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I. Skolens forstanderskab.
Byfoged O. Schrøder.
Rektor G. A. Gjessing, formand.
Sognepræst Joh. Irgens, valgt -jh 84.
Konsul Morten Kalievig, gjenvalgt 28/is 85.
Fabrikeier Jens L. Ugland, gjenvalgt 71 85.

II. Lærerpersonalet
1. Rektor Gustav Antonio Gjessing, f. 1835, udnævnt 1880.
2. Overlærer Julius Oscar Salvesen, f. 1831, udn. 1860.
3. Adjunkt Andreas Blomhoff Jensen, f. 1839, udn. 1864.
4. — Jørgen Johan Elligers, f. 1830, udn. 1876.
o. — Ingebret Suleng, f. 1852, udn. 1881.
6. — Amund Bredesen Larsen, f. 1849, udn. 1883.
7. — Jon Kristian Kleven, f. 1852, udn. 1885.
8. Kordegn George Pharo, f. 1850, ansat 1875.
9. Klasselærer Mads Larsen Kolle, f. 1857, ans. 1885.

10. — Ole Abelsæd, f. 1842, ans. 1863.
11. — Ole Johnsen, f. 1838, ans 1865.
12. — Peter Theodor Opsahl, f. 1854, midi. ans. 1882.
13. — Odin Kastor Augdahl, f. 1853, midl. ans. 1885.
14. — Johan Arne Vestrum, f. 1858, midl. ans. 1886.
15. Skrivelærer og klasselærer i forberedelsesafdelingen, 

Knud Lagesen Haadem, f. 1845, ans. 1884.
16. Sanglærer, organist Alfred Theodor Olsen, f. 1858, ans. 1886.
17. Lærerinde i forb.afdl. Antonie Krøger, f. 1850, ans. Vn 1879.
18. ------- Marie Rasmussen, f. 1865, ans. 16/s

1884.
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Il 1. Disciplenes antal m. m.
a. Disciplenes antal i hver af skolens afdelinger kvartalsvis.

Forberedelses-
3die kvart.

1886.
4de kvart.

1886.
1ste kvart.

1887.
2det kvart.

1887.
afdeling. 1. 21 21 21 21

2. 18 18 18 17
3. 32 32 31 30

Middelskole I a. 23 23 23 23
b. 19 19 19 19

II a. 16 16 16 17
b. 1G 16 16 15

III a. 20 20 20 20
b. 19 19 19 19

IV. 27 27 26 21
V. 23 21 22 20

VI. 25 25 19 19
Latin-

gymnasium 1. 7 7 0 0
II. 8 8 8 7

III. 9 9 7 4

Samlet antal. . . 283 281 270 257

b. Aldersforhold mellem de forskjellige klasser.
a. Gjennemsnitsalder ved begyndelsen af skoleaaret.

b. Normalalder.
Middelskole. a. b.

I................................ 94/12 9
II.................... ............... 10712 10

III.................... 11
IV.................... ............... 12712 12
V.................... ............... 13712 13

.VI................................ 14712 14
Latingymnasium.

I................................... 15712 15
II.................... ............... 17712 16

III.................... ............ 17712 17
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c. Disciplenes fordeling efter hjemstavn, by eller landdistrikt. 

Fra Arendals by:
i forber.afdel. 52 — i den off. skole 117 = 169

Fra landsognene Hisø, Tromø, Barbo, Øiestad :
i forber.afdel. 19 — i den off. skole 91 = 110 

Fra andre steder:
i den off. skole....................................... 6

Samlet antal.. . 285

IV. Fagfordelingen.
Rektor.

Norsk i I Gkl......................................... 3 timer
Oldnorsk i III »   1 —
Latin i I »   9 —
Græsk i II »   7 —

-------------- 20 timer.
Overlærer Salvesen.

Naturkundskab i V Mkl............................ 3 timer
— i VI »   2 —

Mathematik i III » a ............................ 5 —
— i b ......................... 5 —
— i VI »   6 —
— i I Gkl............................. 2 —

i III »   3 —
-------------- - 26 timer, 
(hvoraf 1 extratime) 

Adjunkt Jensen.
Norsk i II Gkl.............................................. 2 timer

— i III » ........................................ 3 —
Latin i II »   3 —

— i II & III Gkl................................... 3 —
— i III Gkl........................................... (5 -

Græsk i - »   7 —
Tydsk i I » ......................................... 1 —

25 timer.
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Adjunkt Elligers-
Religion i IV Mkl......................................... 2 timer

— i V »   2 —
— i VI »   2 —
— i I Gkl.......................................... 1 —
— i II »   1 —
— i III »   2 —

Norsk i IV Mkl......................................... 4 —
— i V »   3 —

Latin i IV »   7 —
-------------- 24 timer.

Naturkundskab
Adjunkt Sideng.

timeri ITT Mkl a ..................... 2
2
2

i
i IV

b ....................
« ....................

Mathematik i » » .................... 6
_ _ i V » ................. 5
_ i II Gkl.............................

Tegning i III Mkl............................. 2
i IV » .................... 2
i V » 1 _
i VI » .................... 1 _

-------  26 timer.

Norsk i III Mkl.
Adjunkt Larsen, 

a ...............................5 timer
— i VT » 3

Old norsk i I Gkl. 1 — i 2det halv.
i II 2

Latin i V Mkl. 7
— i II Gkl. 4 _

Historie i III Mkl. 4 _
--------25-26 timer

Fransk i I Gkl.
Adjunkt Kleven.

4 timer i 2det liv. 3 t.
— i II « . 2
— i III 2 _ .

Engelsk i II . 3 —
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Historie i IV Mkl......................................... 3 timer
- — i V »   3 —

— i VI »   3 —
— i I & II Gkl..................................... 3 —
— i III Gkl............................................ 3 —

-------------- 26-25 timer
Kordegn Pharo.

Religion i II Mkl. a 
— i III » a 
— i - » b

Engelsk i IV » 
— i V » 

i VI »

3 timer
3 —
3 -
5 —
5 —
5 — 
---------- 24 timer.

Klasselærer Koile.
Tydsk i III Mkl. a .................................... 5 timer

— i IV »   4 —
— i V »   4 —
— i VI »   4 —

Historie i II » a .................................... 3 —
Græsk i I Gkl........................................... 7 —

27 timer.
Klasselærer Abelsæd.

Norsk i III Mkl. b ................................. 5 timer
Tydsk i II » a .................................. 6 —

— i - » b .................................. 6 —•
— i III » b .................................. 5 —

Regning i II » b .................................. 4 —
0 0  26 timer.

Klasselærer Johnsen.
Historie I Mkl. a............ .- ..................
Geografi II » a....................................

— - » b....................................
Regning II » a....................................

