledning av en annons. 
Dramatisering av sagan om Prinsessan Snövit. 11. Examensämnena i realskolexamen 
vårt. 1918. 12. Huvuddragen av den svensk-norska unionens historia. Våra folkvisor. 
Vulkaner och jordbävningar.

Tyska (4 t.) Tyska läseboken sid. 70—130. Talövningar i samband med den 
lästa texten. Grammatik: syntaxen genomgången. Tillämpnings- och re- 
produktionsövningar. Extemporalier. Skrivningar: en översättning till tyska 
var tredje vecka, alla på lärorummet. — Svensson.

Engelska (7 t.) Översättning: Afzelius, Engelsk nybörjarbok I och sidan 1—50 
i Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok. Grammatik: Formläran och viktigare 
delar av syntaxen. Tal-, tillämpnings- och reproduktionsövningar. Skriv
ningar: 2 under h. t., 7 under v. t. alla på lärorummet. — O. Emanuelsson.

Franska (frivillig) (2 t.) Styckena 1—21 i läroboken. Formlära motsvarande 
det lästa. Några oregelbundna verb. — Wallin.

Historia (3 t.) Fäderneslandets historia: Repetition av Forntiden och Medelti
den. Av Nyare tiden tidsperioden 1772 till närvarande tid, jämte motsva
rande delar av Danmarks och Norges historia. Allmän historia: Tiden 
1648 till närvarande tid. — Wallin.

Geografi (2 t.) Europas geografi repeterad. Allmänt fysisk geografi. Geologi. 
- Hård.

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 räkneexempel. Enklare ekvationer av första 
graden med 2 obekanta. Kvadratrot. Geometri: Euklides avslutad och re
peterad. — Helander.

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

Fysik (1 t.) Elektriciteten. Astronomi. — Hård.
Kemi (1 t.) Lärobokens kap. IX—XII. Laborationer: (1 t.) Reaktioner på soc

ker, stärkelse, dextrin. Härledning av mängdlagar. Oxidations- och reak- 
tionsförsök. — Hård.

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 
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de religioner, med vilka kristendomen varit eller är i beröring. Bibelläsning: 
Valda delar av Pauli brev. Valda psalmer. — Wallin.

Modersmål (3 t.) Läsning av Lindvalls och Mjöbergs läseböcker och Snoilskys 
Svenska Bilder. Litteraturhistorien genomgången enligt läroboken. Verslära. 
Föredrag. Dispositionsövningar. Uppsättande av praktiska skrivelser. 11 
uppsatser, varav 8 på lärorummet. — W. Emanuelsson.

Följande ämnen ha behandlats:
1. Våra vanligast© sädesslag, deras odling och användning. Något slag av idrott, som 
jag idkat i sommar. 2. Martin Luther. Krigets förbannelse. 3. Vårt lyse och bränsle. 
4. Några av Jesu underverk. Olaus Petri och reformationen i Sverige. Karl X Gustavs 
danska krig. Om hävstången och dess praktiska användning. 5. Examensämnena ht. 
1917. G. Årets stora kyrkliga högtider. Sverige och Polen under 1600-talet. Den lyck
lige prinsen (Efter Wilde) Fåglarnas bon. Hur föreställer du dig London? 7. Vilka 
fördelar drager ett land av sina kolonier? 8. Jesu liknelse om såningsmannen och dess 
innebörd. Olof von Dalin. Befolkningsförhållanden i Nordamerikas Förenta stater. Hur 
min villa skall se ut. 9. Svenskt jordbruk förr och nu. Om fotografering. Världskriget 
och vårt dagliga liv. När vi klasskamrater mötas om 20 år. 10. Sveriges vilda bär 
och doras tillgodogörande. 11. Riksdagsmannaval i Sverige. Hudens vård. Kolvätena 
och deras praktiska betydelse. Ärlighet varar längst.

Tyska (4 t.) Läsning av Sapper: Die Familie Pläfiling. Grammatiken avslutad 
och repeterad. Tal-, tillämpnings- och reproduktionsövningar. Extemporalier. 
Övning i läsande av tysk handstil. Skrivningar: en översättning till tyska 
eller reproduktion var tredje vecka, alla på lärorummet. — Svensson.

Engelska (6 t.) Översättning: Wilde, The Happy Prince. Grammatiken avslu
tad och repeterad. Tal- och tillämpningsövningar. Extemporalier. Skriv
ningar: en översättning till engelska eller en reproduktion varannan vecka.

