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Ó TENHUS KOSTSKOLE er Gymnasium 
med nysproglig og matematisk-naturviden- 
skabelig Retning. Skolen er Privatskole, 

men har Eksamensret til Mellemskole-, Real- 
og Studentereksamen. Eksamen afholdes paa 
Skolen.

Skolen optager kun Drenge som Elever.
Der optages fortrinsvis Drenge, som har 

Bolig og Ophold paa Skolen. For saa vidt der 
er Plads i Klasserne, optages et begrænset 
Antal Drenge fra Omegnen, naar de bor i deres 
Hjem. Derimod optages der som Regel ikke 
Elever, der bor i Pension uden for Skolen.



KOLEN er i hele sit Anlæg baseret paa at bevare saa me- 
get som muligt af et kristent Hjems Præg, og vi vil der

for hellere gennem Samvær og Samtale end ved Kontrol og 
Inspektion hjælpe Børnene til Forstaaelse af, hvad der er rig
tigt, og hvad der er galt.

Vi søger i størst muligt Omfang at knytte Hjælpere til Sko
len, der deler dette Synspunkt.

Mellemskolens Elever deler Værelse to og to, medens Elever
ne i Realklassen og Gymnasiet alle har Eneværelse. Eleverne 
sover og læser paa deres Værelser, og de er fuldt ansvarlige 
for disse. Der er Centralvarme saa godt som overalt, og elek
trisk Lys alle Steder.
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Skolen set fra Fodboldbanen.

HVERDAGENE
Den egentlige Skoletid har vi afkortet til 4'/2 Time daglig. 

Femogtyve Aars Erfaring har kun kunnet bestyrke Skolens Le
delse i, at det er en stor Fordel at nøjes med en Skoletid af 
denne Længde. Det gælder for alle Klasser. Efter vor Erfa
ring volder det ikke Vanskelighed at naa igennem Lærestoffet, 
da Eleverne gennemgaaende er friskere at arbejde med i den 
kortere Skoletid.

Dagplan:
625—715; Morgenbad, varm og kold Douche i opvarmet Rum.

725; Morgenmaaltid, Havregrød, Te og Smørrebrød.
750; Skolen begynder, slutter Kl. 1235.

1010; „Timad“, 2 halve Stk. Mad med Paalæg.
1245; Middagsmad, 2 Retter Mad, om Søndagen Dessert.

115; „Arbejdstimen“ begynder, praktisk Arbejde i Mark, 
Have, Hus, Værksted.
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245; Arbejdstimen hører op.
330; Eftermiddagste, Brød og Smør. 1 Stk. Kage pr. Mand.
340; Lektielæsningen begynder.
630; For de to mindste Klasser: Højtlæsning eller Gym

nastik eller Sløjd; om Sommeren Sport eller Leg.
730; Aftensmad, varm Ret, Brød, Smør, 3 a 4 Slags Paa

læg, Te.
8: Aftensang for 1. og 2. Mellemklasse, derefter Senge

tid for disse.
9: Aftensang for de større Elever. Derefter gaar hver

til sit, og alt Samvær uden Tilladelse ophører.

Der bygges Hønsehus.

Brændesavning.

Det praktiske 
Arbejde. For
uden ved almin
deligt forefal
dende Arbejde i 
Mark <18 Tdr. 
Land), Frugt- & 
Køkkenhave (7 
Tdr. Land) og 
Hus (Fjerkræ, 

Svineopdræt, 
Køkkenarbejder 
o. lign.) syssel
sætter vi Elever
ne ved Værk

stedsarbejde, 
navnlig om Vin
teren. Vi benyt
ter aim. Træ
sløjd, Bogbinde
ri, Koste- og 
Børstebinding 

samt Kurvema- 
gerarbejde.
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Realklassen tærsker. Kaffepause.

Vor Erfaring belærer os om, at dette Arbejde som Motion, 
relativ Hjernehvile og praktisk udviklende Beskæftigelse er af 
stor Værdi. Det synes os at modarbejde Forfinelse og Blød
agtighed og kan give værdifulde Fingerpeg til Bestemmelse af 
Drengenes Anlæg og Evner. Det er obligatorisk for alle.

Lektielæsningen foregaar normalt paa Værelserne og finder 
ikke Sted under Tilsyn, saalænge Arbejdet er tilfredsstillende. 
Er Hjemmearbejdet utilfredsstillende, bliver Eleven sat under 
Læsetilsyn i et særligt Lokale. Hos de paa Skolen boende 
voksne kan Eleverne faa Hjælp i de Smaavanskeligheder, de kan 
støde paa under Lektielæsningen. Hjælp af Kammerater uden 
Tilladelse er forbudt. Saa længe Lektielæsningen varer, maa 
Besøg paa Værelserne ikke finde Sted.