— I » a...................................
— - » b...................................

Skrivning - » b....................................

3 timer
2 —
2 —
4 —
4 —
4 _
4 —
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Skrivning II Mkl. b ........

Gymnastik i middelskolen

3 timer 
---------- 26 timer.
..........  9 —

35 timer.
Klasselærer Opsahl.

Latin i VI Mkl....................................... 7 timer
Fransk i V »    2 —

— i VI »   2 —
Historie i II » b ................................... 3 —

— i III » b ................................... 4 —
Geografi i - » a   2 —

— i - » b   2 —
— i IV »     2 —

i V »     2
— i VI »   2 —

-------------- 28 timer.
Klasselærer Augdahl.

Norsk i II Mkl. a
— i - » b

Geografi i I $ a
— i » b

Naturkundskab i II » a
—■ i - » b

Tegning i II a
— i » b
_ i III » a

5 timer
5 —
4 —
4 —
2 -
2 —
2 __

..................... 2 —

..................... 2 —
-------------- 28 timer.

Gymnastik i Gymnasiet............................................... 3 —

31 timer.
Klasselærer Vestrum.

Religion i I Mkl. a
— i - » b
— i II » b

Norsk, Tydsk il» a 
— i - » b

3 timer
3 —
3 —
8 —
8 —
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Historie i I Mkl. b ............................... 3 timer
Skrivning i III » b............................... 2 - - 

30 timer
(hvoraf 2 extratimer).

Skrivelærer Haadem.
Skrivning i I Mkl. a ............................ 4 timer

— i II » a ........................... 3 —
— i III » b ........................... 2 —

Bibelhistorie ii 2 forb kl................. 2 —
— ii 3 » ............ 2 —

Geografi i 3 » ............ ............ 2 —
Regning i 2 » ............ ............ 4 —

— i 3 » ............ ............ 6 —
Skrivning i - » ............ ............ 4 —

29 timer.
Frk. Kroger.

Bibelhistorie i 1 forb.kl............................. 2 timer
Norsk i 2 » .............. ............ 7 —

— i 3 » .............. ............ 8 —
Historie i - » .............. 2 —
Geografi i 2 » .............. ............ 1 —
Regning i 1 » .............. ............ 4 -

--------------- 24 timer.
Frk. Rasmussen.

Læsning i 1 forb.kl.................................... 6 timer
Geografi i- »   2 ■—
Skrivning i - »   4 —

— i2 »   4 —
-------------- - 16 timer.

Organist Olsen.
Sang i middelskole og gymnasium............................. 6 timer



Forb, afdel.

V. Timefordelingen.

Middelskolen. Gymnasiet.

Religion............
Modersmaal & 
Oldnorsk..........  
Tydsk..............  
J Latin eller
I Engelsk.......... 
Græsk..............  
Fransk3) valgfrit 
Historie............  
Geografi........ 
Naturkundskab.
Mathemat. Fag.
Skrivning..........
Tegning............

Sum

1 2 3 I II III IV V VI I II III

2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2
6

2

7

1

8

2
2

81)

3
4

5

6

3
2
2

5

5

4
2
2

4

4
7
5

3
2
2

3

E.4 L.3
7
5

2
3
2

3

E.4 L.3
7
5

2
3
2
2

3

1
9

7
43)
3

2
2

10

7
2
3

3 
1

9

7 
2
3

4
4

4
4

G
4

4
4

4
3
2

5
2
2

6

E.2

5

E. 1

G

E. 1

2 3 3

18 18 24 26 30 30 30 30 30 30 30 30

II & III G. 3 t. comb.

I & II G. 3 t. comb.

Latinlinien ikke Tegning 
IV, V, VI.

A
rendals off. skole for den høiere alm

endannelse.

’) I 2det Halvnar anvendes nogle Timer til Indøvelse af de første Elementer i Tydste.
2) De Disciple, der i (gymnasiet istedénfor Fransk vælger Engelsk, læser dette Sprog i 3 ugentlig Timer i Kl. II 

og Kl. III. Læses Engelsk foruden Fransk, anvendes dertil 2 ugentlige Timer i de samme Klasser.
s) I 2det Hnlvaar afgaar 1 Time til Oldnorsk.
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I sang har middelskolen og gymnasiet været delt i 6 
partier; I, II, III, IV, V—VI Mkl., I—III Gkl., hvert parti 
med 1 times undervisning ugentlig.

I gymnastik har middelskolen og gymnasiet været delt 
i 4 partier: I—II, III—IV, V—VI Mkl., I—III Gkl. Exer- 
citie 2 Dage i oktober 1886 og 4 Dage i juni—juli 1887.

Fransk har været læst af 15 elever i V Mkl. og 18 i 
VI Mkl.
Fritagne for religion har været 1 i I Mkl.

— » tydsk efter skolelovens § 13, 2 har været 1 i
I Mkl.

— » sang har været i I Mkl. 15 — II 7 — III 5 —
IV 6 — V 9 — VI 14; I G. 3 — II 1 = 60.

— » gymnastik har været i I M. 4 — III 1 — IV 2
— V 1 — VI 2; I G. 1 — II 1 — III 1 = 13.

VI. Undervisningen.
Forberedelsesafdelingen,

Religion.
1ste klasse. Fra skabelsen til Moses samt de vigtigste 

begivenheder af Jesu liv mundtlig gjennemgaaet og gjenfortalt.
2den klasse. Af det gamle testamente til Saul og af det 

nye til apostlerne for det høie raad, kun mundtlig.
3die klasse. Af Vogts lille bibelhistorie er gjennemgaaet 

af det gamle testamente til § 39 og af det nye til § 100 saa- 
ledes, at det først er mundtlig fortalt og siden læst. 10 salmer.

Norsk.
1ste klasse. Efter skrive-læsemethoden i forbindelse med 

stavemethoden er gjennemgaaet Eriksens og Paulsens 1ste 
del forfra til side 90. 8 smaa digte udenad. Lidt afskrift
og diktat.

2den klasse. Norsk læsebog af en lærerinde ved Nissens 
pigeskole forfra til side 144. Vers udenad to gange ugentlig. 
Afskrift og diktat.
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3die klasse. Samme læsebog læst og repeteret. Vers 
to gange ugentlig. Afskrift og diktat.

Historie.
3die klasse. Jensens norges historie mundtlig gjennem- 

gaaet og gjenfortalt samt benyttet til øvelse i læsning.
Geografi.

1ste klasse. De geografiske grundbegreber med noget 
kjendskab til Europas lande, have, hovedstæder og den na
turlige beskaffenhed ved hjælp af europakart.

2den klasse. Efter fortegning paa vægtavlen er tegnet 
paa Tavle og lært forfra til Italien efter Horns geografi; kun 
de største byer medtaget.