■— Ö. Emanuelsson.

Franska (frivilligt) (2 t.) Läsning av sid. 35—79 i läseboken. Grammatik mot
svarande det lästa. Oregelbundna verb. Tillämpningsövningar. Wallin.

Historia (3 t.) Sveriges historia: repetition av nyare tiden med särskild vikt lagd 
på tiden efter 1809. Huvuddragen 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. — W. 
Emanuelsson.

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

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

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.

Fysik (2 t.) De delar av Statiken, som ej lästes i klass 1, Optik och Astronomi.
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Laborationer (1 t.) Lutande plan, hävstång, speglar och linser, brytningsex- 
ponenter, fotometri. — Hård.

Kemi (1 t.) Organisk kemi. — Hård.

Med var och en av klasserna 1—4 ha företagits två biologiska exkursioner, 
en på höstterminen och en på vårterminen, vardera på 3 timmar samt med klass 
3 en studiefärd till Åminne järnbruk. I klass 3 och 4 har utom lektionstid lär
jungarna samlats för demonstrering av stjärnhimmeln.

9. Välskrivning. Klass 1. I samband med modersmålsundervisningen. — 
Helander, Emanuelsson.

10. Teckning. Klass 1. Då årstiden så medgivit, har teckning ägt rum 
med levande växter, trädgårdsprodukter eller dylikt som förebilder, dessutom per
spektivritning efter enklare verkliga föremål, hvilka sedan färglagts i enlighet med 
sitt naturliga utseende med pastellkritor eller vattenfärger. Minnesteckning.

Klass 2. Liksom i klass 1 har på lämplig tid ritats efter levande växter och 
trädgårdsprodukter, dessutom perspektivritning efter verkliga föremål, färgläggning 
med vattenfärger och övning i tillblandning av färger. Mönsterritning.

Klass 3. Ritning efter levande växter samt uppstoppade fåglar, perspektiv
ritningar efter verkliga föremål och gipser, ritning efter klotsar i olika ställningar, 
färgläggning med vattenfärger samt övning i tillblandning av färger.

Frivillig teckning. Linearritning i sammanhang med undervisningen i geometri 
huvudsakligen efter P. Henriques lärobok.

Klass 4. Perspektivritning efter verkliga föremål och gipser, ritning efter 
klotsar i olika ställningar. Frivillig teckning = kl. 3. — Svensson.

11. Sång. De i sångundervisningen deltagande lärjungarna hava varit för
delade i tre avdelningar, kl. 1 och 2 vardera en och kl. 3 och 4 tillsammans en. 
Undervisningen har omfattat notläsning, notskrivning, tonträffning, inövande av 
en-, två- och trestämmiga sånger samt koraler. — Svensson.

12. Gymnastik. Lärjungarna ha varit fördelade på två avdelningar: 1. gos
sar kl. 1—4; 2. flickor kl. 1—4. Vardera avdelningen har haft 4 lektionstimmar 
i veckan. Avdelningarna ha varit delade på 3 rotar. — Av under höstterminen 
närvarande 44 gossar voro 10 befriade från gymnastik, av 34 flickor 5.

Gymnastiklektionerna började under höstterminen den 28 augusti och slu
tade den 16 december, började under vårterminen den 15 januari. På grund av 
bränslebristen inställdes den ordnade gymnastiken under tiden den 1 november—1 
mars och ersattes med lek, utmarsch eller idrott. Under den tid, väderleken var 
lämplig, anordnades övningar i vinteridrott 2 ggr i veckan med 2 timmar varje 
gång.

Med anledning av det detta år avsevärt ökade lärjungeantalet har gymna
stiksalen visat sig alldeles ofillräcklig, varför nästa år för ett rationellt bedrivande 
av gymnastik en tredje gymnastikavdelning (t. ex. kl. 1 som särskild avdelning) 
måste anses nödvändig.
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Lek och idrott. Vid lämpligt väder har en timme i veckan utbytts mot öv
ningar i fri idrott och idrottsliga lekar. I dagövningarna ha i allmänhet lekvarv 
ingått. (Se vidare mom. 38; — Gymnastikledare: gossar: W. Emanuelsson; flic
kor: ht. W. Emanuelsson, vt. Helander.

13. Kvinnligt handarbete. Den i förra redogörelsen omnämnda sömnaden 
av sjukvårdsmateriell fortsatte under höstterminen. Anslag för 1918 anslogs även 
av Värnamo köping men måste fonderas tills vidare, då några nya inköp av 
vävnad på grund av bristen härpå ej kunnat ske.