Vi indskrænker vor Kontrol og vort Tilsyn til det mindst 
mulige, for at Drengene kan vænnes til at handle og optræde 
paa eget Ansvar. Kun naar det viser sig nødvendigt, bryder-vi 
med denne Sædvane.
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Den Tid, der ik£e medgaar til Lektielæsning og åndet 
Hjemmearbejde, lader vi saa vidf muligt Drengene disponere 
over til fri Anvendelse.

Fritiden. Vi vil nødigt blande os for meget i Børnenes 
Anvendelse af deres Fritid, men visse Hovedregler er dog for 
det almene Vel nødvendige:
1) Børnene maa ikke løbe og forstyrre hinanden, hverken ved 

Besøg i Utide eller ved Leg lige uden for Vinduerne. De 
smaa skal, naar Læsningen er forbi, komme ned i „Lege
stuen“ eller „Læsestuen“, hvor de kan sysselsætte sig med 
Leg, Spil, Læsning o. lign. Vore Stuer ligger lige op til 
disse Lokaler. Om Sommeren kan denne Tid tilbringes ude. 
De større Elever maa ikke opholde sig paa hinandens Væ
relse, før de er færdige med deres Skolearbejder. Tiden mel
lem Aftensmaaltidet og Aftensang kan benyttes til Samvær. 
Der maa ikke spilles Kort paa Værelserne, og Gilder med 
Traktement maa kun finde Sted efter indhentet Tilladelse.

2) Børnene maa ikke uden Tilladelse fjerne sig fra Skolens 
Grund, altsaa ikke tage til Holbæk, gaa i Butikker, gøre Ud
flugter eller lign. Biografteaterbesøg uden Tilladelse er li
geledes forbudt. I Almindelighed tillades Besøg kun til saa- 
danne Filmsforestillinger, som direkte kan være af Værdi 
for det, Skolen skal orientere Eleverne i, f. Eks. geografiske, 
historiske eller literære Film.

3) Radio eller Grammofon er det ikke tilladt Eleverne at have 
paa Værelserne.

4) Skolen har Radio, til hvilken Eleverne har Adgang efter 
nærmere fastsatte Regler.

5) Fritidslæsning er noget, hvori Skolen er interesseret. Der 
findes paa Skolen et Bibliotek, hvor der uden Betaling 
kan laanes Bøger, men nogen egentlig Kontrol med Fri
tidslæsning kan vi ikke føre. Vi tilskynder Drengene til 
kun at læse gode Bøger og Blade, men Hjemmenes Bistand 
paa dette Omraade er meget vigtig. Meget af den saakaldte
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„Drengeliteratur“ er noget daarligt Stads, som kun giver 
Smag for spændende, ophidsende Læsning og til sidst gør 
Børn ganske uinteresseret i sund Literatur. Hjemmene be
des derfor støtte Skolens Bestræbelser ved ikke at forære 
eller medgive Børnene den Slags Bøger og ej heller sende

Læse- og Opholdsstue.

dem illustrerede Blade, hvis Billedstof ogTekst i heldigste Fald 
er værdiløst, i uheldigste skadeligt og sansepirrende. Mange 
Hjem er mærkværdigtslappei deresOpfattelseaf dette Forhold.

6) Af Sport dyrker Skolen Fodboldspil og fri Idræt, som er 
obligatorisk, samt Tennis og Spejdersport, der er frivillig. 
Elevernes Spejdertrop hører under K. F. U. M.-Spejderne 
i Danmark.

Musikundervisning kan faas paa Skolen. Der betales til Sko
len 4 Kr. pr. Kvartal for Adgang til daglig Øvelse paa Klaver, 
heri indbefattet Lys og Varme. Desuden betales den til enhver 
Tid af Klaverlæreren fastsatte Betaling. Indmeldelse er bin
dende for et Skoleaar.
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Til Udvikling af den musikalske Interesse og Smag foran
stalter Skolen i Vinterhalvaaret ca. 6 Musikaftener, hvor Ele
verne har Lejlighed til at høre god Musik og Sang.

Foredrag. I Vinterhalvaaret er der sædvanligvis en Gang 
om Ugen Foredrag, som dels holdes af Lærerne, dels af frem
mede. Disse Foredrag er kun for Gymnasiet, Realklassen og 
4. Mlkl. og omhandler i Reglen Emner af Interesse for det 
Stof, Skolen skal gennemgaa, eller Spørgsmaal, som er fremme 
i Tiden. Nu og da er der Foredrag af mere underholdende 
Art for alle Skolens Elever. Elevernes Forældre er altid vel
komne til at overvære Foredragene.