Bdie klasse. Horns geografi 1ste trin mundtlig gjennem- 
gaaet.

Regning.
1ste klasse. Addition og subtraktion med enere og tiere 

efter Halvorsens regnebog 2det hefte, mundtlig og skriftlig.
2den klasse. Halvorsens regnebog 2det hefte, de 3 første 

regningsarter mundtlig og skriftlig.
3die klasse Samme regnebog 2det og odie hefte, de 4 

regningsarter med ubenævnte tal.
Skrivning.

1ste klasse. Grundtræk og smaa latinske bogstaver etter 
opskrift paa vægtavlen. Derefter 1ste hefte af Hjalmar Niel
sens skriveøvelser.

2den klasse. Hjalmar Nielsens skriveøvelser, hefte I—III.
3die klasse. Hjalmar Nielsens skriveøvelser, hefte I—V.

ÆT i Ud el s ko l e n.

Religion.
I a. Vogts lille bibelhistorie læst helt med undtagelse 

af »Lidt af kirkens historie«; Katekismens fem parter uden 
Luthers forklaring. Salme no. 8, 20, 132, 136, 350, 351.

I b. Som i a
II a. Vogts bibelhistorie for borger- og høiere almu- 

skoler fra beg. til § 58 (Samuels 2 bøger). Katekismens 3 
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første parter; af 4de og 5te part det i reglementet foreskrevne. 
Ps 4, 5, 19, 20, 26, 27, 136, 350.

II b. Som i a.
III. a. Bibelhistorie (samme lærebog som II) fra § 63 til 

det nye testamente ; derefter repeteret hele det gamle testa
mente. Katekismens 5 parter repeteret. Sverdrups udgave 
af forklaringen til 2den tavle (2det halvaar). Ps. 94, 97, 130, 
134, 352, 435 (20, 136, 350).

III b. Som a.
IV. Bibelhistorie (samme lærebog som III) fra »det ny 

testamente« (§ 96) til «Skjærtorsdag« (§ 144). Forklaringen 
fra »2den tavle« til sp. 305.

V. Bibelhistorie (samme lærebog) fra. »Palmesøndag« 
(§ 136) og til enden er læst og repeteret. Forklaringen fra 
sp. 305 til »daaben«.

VI. Bibelhistorie (samme lærebog) repeteret helt. Forkla
ringen fra »daaben« og til enden; dernæst repeteret den 
største del af bogen.

Norsk.
I a. Læsning og gjenfortælling efter Eriksens og Paul

sens læsebog 2den del. De vigtigste ordklasser, substantiver
nes ental og flertal og sætningens hoveddele samt verbets to 
hovedformer gjennemgaaet mundtlig i henhold til Hofgaards 
lille grammatik. Et digt gjennemsnitlig hver anden uge. 
Afskrift — mest i første — og diktat — mest i andet halv
aar — to timer ugentlig.

I b. Som i a.
II a Læsning efter Eriksens og Paulsens læsebog 3die 

del. Det vigtigste af Hofgaards lille Grammatik læst og ind
øvet. Diktat en gang ugentlig. Endel Digte er lært udenad 
efter læsebogen.

II b. Som i a.
Ill a. I Hofgaards grammatik læst og repeteret form

læren og enkelte steder af syntaxen. Digte udenad, læsning 
og analyse efter Eriksens og Paulsens læsebog 3die del. 
Diktat, undertiden gjenfortælling, i 1 time ugentlig, tildels 
oftere.
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III b. Som a.
IV. I Hofgaards grammatik læst og repeteret fra § 86 

til § 167. Analyse, læsning og digte udenad efter Eriksens 
og Paulsens norske læsebog 3die del. Forskjellige skriftlige 
øvelser, diktat og gjenfortællinger paa skolen 1—2 Gange 
ugentlig.

V. I Hofgaards grammatik repeteret Formlæren og læst 
det meste af sætningslæren. Analyse, læsning og digte 
udenad efter Løkke og Schives læsebog. Hjemmestil hver 
anden uge, skriftlige øvelser, især gjenfortællinger, paa_ sko
len en gang om ugen.

VI. Læsning og analyse efter Eriksens læsebog IV &V; 
Flofgaards grammatik. Gjennemgaaet det væsentlige af Vers 
læren, læren om digtarterne og nordens literaturhistorie. 
Stileopgaver: 1) At sammenligne agerbruget og fiskeriet som 
næringsveie. 2) Karakteristik af vore vigtigste skovtrær. 
3) Fordele og ulemper ved de forskjellige maader at reise 
paa. 4) Indhold og tankegang i Welhavens digt »Republika
nerne«. 5) De forskjellige menneskeracer og deres fortjeneste 
af kulturens udvikling. 6) Ved kysten i storm. 7) Af hvil
ken grund blev de gamle kristne eremiter, og hvorfor op
gaves senere eremitlivet ? 8) De ædle metaller og deres an
vendelse. 9) Nat og dag. 10) Planen i Holbergs »Den poli
tiske kandestøber«. 11) Sammenlign et bjerglands og et 
slettelands fordele. 12) Skildring af en selvvalgt folkeklasses 
liv og karakter. 13) Hvori bestaar orden, og hvorfor anbe
fales den? 14) Trækfuglenes liv. 15) Skildring af en folkefest.

Tydsk.
I a. Knudsens elementær- og læsebog fra begyndelsen 

til den stærke konjugation.
I b. Som i a.
II a. Knudsens elementær og læsebog fra side 14—91 

læst og repeteret.
II b. Som i a.
III a. Knudsens elementær- og læsebog (8de udg.) pag. 

98—162; af Hofgaards grammatik formlæren indtil verbal
bøjningen; skriftlige øvelser 1 gang ugentlig.
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III b. Som i a.
IV. Knudsens elementær- og læsebog (8de udg.) pag. 

163—195 (ud), og Pauss og Lassens »Læsebog for mellem
klasserne» pag. 1—16 læst og repeteret; Løkkes kortfattede 
grammatik fra adjektivets bøjning til moduslæren, stil — 
hjemmestil og skolestil, 1 å 2 gange ugentlig efter Knudsens 
»Stiløvelser«.

V. Pauss og Lassens »Læsebog for mellemklasserne« 
pag. 10—48, 58—104. Af Løkkes store grammatik læst og 
repeteret syntaksen indtil moduslæren, engelsklinjen derhos 
særskilt efter samme lærebog formlæren fra verbalbøjningen 
ud, indøvet, naar ledighed gaves, ved exempler efter Knud
sens stiløvelser. Stile i overensstemmelse med reglementet: 
for engelsklinjen 1 ugentlig hjemmestil og derhos hver anden 
uge en ekstemporalstil; for latinlinjen afvekslende hjemmestil 
og extemporalstil 1 gang ugentlig.