De förfärdigade materialen förvaras på skolan och utlämnas till låns åt be
hövande inom köpingen efter rekvisition av läkare eller barnmorska.

14. I bil. A. lämnas förslag till frivilliga självstudier under sommaren.
Föregående sommar hade flera lärljungar idkat självstudier enligt det då 

givna förslaget. Särskilt begagnade många bibliotekets böcker för utvidgande 
av sin kännedom om svensk litteratur.

15. Konfirmationsundervisning har ej anordnats under lästerminerna, men 
brukar sådan meddelas åt de av skolans elever, som vilja deltaga däri, under 
sommarferierna. Sommaren 1917 konfirmerades av Pastor Höjer i Rydaholm 2 
gossar och 7 flickor av skolans lärjungar.
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B. Lärarna:
16. Lärarnas tjänståligganden ha under höstterminen varit fördelade på föl

jande sätt:

Emanuelsson, W. E., Fil. M. f. e., vik. rektor.
20 timmar: Modersmålet i 3 och 4; Historia i 1 och 4; Gymnastik i 1—4; 
Svenska skrivövningar i 3 och 4.

Fjellander, E., Fil. K. f. e. ord. ämneslärare, tjänstledig.

Hård åf Segerstad, Fr., Fil. K. pr. ord. ämneslärare.

29 timmar: Geografi i 2 och 3: Matematik i 2 och 3; Matematik i 2; Biologi 
i 1—4; Fysik i 2—4; Kemi 2—4; Laborationer i fysik i 2 och 4; Laboratio- 
ner i kemi i 2 och 3.

Klassföreståndare i 4.

Wallin, J., Fil. K. f. e. ord. ämneslärare.

26 timmar: Kristendom i 1—4; Modersmål i 2; Tyska i 1; Franska i 3 och 
4; Historia i 3; Svenska skrivöningar i 2.

Klassföreståndare i 3.

Svensson, Anna-Maria, p. h. s. vik. ämneslärarinna, bitr, föreståndarinna.

28 timmar: Tyska i 2—4; Teckning i 1—4; sång i 1—4; Tyska skrivningar 
2—4.

Klassföreståndare i 2.

Helander, Gertrud, p. h. s. vik. ämneslärarinna.

28 timmar: Modersmål i 1; Historia i 2; Geografi i 1 och 4; Matematik i 
1, 3 och 4; Svenska skrivningar i 1.

Klassföreståndare i 1.

Emanuelsson, Olga, studentex. timlärarinna.

13 timmar: Engelska i 3 och 4; Engelska skrivövningar i 3 och 4; Ledare 
av friv. handarbete.

Under vårterminen har W. Emanuelsson även undervisat i Modersmål och 
rättat samma ämnes skrivövningar i 1. Däremot har Gertrud Helander lett 
flickornas gymnastik. Deras timantal var således under vårterminen resp. 21 
och 27.
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17. Ord. ämnesläraren E. Fjellander har under tiden 25 aug.—1 oktober 
åtnjutit tjänstledighet för sjukdom och 1 oktober—vårterminens slut för studiers 
idkande.

18. För Fjellander vikarierade från den 1 september till årets slut Gertrud 
Helander och från terminens början till 1 sept. W. Emanuelsson och A. M. Svens
son jämte egen undervisningskyldighet. — På ledig plats vikarierade under höst
terminen Anna-Maria Svensson. — O. Emanuelsson har hela året tjänstgjort som 
timlärarinna.

19. En kännbar förlust led skolan, då biträdande föreståndarinnan Hilda 
Strömberg med höstterminens början lämnade oss för att ingå äktenskap med Fil. 
Mag. G. Weiler. Fru Weiler lämnar här ett stort tomrum, då hon, som tillhört 
skolan ända från dess tillkomst, genom sitt redbara väsen, sitt plikttrogna och av 
ansvarskänsla uppburna arbete gjort sig omtyckt av både kamrater och lärjungar. 
Till ord. ämneslärarinna i modersmål, tyska och franska med undervisningsskyl- 
dighet även i teckning utsågs av styrelsen den 8 nov. 1917 fröken Anna-Maria 
Svensson. Hon tillträdde sin plats den 1 jan. 1918.

Fröken Svensson har om sig lämnat följande biografiska uppgifter: Född i St. Köpinge, 
Malmöhus län, den 14 januari 1890 av handlanden S. Svensson och Gustava Berg. Utexami
nerad från Privata Högre Lärarinneseminarium i Lund den 7c, 1911- Tjänstgjort som e. o. 
ämneslärarinna vid Elementarläroverket för flickor i Umeå läsåret 1911—12 och vid kommu
nala mellanskolan här från höstterminen 1912. Var vik. bitr, föreståndarinna här större de
len av vårterminen 1915. Har för språkstudier företagit resa till Tyskland sommaren 1911 
och deltagit i av Kungl. Läroverksöverstyrelsen anordnad kurs i tyska sommaren 1917.

20. Den 1 maj d. å. fanns vid skolan ingen ledig ordinarie lärareplats.
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C. Lärjungarna.
22. Lärjungarnas antal:

. Klass
Den 15 september 1917.

Flickor [ Summa
Klass

Dan i februari
Flickor

1918.
SummaGossar Gossar j

1 • 19 12 1 . 31 1 19 ! 14 1 33
* 2 13 8 21 2 13 8 i 21

3 4 9 : 13 3 4 9 13
4 8 5 ; 13 4 8 5 ' 13

Summa 44 34 1 78 Summa 1 44 1 36 1 80
23. Under kalenderåret 1917 inskrevs följande antal lärjungar.
I klass 1 28, varav 8 gossar och 7 flickor genomgått folkskola Litt. A, 3 gos

sar och 2 flickor Litt. C, 1 gosse och 1 flicka Litt. F, 2 gossar och 1 flicka 
genomgått 3 klasser i folkskola Litt. A och åtnjutit enskild undervisning, 2 gossar 
från enskild undervisning och 1 gosse från enskild samskola. I 2:a klassen in
skrevs 1 gosse från annan kom. mellanskola och 1 flicka efter enskild undervis
ning. I klass 3 inskrevos 2 flickor från flickskola. 1 klass 4 inskrevs 1 gosse från 
enskild samskola.t

27. Antal i teckning, musik och gymnastik deltagande lärjungar hösttermi
nen 1917.

Klass
Teckning Musikens 

teori 0. sång-
Gymnastik Antal när

varandeobligator. friv. 0. obl.

11
Gossar 19 19 14 19
Flickor 12 12 11 12

. Gossar 13 10 11 139
r Flickor 8 8 8 8 r

3
Gossar 1 3 3 4
Flickor 5 4 7 7

■
9

4
Gossar 3 . 5 6 ‘ 8 .
Flickor 3 2 • .4 3 t 4 - 5

. 21
Summa 64 14 60 ’ 63 78

Anm. Av den rätt till befrielse från undervisning i teckning, som tillkom
mer lärjungar, vilka åtnjuta friv. undervisning i 'franska, har ingen lärjunge be
gagnat sig.

Antal i frivillig undervisning i Jäsämnena deltagande lärjungar: I friv. franska 
deltögo - i kl. 4: 6 gossar; i klass 3 under höstterminen: 4 gossar och 9 flickor, 
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under vårterminen 3 gossar och 7 flickor. I laborationsövningarna deltogo i kl. 
2 i fysik och kemi 13 gossar; i kl. 3 i kemi 4 gossar och 8 flickor; i kl. 4 i 
fysik 8 gossar och 5 flickor.

29. Antalet ämnen, vari hemläxor givits till måndagar, har i klass 3 varit 
2, i övriga klasser 1, samt till övriga dagar 3 å 4 i alla klasser. Lärjungarna 
ha själva uppgivit, att medelöverläsningstiden i timmar pr vecka i de olika klas
serna skulle vara: klass 4: gossar 15 t. 40 m., flickor 15 1/-J; klass 3: gossar 15, 
flickor 17; klass 2: gossar 10 t. 40 m., flickor 7 t. 40 m.; klass 1: gossar ö1^, 
flickor 5l,\.

33. Efter att hava avlagt realskolexamen lämnade följande lärjungar skolan 
vårterminen 1917, och hava de om sina tillämnade levnadsbanor omedelbart efter 
examen lämnat följande uppgifter:

Rudolf Andersson..................
Folke Beckman ..................
Arvid Wenker ......................
Jenny Borg ..........................
Gunhild Lönnquist ..............
Elsa Tilosius..........................
Lissi Åslund ..........................

till teknisk läroanstalt.
„ skogsskola.
„ gymnasium.
„ kontorsverksamhet.
„ folkskoleseminarium
„ bank.
„ folkskoleseminarium

35. Under sist förflutna kalenderår ha följande lärjungar lämnat skolan utan 
examen :

Under vårterminen och sommarferierna:
Från klass 4: Elin Janson ... till hemmet.