VI. Pauss og Lassens »Læsebog for mellemklasserne« 
pag. 104—130, 133—159, 161 — 173, endel digte efter samme 
læsebog. Af Løkkes store grammatik kasuslæren og af form
læren læren om sammensatte verber; derefter er hele gram
matiken repeteret efter samme forfat.s mindre lærebog. En
gelsklinjens elever har i en særskilt time læst og repeteret af 
Løkkes store grammatik syntaksen fra moduslæren ud og af 
formlæren reglerne for substantivernes kjøn; af og til ogsaa 
mundtlig oversættelse fra norsk til tydsk efter foregaaende 
forberedelse hjemme. En del timer henimod skoleaarets slut
ning har været benyttet — for hele klassen —■ til kursorisk 
læsning efter ovennævnte læsebog. Stile ligesom i V.

Latin.
IV. Johanssens læsebog læst og repeteret til side 38 

samt enkelte stykker af andet afsnit. De vigtigste dele af 
formlæren efter Schreiners grammatik. Hver uge 1 hjemme
stil og 1 paa skolen, i det første halvaar efter elementærbo
gen, i det sidste efter Johanssens stiløvelser.

V. Cornels Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, 
Cimon, Alcibiades, Lysander og Pelopidas samt udvalgte 
fabler af Fædrus, alt efter Voss’s udvalg af latinske klassikere.
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Af Schreiners grammatik repeteret det væsentligste af form
læren; af Schreiners »Kortfattet ordføiningslære« læst til pag. 
110. En stil ugentlig paa skolen; i Lste halvaar sjeldnere, i 
2det ugentlig en stil hjemme, alt efter Johanssens stiløvelsers 
første afdeling og stykkerne 1—18 i anden afdeling.

VI. Læst og repeteret lste bog af Cæsars bellum Gal- 
licum, og Ciceros lste og 3die katilinariske tale. Desuden 
er i skoleaaret repeteret 200 vers af Fædri fabler. Af gram
matik læst og repeteret Schreiners udtog af syntaxen, tillige 
repeteret formlæren efter Schreiners grammatik.

Engelsk.
IV. Løkke: Kortfattet eng. grammatik, ved Aug. 

Western: Lydlæren og formlæren, Løkke: Eng. læsebog 
for begyndere fra begyndelsen til pag. 37 (udenad). Af de 
sammenhængende stykker no. 5, 16 og pag. 54—65- Skrift
lige øvelser: Diktat og lette gjengivelser af de i læsebogen 
gjennemgaaede pensa.

V. Løkke: Eng. læsebog for begyndere fra pag. 60 
bogen ud (enkelte no. forbigaaede). Marryat: »The settlers 
in Canada« til pag. 24. Løkke : Kortf. eng. grammatik ved 
Western, syntaxen til »Om sætningernes forbindelse« ; lyd
læren og formlæren repeteret. Skriftlige øvelser paa skolen : 
stile, dels efter Knudsens og Løkkes stiløvelser, dels gjengi
velse af de i læsebøgerne gjennemgaaede pensa.

VI. Marryat: »The children of the new forest« omtrent 
130 sider. Løkke: Kortf. eng. grammatik ved Western, 
repeteret in extenso. 1 skolestil og 1 hjemmestil ugentlig; 
alle af overbestyrelsen til middelskoleexamen opgivne stile, 
forøvrigt efter Knudsens og Løkkes stiløvelser.

Fransk.
V. Knudsen og Wallems læsebog I fra læseøvelser til 

side 22 inkl. læst og repeteret. Af Knudsens grammatik form
læren læst og repeteret.

VI. Samme læsebog fra side 22 til 63 og fra side 94 
bogen ud læst og repeteret. Af Knudsens grammatik formlæ
ren repeteret, enkelte syntaktiske regler gjennemgaaede.
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Historie.
I a. Rektor Eriksens «En liden verdenshistorie«, fra be

gyndelsen til »det første korstog«, side 62, er læst og repeteret.
I b. Som i a.
II a. Rektor Eriksens »En liden verdenshistorie« fra 

»det første korstog« (side 62) ud, hvorefter den hele bog 
repeteret.

II b. Som i a.
III a. Oldtidens historie efter Schjøths »Lærebog i ver

denshistorie for middelskolen« læst og repeteret.
III b. Som i a.
IV. Middelalderens historie efter Schjøths »Lærebog i 

verdenshistorie for middelskolen«. Eriksens Norges, Sveriges 
og Danmarks historie til »Danmark og Norge under adels
vældet« (pag. 90).

V. Den nyere historie efter Schjøths »Lærebog i ver
denshistorie for middelskolen«. Eriksens Norges, Sveriges og 
Danmarks historie fra »Danmark og Norge under adelsvæl
det«, pag. 90, og bogen ud.

VI. Repetition af Schjøths og Eriksens lærebøger. 
Geografi.

I a. Christensens »Udtog af geografien« fra Europa, side 
17, til Asia, side 56, læst og repeteret. Desuden er indled
ningen gjennemgaaet.

I b. Som i a.
II a. Christensens «Udtog af geografien« fra Asia, side 

56 til enden er læst og derpaa hele bogen repeteret.
II b. Som i a.
Ill a. D. Christensens udgave af Geelmuydens geografi 

fra Asia bogen ud læst og repeteret.
III b. Som i a.
IV. D. Christensens udgaye af Geelmuydens geografi 

fra Storbritannien til Asia læst og repeteret. Karttegning.
V. Samme lærebog læst og repeteret den fysiske, ma- 

thematiske og politiske geografi i sammenhæng, samt de tre 
skandinaviske lande. Karttegning.

VI. Hele lærebogen repeteret.
2
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Natur kundskab.
II a. Pattedyr og fugle med Sørensens naturhistorie som 

grundlag.
II b. Som i a.
III a. Sørensens naturhistorie: fra begyndelsen til »Fi

skene«. Nogle planter beskrevet og bestemt ved floraen. 
Et par exkursioner.

III b. Som i a.
IV. Sørensens naturhistorie : Planteriget med undtagelse 

af afsnittet om planternes indre bygning. Øvelser i brugen 
af floraen Det menneskelige legeme gjennemgaaet.

V. Getz’s lærebog i fysik. Plantebestemmelser og plan
tebeskrivelser

VI. Repetition af middelskolens pensum.

Mathematiske fag.
I a. Ole Johannesens »Praktisk regnebog«, 1ste hefte, 

division af ensbenævnte tal, side 37, samt de fire regningsarter 
i uensbenævnte tal, heftet ud gjennemgaaet.