„ „3: Axel Palm....... „ järnvägsmannayrket.
„ „ 1: Malte Nilsson.. „ hemmet.
„ „1: Brita Sällberg.. „

Under höstterminen:
„ „2: Gretao Blomstrand till flickskola.

Nils Åhlén.......... „ annan läroanstalt.
37. Terminsavgifterna utgå med 50 kronor. För barn från Värnamo lant- 

kommun höjes avgiften med 10 kronor. Full befrielse medgives åt medellösa 
från Värnamo köping. För övrigt kan efter ansökan till terminsavgiftsnämnden 
nedsättning beviljas till 35 kr. (för lantkommunen 40) och till 20 kronor. I fjärde 
klassen tillkommer en extra avgift av 15 kronor. — Vid inskrivning erlägges ett 
belopp av 10 kronor.

Under ht. voro 5 lärjungar helt befriade, 14 erlade lägsta och 7 näst högsta 
avgift. Under vårterminen voro antalen resp. 5, 19 och 7.

Terminsavgiftsnämnden består av inspektor, ett av kommunen utsett ombud 
och rektor. Köpingens ombud var under året fabrikör E. Johansson. Läroverks- 
stadgans § 221 är normerande för nämndens arbete.

D. Ur skollivet.
38. Den 5 april 1918 bildades en gymnastik- och idrottsförening. Den har 

till ändamål att inom skolan “verka och vidare utveckla intresset för gymnastik, 



19

idrott och idrottsliga lekar samt att genom frivilliga övningar och anordnande av 
tävlingar främja en sund skolidrott och i övrigt verka för en god kamratanda“. 
Anslutningen är mycket stor, och får man hoppas, att föreningens arbete skall 
bära rika frukter.

E. Boksamlingar och undervisningsmateriel.
39. Referensbiblioteket har under året ökats med följande gåvor: Av och 

genom K. Läroverksöverstyrelsen: Årsberättelse 1916—17; statens allm. läroverk 
och de kommunala mellanskolorna 1915—16; Rosenius, Sveriges fåglar och få
gelbon h. 9—11; från Medicinalstyrelsen: Tullgren, Insektersom sjukdomsspridare 
(27 ex.); från Bergvalls, Bonniers Fritzes och Gleerups förlag: diverse läro- och 
läseböcker. Följande böcker ha inköpts: Estländer, Allmänna historien i berättel
ser; Grimberg, Läsebok till svenska historien; Fagerlund och Falk, Geografisk 
läsebok och Mjöberg, Läsebok för realskolan.

För lärarrummet har prenumererats på följande tidskrifter: Tidning för Sve
riges läroverk; Pedagogisk tidskrift; Vetenskapen och livet; Tirfing samt Moderna 
språk.

Lärjungebiblioteket, som åtnjuter ett anslag från Värnamo köping av 150 
kronor och av statsmedel understödes med samma belopp, omfattade vid förra 
vårterminens slut 82 arbeten om tillsammans 137 band och har under året ökats 
med 86 arbeten, tillsammans 105 band. Till 78 låntagare ha utlånats 740 band. 
— Bibliotekarie: W. Emanuelsson.

Biblioteket har erhållit följande gåvor:
D:r G. Lundskog:
D:r A. Äkerlindh:
Svenska Turistföreningen:
Fröken A. M. Svensson:

Fru O. Emanuelsson:

Simon; Feltag och fördomar om sjukdomar.
Svensén, Ur vårt fosterlands historia efter 1809. 
Årsskrift 1917.
Marryat, De tre kuttrarna och Piraten; Aimard, 
Smugglarkaptenen.
Yonge, Arvingen till Redclyffe.

11

11

Av

Svenska Naturskyddsföreningen: Årsskrift 1917.
Kungl. Medicinalstyrelsen: Tullgren, Insekter som sjukdomsspridare.
Bibliotekarien: Reuter, Hur jag fick en hustru; Lie, Justus Hjälm; Nyblom, 

H. Sagor; Alcott, Under syrenerna; Dodge, Silverskridskorna: 
En fickbibels historia; Dickens, Barnaby Rudge; Ridderstad. 
Drottning Lovisa Ulrikas hof; Ludvig, Prärijägarna; Barfus, 
I Ödemarken; Åberg, Svenskarna på Söfdeborg.

Lärjungen Margit Adén: Kerfve, Mickel Räv.
„ Aagot Eriksson: Ewald, Villervallan; Yonge, Två prinsessor; Lang- 

let, Mamma, tala om något roligt; Berlepsch, 
Alperna.

„ Harry Skog: Kerfve, Täljetokar.
„ Lew Larsson: Den unge elektroteknikern.

Inköpen ha huvudsakligen omfattat svensk skönlitteratur, barn- och ungdoms
litteratur samt historia.

Undcrvisningsmateriellen ha ökats med följande inköp:
I historia: Europas karta under korstågen samt Mentzer: Karta till Sveriges 

krigshistoria.
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I geografi: Samling av skioptikonbilder från Frankrike.
I biologi: Människoskelett, situspreparat av duva, snok, aborre och flodkräfta.

Skolans samlingar ha dessutom erhållit följande gåvor:
Av Fil. kand. Fr. Hård af Segerstad, en samling petrifikat, fossil och mine

ralstoffer, vilka han jämte av honom förut skänkt samling under året ordnat; 
en samling snäckor och musslor samt Afroditemask i sprit.

Av Lärjungen Olof Andersson, ett stycke antracit med svavelkis.
Till alla dem, som sålunda ihågkommit och visat sitt intresse för skolan ber 

jag att få uttala ett varmt tack.

F. Skolbyggnaden och inredningsmaieriellen.
40. För att bereda plats åt en större klass, än förhållandena förut medgåvo, 

nedrevs under sommaren väggen mellan rummet till vänster å nedra botten och 
kartrummet. Kartorna förvaras i stället nu i rummet för biologisamlingarna. — 
20 st. nya bänkar anskaffades vid höstterminens början. — Så trånga förhållan
den, som nu råda i skolan, och de primitiva anordningarna beträffande hygien 
m. m. göra det nödvändigt, ej blott för skolans vidare utveckling utan även för 
att med nuvarande lärjungeantal kunna rätt tillgodose lärjungarnas fostran och 
undervisning, att sundare och framför allt rymligare lokaler inom en ej alltför 
avlägsen framtid beredas. Även lekplanen är med nuvarande lärjungeantalet allt
för begränsad.

G. Ekonomiska förhållanden.
41. Inkomster och utgifter kalenderåret 1917.

Inkomster:

1. Överfört från föregående år...............................
2. Statsbidrag: Grundanslag ...................................

Anslag till ämnesl. och ålderstillägg........
Arvode åt rektor .......................................

„ „ bitr, föreståndarinna ................
„ „ e. o. lärare ....................... .......
Krigstidshjälp....................................... '.......

3. Lärjungeavgifter: Inskrivningsavgifter ...............  
Terminsavgifter. ......................

4. Anslag från Värnamo köping........................... .
5. Räntor.................. . .............. ............... . ..................

Kr. 60:27
.. Kr. 6,400: —
.. „ 2,700: —
.. „ 400: —
.. „ 200: —
.. „ 238:81
.. " 1,324:30 11,263:11
.. Kr. 330: —
.. „ 5,740:06 6,070:06

Kr. 6,200: —
________ „ 274: 11

Summa Kronor 23,867: 55
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1. Löner och arvoden:
Utgifter:

'2.

3.
4.
5.
6.
7.

2
1
1

- 1

ord. ämneslärare i

ämneslärma
Arvode

Lön till

till

1
2
4
1

lönegraden*

*) Den ene aug-.—dec., den andre tjänstledig **) jan.—aug.

rektor ......................  
bitr, föreståndarinna 
vik. och e. o. lärare 
timlärare..................  
läkare ......................

städerska
Undervisningsmateriell .............................................
Inredningsmateriell.....................................................
Förbrukningsmateriell ................... ~.........................
Skolans andel i pensionsavgifter ..........................
Hyror .........................................................................
Lyse och vedbrand .................................................
Trycksaker, frakter, expeditionskostnader m. m.... 
Saldo: överskott .....................................................

Kr. 4,021:66
3,525: 41
4,143: 34 
1,306:08

600: —
200: —

3,164:26
1,255:61

100: —
385: — 
575: 92
600: —
200: —

Kr.