I b Som i a.
II a. Ole Johannesens «Praktisk regnebog«, 2det hefte> 

fra begyndelsen til side 38, indeholdende de fire regningsarter 
i almindelig brøk, er gjennemgaaet.

II b. Johannesens regnebog: De fire regningsarter i al
mindelig brøk. Fra begyndelsen til § 11.

III a. Praktisk regning. Johannesens regnebog, 2det 
hefte (brøk og decimalbrøk) som repetition fra fg. klasse, 
blandede opgaver. I 3die hefte reguladetri og procentregning. 
Geometrisk konstruktion. Getz’s konstruktionsbog.

III b. Som i a.
IV . Praktisk regning: Johannesens regnebog, 3die hefte, 

5te kapitel og af 7de kapitel §§ 1, 2, 3 (reguladetri, procent
regning, rente). Bonnevies arithmetik 1ste og 2den bog. 
Bonnevies geometri 1ste bog.

V . Praktisk regning: Johannesens regnebog, Sdie hefte 
til »Blandingsregning«. Bonnevies arithmetik fra 3die bog 
til »Logarithmer«. Bonnevies geometri 2den, 3die og 4de bog.
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VI . Regning, Johannesens regnebog, 4de hefte, simple 
stereometriske legemers beregning. Repetition af middelsko
lens kursus. Bonnevies arithmetik, logarithmer ud bogen, 
repetition. Bonnevies geometri : Opgaver til 4de bog ud bo
gen. Repetition.

Skrivning.
I a. I-ljahnar Nielsens skriveøvelser, hefte I—V.
I b Som a.
II a. Hefte II—VI.
II b. Som a.
III a. Hefte III—V, de store og smaa gothiske bogsta

ver efter opskrift paa skoletavlen. Øvelsebog i læsning af 
haandskrifter af A. M. Feragen læst til side 60.

III b Hefte III—IV. Ellers som i a.
Tegning.

II a. Rette linjer, kvadrat, regulær 3-kant, 6-kant, 8-kant 
og af disse afledede retlinjede figurer samt cirkelen.

II b. Som a.
III a. Cirkelen og lettere krumlinjede former, fornem

melig efter Schmidts Wandtafeln.
III b. Som a.
IV . Lette ornamenter, fornemmelig efter Herdtie’s og 

Häuselmann’s vorlagen.
V . Ornamenter. Begyndelsen af projektionstegning.
VI . Den meste tid er medgaaet til projektionstegning, 

som er gjennemgaaet i et omfang svarende til de ved de 
sidste aars examensopgaver antydede fordringer (ret opstil
ling og skraa stilling i forhold til ét projektionsplan).

Gymnasiet.

Religion.
I. Nissens kirkehistorie fra begyndelsen til »Reformatio

nens udbredelse« (pag. 92).
II. Nissens kirkehistorie fra »Gjendøbere« (pag. 105) til 

enden. Johannes’s evangelium til kap. 7.
III. Nissens kirkehistorie repeteret. Johannes’s evange

lium fra kap. 6 til enden; derefter det hele repeteret.
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Norsk.
I. Pauss og Lassens læsebog for gymnasierne, I, læst 

fra begyndelsen til pag. 203: Grundtvig. Desuden er læst 
dels for, dels af eleverne: enkelte danske folkeviser, større 
partier af Holbergs Peder Paars og Niels Klim, Oehlen
schlägers Hakon jarl, Palnatoke, Correggio, hvorhos hoved
trækkene af literaturhistorien indtil Grundtvig er mundtlig 
gjennemgaaede med støtte i Eriksens literaturhistorie.

Norsk stil hveranden uge: 1) Arendals omegn. 2) Re
gattaen i Arendal. 3) En høstdag (naturskildring). 4) Uveir 
og ulykke (sammenligning) 5) Usandfærdighed (aarsag, arter 
og følger). 6) En skildring af personerne i »Erasmus Mon- 
tanus«. 7) Under hvilke naturforhold udvikler mennesket sig 
kraftigst? 8) Et let sind og letsind. 9) Skildring af den 
norske bonde og hans liv. 10) Bygningskunstens betydning 
for et folk. 11) Hovmod staar for fald. 12. Skildring af 
Karl XII’s karakter. 13) Vanens magt. 14) . Ærgjerrighed, 
dens aarsager og berettigelse. 15) Oversættelse fra latin: 
M. P. Cato’s tale i senatet efter Sallust's Catilina. 16) Mid
delhavets betydning for oldtidens historie. 17) Anlæg og ho
vedpersoner i »Hakon jarl«. 18) Hvilke omstændigheder var 
det, der befordrede pavedømmets magt i middelalderen ? 
(Art. 1887).

(Oldnorsk). Nygaards læsebog til § 21; regelmæssige 
bøininger søgt indøvede efter paradigmerne i samme bog.

II. Literaturhistorien gjennemgaaet mundtlig med Las
sens udsigt som støtte for hukommelsen. Literaturprøver er 
forelæst og gjennemgaaet.

Følgende norske stile: 1) Hvilke ere grundene til, at 
saa mange er misfornøiede med sin stilling'? 2) Hvilke ret
tigheder og hvilke pligter har mennesket som jordens herre? 
3) Den, som overvinder sig selv, er større end den, der ind
tager en by. 4) Lensvæsenets oprindelse og udvikling, særlig 
i Frankrige. 5) Holbergs betydning for literaturen. 6) Rom 
to gange verdens herskerinde. 7) Perikles. 8) Hvilke ere de 
gunstigste betingelser for et folks udvikling? 9) Bondens 
betydning for samfundet. 10) Mythen om Phaethon. 11) Aar- 



1887] Undervisningen. 21

sagerne til lediggang. 12) Enhver er sin egen lykkes smed. 
13) Hektors og Andromaches samtale. 14) Er fremtidens bog 
fuldstændig lukket for os, og vilde det være gavnligt, om 
vor forudviden var større, end den er? 15) Hvorfor blev 
keiserdømmet i Rom en nødvendighed? 16) Hvilke betingel
ser besidder vort land for at kunne blive et turistland?

(Oldnorsk). I Nygaards grammatik formlæren. I Ny
gaards udvalg (2den udg.) læst pag 16—73 samt Völuspå, 
Eiriksmäl og Hakonarmål, dernæst repeteret pag. 16—50.

III. Statarisk gjennemgaaet Holbergs »Erasmus Monta- 
nus«. Et udvalg af Wergeland og Welhaven efter Lassens 
læsebog, samt Bjørnsons »Sigurd Slembe«. Literaturhistorien 
gjennemgaaet mundtlig med Lassens fremstilling som støtte 
for hukommelsen.