18,701:36

1,375: 92
613: 15 

1,025; — 
1,012: 68

991:31
148: 13

n

Summa Kronor 23,867:55
För att möjliggöra utdelning av premier och stipendier vid instundande års- 

avslutning till därav förtjänta lärjungar ha av vänner till skolan och dess arbete 
till mig överlämnats fäljande kontanta medel:

Av Hovrättsnotarie O. Beckman .............................. Kr. 25.
„ “Vän till skolan“ ................................................. „ 25.
„ Bokhandlande A. Ahlgren ....................................... 15.
„ Järnhandlande G. Sohlberg................................... „ 15.
„ Häradshövding A. Lilliesköld ............................... „ 10.
. . Kontraktsprost N. Källoff......... . ...............   10.
„ .Fabrikör A. Sundin .............................................. „ 10.
„ Kamrer Fr. Fritzén ............................................... „ 10.
„ Fabrikör C.o G. Petterson....................................... „ 20.
. , D:r R. A. Åkerlindh .......................................... „ 20.
„ Handlande J. A. Nordblom.......................................  10.
„ Fabrikör M. Werséen ........................................... „ 10.

Jag ber att till de frikostiga givarne få framföra skolans och min vördsamma 
och varma tacksägelser och ber dem vara övertygade om att deras välvilja skall 
göra sitt till att öka lärjungarnas flit och intresse i arbetet.

H . Examina och terminsavslutning m. m.
43. Vårterminen 1917 försiggick muntlig realskolexamen den 8 juni med 7 

elever, 3 gossar och 4 flickor, vilka samtliga godkändes. Såsom Kungl. Läro- 
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verksöverstyrelsens ombud ledde skolans inspektor D:r A. Åkerlindh examen. Av 
kommunalstämman hade utsetts till examensvittnen Häradshövdingen m. m. A. 
Lilliesköld, Kronofogde C. O. Helmer och Kronolänsman H. Blomstrand, och 
voro dessa närvarande.

Till undergående av realskolexamen innevarande vårtermin hade 7 gossar 
och 5 flickor anmält sig. — I skrivningarna, som ägde rum den 8, 10, 11 och 
13 maj blev samtliga godkända, nämligen:

Ture Ahlström.
Ivar Andersson.

Ester Johansson.
Göta Lindbohm.

Erik Gustafson. Vivan Petterson.
Carl Johansson. Greta Wallin.
Einar Johansson.
Ivar Nilsson.
Simon Petersson.

Majken Werséen

Muntlig examen kommer att äga rum måndagen den 10 juni under ledning 
av D:r R. A. Åkerlindh.

Till examensvittnen ha utsetts Häradshövdingen R. N. O., A. Lilliesköld, Kon
traktsprosten L. V. O., N. Källoff och Majoren R. S. O., G. Tilosius.

44. Årsexamen och avslutning komma att äga rum tisdagen den 11 juni med 
början kl. 10 f. m., enligt bifogad examensordning. Gymnastikuppvisning hålles 
i skolans gymnastiksal lördagen den 8 juni kl. 5 e. m.

45. Till övervarande av årsexamen, uppvisningar och avslutning får jag 
vördsamt inbjuda nuvarande och förutvarande inspektores, nuvarande och före 
detta medlemmar av skolans styrelse, lärjungarnas föräldrar och målsmän samt 
alla övriga, som intressera sig för uppfostran och undervisning.

46. Nästa läsår börjar med allmänt upprop för samtliga lärjungar måndagen 
den 26 augusti kl. 2 e. m.

Inträdes- och flyttningssökande anmäla sig fredagen den 23 kl. 10 f. m.
Prövningarna börja lördagen den 24 kl. 9 f. m.

Värnamo i maj 1918.
Wilh. E. Emanuelsson.
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Bil. A.

Uppgifter, lämpliga för frivilliga självstudier.
(Siffrorna inom parantes angiva den klass, till vilken lärjunge bör vara flyttad 

för att ha största fördel av arbetet i fråga.)
Modersmål: Läsning av svensk skönlitteratur ur skolbiblioteket. Anvisningar

lämnas av bibliotekarien.
Tyska: Läsning av de sista styckena i läseboken (2).

Skrivning av stycken i Heuman, Lätta stycken (3).
Läsning av de sista styckena i Rodhes läsebok (4)

Historia: *Grimberg, Svenska folkets underbara öden (2—4).
"Fryxell, Berättelser ur svenska historien (2—4).