Literaturprøver forelæst, troper og figurer gjennemgaaet. 
Følgende norske stile : 1) Hvorvidt er det berettiget at stræbe 
efter ære og anseelse blandt sine medmennesker ? 2) Hvilke 
Aarsager var det, som bevirkede, at Sverige i den nyere tid 
hævede sig ikke blot til hovedmagten blandt de nordiske 
lande, men ogsaa til en stormagt blandt de europæiske stater ? 
3) Nogle af vor tids fortrin for tidligere tider. 4) Hvad var 
det, som bevirkede, at Philip af Makedonien beseirede Græ
kenland? 5) Hvorledes kan man sige, at Rom 2 gange har 
været verdens herre ? 6) Under hvilke naturforhold udvikler 
menneskene sig kraftigst ? 7) En fremstilling af det eiendom
melige ved den norske naturs skjønhed. 8) En sammenlig
ning mellem Aristides og Themistokles. 9) Ensomhedens 
nytte og dens farer. 10) Under hvilke indre og ydre forhold 
gjenvandt Norge sin selvstændighed? 11) Flvorledes kan 
Carl den 12te være Sveriges nationalhelt ? 12) Paa hvilken
maade virker de civiliserede nationer til kulturens udbredelse 
blandt de lavere folkeslag, og- hvilke pligter paahviler dem i 
forholdet til disse? 13) Fremtiden er ikke saa dunkel for 
menneskene, som mange tror 14) Om æresfølelse og dens 
udartninger. 15) Aarsagerne til Carthagos forfald og un- 
dere-an?.
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Oldnorsk. Læst af Nygaards udvalg »Kveldulfs sønner« 
til p. 79, c. 24 og Völuspaa, hvorefter det hele pensum tillige- 
formkeren er repeteret.

Latin.
I. Cicero’s II & IV catilinariske tale og talen for Sex

tus Roscius. Ovid’s metamorphoser : De fire tidsaldre (74 v.) 
Lycaon, vandfloden og Deucalion (275 v.) Phaeton (338 v). 
Pyramus og Thisbe (112 v.) tilsammen 799 vers.

Sall u st’s Catilina.
Af grammatik er formlære og sætningslære gjennemgaaet.
Af latinske stile er skrevet 1 hjemmestil og 1 extempo- 

ralstil hver uge.
II. Læst og repeteret Livius XXI og XXII 1—37. Li- 

gesaa læst og repeteret Virgils Æneides 1 Bog, Cicero pro 
lege Manilia og 300 vers af Ovid; af Horats’s epistler er læst 
1 bog epp. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11. Schreiners gram
matik repeteret fra begyndelsen af syntaxen til § 408. Gjen
nemgaaet Weisses antikviteter og literaturhistorie. 2 skriftlige 
arbeider om ugen, hvoraf det ene extempore. — i første 
halvaar stile, i andet halvaar væsentligst oversættelse. Lexi
kon er endnu benyttet.

III. Horats’s epistler, lste bog ep. XX, 2den bog ep. I. 
Tacitus annaler 46 kapitler (afsnittet om Sejan i Weisses ud
valg. Repeteret artiumspensummet. Weisses antikviteter og 
literaturhistorie.

Af Schreiners grammatik er repeteret fra sætningslæren. 
Ugentlig 1 hjemmearbeide og 1 extemporalarbeide, oversæt
telse, desuden et par maaneder 1 hjemmestil ugentlig.

Græsk.
I. Af Schou Bruuns grammatik læst og repeteret form

læren, indøvet ved eksempler af samme forf.s læsebog; Xe- 
nofons anabasis, 2den bog læst og repeteret.

II. Læst og repeteret: Platons Apologi og Homers 
Iliade : I jOg II bog til skibskatalogen, v. 484, III bog til 
v. 383 og VI bog.

Formlæren repeteret og syntaxen gjennemlæst lektie vis.
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III. Læst og repeteret Homers Iliade I, II og VI, So
phokles Antigone. Demosthenes’s Iste philippiske tale. Re
peteret hele artiumspensummet.

Curtius’s grammatik læst og repeteret, for syntaxens 
vedkommende med enkelte overspringelser. Literaturhistorie 
gjennem dikterede oplysninger, antikviteter efter Kristensens 
lærebog.

Fransk.
I. Knudsens og Wallems læsebog til pag. 102 ; stykket 

»Le Lac de Gers« kun gjennemgaaet extempore. Retrover- 
sionsøvelser. Af Knudsens og Wallems grammatik (2den 
udgave) læst syntaxen og det vigtigste af formlæren.

II. Knudsens og Wallems læsebog fra pag. 80—249, 
hvoraf en del extempore. Knudsens og Wallems grammatik 
gjennemgaaet i sin helhed.

III. Knudsens og Wallems læsebog fra pag. 184 og 
bogen ud. Af Voltaires »Histoire de Charles XII« omtr. 90 
sider kursorisk. Grammatiken repeteret.

Tydsk.
I. Øvelse i extemporallæsning efter Autenrieths læsebog. 

Historie.
I. Frankrigs historie læst efter V. A. Blochs læreboger 

med dikterede tillæg væsentlig af kulturhistorisk indhold. De 
vigtigste historiske begivenheder udenfor Frankrig er med
tagne. Af Horns lærebog i geografi er gjennemgaaet de 
europæiske lande til og med staterne paa balkanhalvøen.

II. Samme pensum som 1ste klasse.
III. Eriksens »Norges, Sveriges og Danmarks historie« 

læst og repeteret; de kulturhistoriske oversigter er særskilt 
gjennemgaaede.

Thriges oldtidens historie.
Frankrigs historie efter Blochs lærebøger.

Mathematik.
I. Guldbergs trigonometri indtil § 3
Dr. O. J. Broch’s arithmetik fra begyndelsen ud læren 

om decimalbrøk.
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II. O. J Broch's Arithmetik fra § 51 ud bogen.
C. M Guldbergs trigonometri: hele gymnasiets pensum. 

Skriftlige opgaver.
III. C. M. Guldborgs stereometri.
Hele gymnasiets pensum repeteret. Artiumsopgaver 

gjennemgaaede.

Vil. Afgangsexamener.
Middelskolens afgangsexamen i 1887.

a. Latinlinje, 
optaget Hovedkarakter.

1. Harald Boe.............. i 1 forb.kl. 1878, Godt (2.54)
9 Ragnvald Busæth. . i 2 Mkl. 1882, Meg. godt (2.07)
0. Hans Christoffersen. i 1 forb.kl. 1878, Meg. godt (2.04)
4. Johan Elligers........ i 1 — 1878, Meg. godt (2.21)
5. Niels Gregertsen . . . i 1 Mkl. 1881, Meg. godt (1.61)
6. Andreas Hansen . . . i 1 forb.kl. 1878, Meg. godt (1.61)

Peter Natvig.......... i II Mkl. 1882, Meg. godt (1.57)
8. Christian Olsen .... i 3 forb.kl. 1880, Godt (2.65)
9. Thomas Olsen........ i 1 — 1878, Godt (2.57)

10. Ferdinand Pfaff .... i 1 — 1878, Meg. godt (2.00)
1 elev bestod ikke prøven.

b. Engelsklinje.
optaget Hovedkarakter.

1. Harald Christoffersen i 2 forb.kl. 1878, Meg. godt (2.43)
2. Thoralf Dahl.......... i VI Mkl. 1886, Meg. godt (2.39)
O« Johan Gunvaldsen. . i 1 forb.kl. 1878, Meg. godt (2.21)
4. Georg Harsem........ i 1 — 1878, Godt (2.68)
5. Halfdan Mørland . . . i 2 — 1879, Meg. godt (2.36)
6. Niels Nielsen............ i 3 — 1880, Meg. godt (2.00)
7. Georg Thorsen .... i 1 — 1879, Godt (2.83)

1 elev bestod ikke prøven.
Af VI Mkl.’s oprindelig 25 elever udgik 2 i december 1886 

og nedflyttedes samtidig 4 i V Mkl., af hvilke 3 udtraadte.
Som privatister var anm. 15, hvoraf 3 gutter og 12 piger.
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Hovedkarakter.

Anm. fra skolen

Bonnevie, L S. i forb.afdl. 1877 Arendal 1884 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 Udm. godt 1.42
Dahle, Th......... i II Mkl. 1879 -— .—. 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 Meg. godt 1,75
Hammer, J........ i forb.afdl. 1877 — — 3 3 4 1 2 2 0 2 2 3 1 4 Meg godt 2.50
Olsen, J. G. . . . - — 1877 — — 4 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 Meg. godt 2.17

Privatister

Arnold, C...... Arendal 1883 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 Godt 2,83
Irgens, H. A. . . — 1884&85 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 Tem. grodt 3.33

Samtlige examinander fremstillede sig, efter kirke-departementets bestemmelse, til mundtlig prøve ved 
Kristians sands katkcdralskole.

TO
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Af III Gkl.’s oprindelig 9 elever udtraadte 1 i dec. 86 og 
1 i marts 87.

1 nedflyttedes i II Gkl. i dec. 86.
2 udtraadte i februar 1887, da skolen efter afholdt censur 

ikke mente at kunne anmelde dem til ex. art. som skolens 
elever.

Efterat kirkedptm. i rundskr. af 7/i 85 har givet nær
mere bestemmelser angaaende skolernes afgangs- og aars- 
examener har skolens aarsprø^er for de enkelte klasser frem
deles saavidt muligt omfattet alle fag i samme omfang som 
tidligere; kun, hvor examenstidens begrændsning og fagfor
delingen har gjort dette umuligt, er i henhold til ovennævnte 
departementsskrivelse enkelte fag blevet udskudte og karakter 
meddelt væsentlig efter de 3 sidste maaneders dagkarakterer: 
saaledes er i 1887 udskudt: Norsk mdtl i V Mkl., Historie 
i IV Mkl., Geografi og Mathematik mdtl. i III Mkl.

VIII. Skolens bibliothek og samlinger.

a. Lærerbibliothekets tilvæxt i 1886—87, katalogiseret i sko
lens off. bibliothek med mærke Z., bestaar af nedenfor 

opførte dels ved gaver dels ved indkjøb 
indkomne værker:

Petermann A. Mittheilungen XXXII 1886: 7—12; XXXIII, 
87: 1—6.

— Ergänzungsheft nr. 83—86.
Norsk lovtidende I 1886: 16—31; 87 : 1—19.

II 1886: 1—4; 87: 1.
Overenskomster med fremmede stater 1886: 5—8; 87 : 1.
Sommerfeldt, K. L. Engelsk læsning for gymnasiet. Kjbh. 8 5.
Borchsenius, O. & Winkel-Horn, Fr. Græske læsestykker i 

dansk oversættelse. Kjbh. 86.
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Pedagogisk tidskrift 1886: 6 —12; 87: 1—5.
Caspari, C. P. Plomilia de sacrilegiis. Kr.ania 86.
Kristiania-videnskabsselskab’s forhandlinger for 1886.
Vogt, V. Kirkehistorie, 5te opl. Kr.ania 86.
Jensen, 0. Norges historie i fortællinger. 85.

— En liden verdenshistorie. Kr.ania 87.
Henrichsen, S. Lærebog i fysik f. middelskolen. 85.
Historisk tidsskrift. 2 R. V. 3.
Nielsen, . Y. Stormagternes forhold til Norge og Sverige 

1815—19. Kr.ania 86.
Fattigstatistik f. 1882—83. Kr.ania 86.
Nyt magazin for naturvidenskaberne. 30 b. h. 2—4; 31 b. h. 1.
Archiv for mathematik og naturvidenskab. XI 3—4; XII 1.
Norges officielle statistik. 1) Beretning om skolevæsenets 

tilstand for 1881. Kr.ania 86.
2) Skolevæsenets tilstand i Norge for aaret 1882.

Wachsmuth, C. Die stadt Athen. I.
JBoetticher. Olympia. 2 aufl.
■Gilbert, Otto. Geschichte u. topographie der stadt Rom im 

alterthum. I & II, 1883—85.
Christ, Wilhelm- Metrik der Griechen u. Römern. 2 aufl. 1879.
Vamcek, A. Etymologisches Wörterbuch der latein. spr. 

2 aufl. 1881.
Statistisk aarbog 1885—86.
Universitets- og skole-annaler. 1ste aarg. & 2den aarg. 

nr. 1—18.
Letterstedske tidsskrift 1885: 3—8.
Schjøth & Wallern. Frankriges historie.
Acta mathematica 9: 1—4; 10: 1.
Schübeler. Viridarium Norvegicum 1: 2 ; II: 1.
Grimm, J. & W. Deutsches Wörterbuch VII 9; VIII 3.
Den norske nordhavsexpedition, 17 hefter.
Univ. bibi.’s aarbog f. 1886.
Platonis opera, vol. III ed. M. Schanz.
Arkiv for nordisk filologi III. 1885—86, h. 1—4.
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b. Den fysikalske samlings beholdning af instrumenter.

A. Mekanik.
1. Metermaal.
2. Skraaplan med lodder.
3. Vægtstangsapparat.
4. Tridser.
5. Skaalvægt med skaal til bestemmelse af den specifike 

vægt.
6. Pendeler.
7. Adhæsionsplader.
8. Reaktionshjul.
9. Kommunicerende rør.