Geografi: *Thomas, Upptäckternas bok (2—4).
-’Andersson, Gunnar, Vårt dagliga bröd (4).
*Fagerlund och Falk, Geografisk läsebok, för varje klass den del, 
som motsvarar genomgången kurs.

Biologi: Insamling och preparering av växter i olika utvecklingsstadier från
groddplanta till fullmognad ('2).
Studium av utvecklingen hos insekter (3).
Fägersköld, Lönnberg, Adlerz, Sveriges djurvärd (2—4).
Insamling av växter över det obligatoriska antalet.

Teckning: Kartritning: Något land eller värdsdel, vars geografi lästs under
året.

*) Finnes att låna i lärjung-ebiblioteket.



Examensordning.

Bi
l, B

,

12,30 e. in. utföres av eleverna sång i gymnastiksalen, varefter läsårets avslutning omedelbart följer.

Timme Klass 1 Klass 2 Klass 3 i

10—10,30
Historia

IV. Enianuelsson

Matematik

Hård

Engelska

O. Enianuelsson

10,30—10,55
Matematik

/ klander

Kristendom

IIral lin

Geografi 
^Hård

10,55—1 1,5 R—a—s—t

11,5—11,30
Biologi

Hård

Tyska

Svensson

Matematik

Helander

11,30—12
Tyska

Wallin

Historia

Helander

Tyska

Svensson
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Bil. C.

Inträdesfordringar.
I enlighet med Kungl. Majds nådiga kungörelse den 29 Oktober 1909 fordras 

för inträde i kommunal mellanskolas första klass att vid offentlig inträdespröv- 
ning visa sig äga det kunskapsmått, som inhämtas i högsta årskursen av folk
skola, 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 samtliga 
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, hemort samt 
vaccination, dels, därest han förut varit i annat läroverk intagen eller bevistat 
folkskola, vederbörligt betyg från nämnda läroverk eller folkskola.

Inträdessökande, som förut bevistat kommunal mellanskola, äger, om inträde 
sökes inom ett år efter avgången frän 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.
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Bil. D.

Ett undervisningsforsok
med infödd assistent gjordes den 14, 15 och 16 november, i det att Fräulein 
Anna Hoffman från Kiel, lärare vid K. Läroverksöverstyrelsens tyska lärarekurs i 
Strängnäs och anlitad vid flera läroverk som assistent under året, under dessa 
dagar gav lektioner och höll ett föredrag.

Lektionerna, 1 i 1; 2 i 2 och 3 samt 3 i 4, bestodo odels i samtal över läst 
text och dels i talövningar över Hölzels väggplanscher “Årstiderna“. På ett ut
omordentligt sätt ledde Fräulein Hoffman dessa övningar. Lärjungarna kunde 
med lätthet följa med och grepos snart alla av iver att deltaga i samtalet. T. o. 
m. i första klassen, där ju ej undervisningen fortgått mer än 2 månader, kunde 
hon få eleverna med. — Föredraget, Berlin, illustrerades med ljusbilder och åhör
des även av personer utom skolan: Genom det tydliga och långsamma före- 
dragssättet sattes lärjungarna i stånd att även här uppfatta och förstå.

Försöket möjliggjordes genom ett anslag av skolstyrelsen och därigenom, 
att fröken Svensson visade Fräulein Hoffman stor gästfrihet.

Det kan ju kanske synas, som om tiden varit alltför kort, för att några er
farenheter därunder kunnat göras eller något av bestående värde därunder uträttas. 
Jag tror emellertid, att även så korta serier kunna ha sin betydelse. Utom det 
att lärjungarna få höra verklig tyska, stärkes under dylika övningar deras själv
förtroende. De inse, att deras kunskaper verkligen äro användbara i levande liv, 
och de sporras därigenom att mer beflita sig om uttal och förvärvande av ord
förråd. — Det är omöjligt för en lärare, som ej har råd att vistas utomlands 
varje år, att ej småningom hemfalla åt “skoluttal“, således är det även för dem 
av stor betydelse att så här ett par dagar få en liten repetition i talad tyska. — 
Man kunde alltså önska, att man oftare komme i tillfälle att göra dylika under- 
visningsförsök, även om de skulle bli av lika blygsamma mått som detta.

Tillägg
till mom. 3: Välskrivning kommer att få en särskild timme nästa läsår, och 
komma de lärjungar i alla klasser, som särskilt anses behöva det, att obligato
riskt deltaga; till mom. 6: Sundén, Svensk språklära kommer att succcsivt av
lösas av Rebbe, Svensk Språklära.