10. Haarrør.
11. Barometerrør.
12. Tostøvlet luftpumpe.
13. 1 gammel enstøvlet luftpumpe.
14. Stikhævert
15. Hævert.
16. Tryllekande.
17. Glas-, suge- og trykpumpe.
18. Tyngdepunktspolygon.
19. Gammelt faldapparat.
20. Apparat til at vise fald i lufttomt rum.
21. Paskal kar.
22. Apparat til at vise Mariottes lov.
23. Dasimeter.
24. Magdeburger halvkugler af messing
25. Apparater til at vise opadgaaende tryk og sidetryk i 

vædsker.
B. Akustik.

1. Klangplader.
2. Orgelpibe.
3. Apparat til at vise longitudinelle svingninger.
4. Elektrisk ringeapparat til at vise, at lyd ikke forplantes 

gjennem lufttomt rum.
5. Apparat til at vise støds forplantning (kugleapparat).
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C. Optik.
1. Vinkelspeil.
2. Konkavt og konvext speil.
3. Konkav linse.
4. Konvex linse.
5. Glasprisme.
6. Kaleidoskop.
7. Gammel farveskive.
8. Lidet mikroskop.
9. Apparat til at vise billeddannelsen gjennem trang aabning.

D. Varmelære.
1. Reagensrør, kogeflasker, bægerglas, porcelænskaaler, glas

tragt, spirituslampe.
2. Kugle med ring til at vise faste legemers udvidelse.
3. Thermometer.
4. Apparat til at vise varmens forplantning i faste legemer.
5. Lidet lokomobil.
C. Kryophor.
7. Dampapparat.

E. Magnetisme.
1. 1 par magnetstave.
2. Jernfilspaan.
3. Hesteskomagnet.
4. Deklinationsnaal.
5. Kompas med apparat til at vise Ampéres lov.
6. Inklinationsnaal.

F. Elektricitet.
1. Lakstang.
2. Influensmaskine.
3. Gammel gnidningsmaskine.
4. Lidet guldbladelektroskop.
5. Isoleret leder.
6. Leidnerflasker.
7. Galvaniske elementer.
8. Vanddekompositionsapparat.
9. Elektromagnet.
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10. Elektrisk klokkespil.
11. Elektrisk turbine.
12. Isolerskammel.
13. Model af Morses telegrafapparat.

IX. Skole- og indskrivningspenge. Skolebeneficier.

a. Skolepengene ere ansatte
for 1ste forberedelsesklasse til 40 kroner aarlig

- 2den do. - 48 — —
- 3die do. - 48 —
- middelskolens I klasse - 48 — —

do. II — - .64 — —
do. III — - 64 — —
do. IV, V og VI- 96 — — ■

i gymnasiets I—III kl. - 160 — —
For brødre gives saavel inden forberedelsesafdelingen 

som i den offentlige skole, hver for sig, saadan moderation, 
at 2den broder erlægger %, 3die broder ]/- af det fastsatte 
skolepengebeløb; 4de broder gaar frit.

b Indskrivningspenge betales ikke i forberedelsesafde
lingen, men erlægges ved optagelse i middelskolen med 8 
kroner, og ved optagelse i gymnasiet med 16 kr., forsaavidt 
vedkommende ikke indtræder umiddelbart fra middelskolen.

Efter lov af 17de juni 1869 § 55 skal skolepengene be
tales forskudsvis for hvert kvartal uden nogen afkortning, 
om disciplen optages i eller udgaar af skolen i løbet af samme. 
I henhold hertil indeholder reglementets § 36 : Ere skole
pengene for en discipel ikke erlagte inden kvartalets udløb, 
er rektor, naar han derom af kassereren er underrettet, for
pligtet til at nægte en saadan discipel adgang til skolens 
undervisning.

c. Friplads ér i skoleaaret 1886—87 tilstaaet 20 elever, 
hvoraf 17 hel og 3 halv friplads til samlet beløb kr. 1 784,00.
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I forberedelsesafdelingen er for indeværende skoleaar af 
forstanderskabet tilstaaet 3 hele fripladse til samlet beløb 
114 kroner.

Skolens kasserer er overlærer J. 0. Salvescn.

X. Almindeligs bemærkninger.
Angaaende lærerinders lønning ved forberedelsesafdelingen 

er af kommunebestyrelsen under 19de april 1886 fattet føl
gende beslutning:

»Som alderstillæg for lærerinderne ved almenskolens for
beredelsesafdeling tilstaaes 100, et hundrede, kroner efter 3 —• 
tre — aars tjenestetid, og senere 100 kr. for hvert 3 aar 
indtil høist 900 kr , paa betingelse af, at lærerinderne før til
læggets udbetaling gjør indskud i en af skoleforstanderskabet 
godkjendt pensionsindretning til sikrelse af en pension paa 
mindst 300 kr. aarlig fra det 50de aar eller, om vedkom
mende ved indskudets begyndelse er over 30 aar, fra det 
55de aar.»

Indskudet forskydes ved kassereren aarlig af forberedel
sesafdelingens kasse mod maanedligt afdrag i lønnen.

XI. Skolens regnskab

Uddrag af skolens regnskab for aaret 1886—87.
U d g i f t e r:

a. Lønninger......... ................................................  Kr. 37 888,66
b. Bibliothek og samlinger................................... » 566,98
c. Fripladse............................................................. » 1 784,00
d. Lys og brænde................................................. » 1014,58
e. Forskjellige udgifter ......................................... » 666,58
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Indtægter: 
a. Skole- og indskrivningspenge.......................... kr. 15827,00
b. Bidrag af kommunen......................................... » 5 000,00
c. Andre indtægter................................................. » 1 538,26
d. Tilskud af statskassen....................................... » 19 068,00

Extrakt af forberedelsesafdelingens regnskab.
Indtægt : 

Beholdning fra forrige aar..................................... kr. 4 011,17
Skolepenge....................................... kr. 3 231,00
Renter i Arendals sparebank .... » 158,13

--------------------- • » 3 389,13

kr. 7 400,30

Udgift:
Lønninger, første lærer kr. 1000, 2 lærerinder kr. 790,56 og 

kr. 424,34, pedellen kr. 200, kassererens procenter 
kr. 64,90 —.■....... kr. 2 479,80

Lys og brænde............................... » 180,00
Fripladse 3 å kr. 48...................... » 144,00
Pensionsindskud for lærerinder. . . » 145.20
Avertissement................................... » 3,20

----------------------kr. 2 952,20
Beholdning j kassen........................ kr. 278,80
I Arendals sparebanks konkursbo. » 4169,30 

---------------------- » 4 448,10

kr. 7 400,30.

A n m. Skolen har lokale og overbestyrelse fælles med den 
høiere almenskole.

Arendals off. skole i september 1887.
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