Idrætsdagen: Opløb i 100 m Løb.

Stangspring.
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Drengeværelse.

SØNDAGENE.
Vi anser det for det normale og naturlige, at Søndagens Ka

rakter af Helligdag opretholdes ved, at Børnene deltager i en 
Gudstjeneste i en for dem forstaaelig Form, enten i en af 
Omegnens Kirker eller her hjemme, det sidste som ofiest hver 
tredie Søndag. Dette finder vi at være i god Overensstemmelse 
med, at vi i det hele ønsker at holdeSkolens og Undervisnin
gens Form og Liv paa Kristendommens Grund.

Hjem, der paa dette Punkt ikke er i Overensstemmelse med 
os, bør ikke betro os deres Børn.

Søndag Eftermiddag benyttes dels til frit Samvær, dels til 
Leg, Sport og Udflugter. Der er om Søndagen altid 2 af de til 
Skolen knyttede voksne, som tager sig af Børnene, sætter Lege 
i Gang eller tilskynder til anden Beskæftigelse, om Sommeren 
saa vidt muligt ude, om Vinteren indendørs. Paa den Maade 
mener vi at undgaa,. at Søndagene bliver daarligt anvendt eller 
bliver Dage, hvor Drengene gaar og keder sig.
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Om paarørendes Besøg og eventuelle Udflugter med Bør
nene se senere.

ALMINDELIGE FORHOLD.
Den daglige Kost er ikke vegetarisk, men i Overensstem

melse med ansete Børnelægers Mening indeholder den rige
ligt med Grøntsager. Den almindelige Sundhedstilstand mellem 
Børnene, deres Friskhed og Arbejdsevne, som vi i Aarenes Løb 
har set den, giver os Bevis for, at vi er paa den rette Vej.

Ekstr aforplejning har da ogsaa kun i faa Tilfælde vist sigat 
være nødvendig, og altid kun, hvor særlige Omstændigheder gør 
sig gældende. Vi betragter derfor denne som et Led i Syge- 
diæt og indlader os aldrig paa at give den uden efter vor Læ
ges Anvisning eller Godkendelse. Den nødvendige Diæt i og 
efter Sygdomstilfælde samt ved kroniske Tarmlidelser, hvorom 
Skolen i Forvejen er underrettet, ordnes vederlagsfrit. Al an-

Spisesalen.
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den Ekstraforplejning og Medicin maa betales særskilt. Tilskud 
af Jernpræparater og „styrkende“ Sager, som erfaringsmæssigt 
mange sværmer for, giver vi kun efter Lægens Undersøgelse 
og Ordination.

Slikkeri. Med Tilsendelse af Slikkeri bør der fra Hjemme
nes Side vises Maadehold. Lidt Kager, Frugt, Chokolade o. lign, 
med Pakken hjemmefra er en naturlig Ting. Men unaturligt 
og galt er det at sende Børnene hele Fustager af Frugt, Cho
kolade og Konfekt i Pundevis, stopfulde Kagekasser med søde 
Sager. Det sker imidlertid, hyppigere i alt Fald, end det burde. 
Jeg har kendt Hjem, som i Grunden næsten ikke kendte no
gen anden Maade at vise Kærlighed til Drengen paa end denne 
ganske forkastelige og bagvendte. Det er jo noget fattigt. Meget 
Slikkeri volder direkte Ulemper baade for Børnene og os. Det 
bevirker, at baade Ejermanden og hans gode Venner, som han 
deler med, (hvis han ikke ganske egenkærligt ruger over sin 
Skat) faar Mavedaarligheder, som vi skal lappe paa med Diæt, 
og som de faar Uoplagthed og Utilpashed af over for Arbejdet. 
Det bibringer Børnene den ganske urigtige Opfattelse, at Slik er 
noget, som hører med til det daglige og nødvendige, og det gør 
dem til Slaver af en daarlig Vane, idet de bliver saa „forfaldne“, 
at de ikke kan undvære noget at gaa og gnaske paa. Der var 
tidligere maaske den Undskyldning, at man mente, at Sukker 
var „sundt“, fordi det indeholder megen Næring. Nu er man 
klar over, at det ganske vist indeholder megen Næring, men er 
ganske uegnet til at være en væsentlig Del af Ernæringen til 
Stadighed, og tværtimod virker forstyrrende ikke blot paa Ma
ven, men ogsaa paa Ernæringen. Hjemmene maa paa dette 
Punkt støtteSkolen og heller ikke i Ferierne bibringe Børnene 
den Opfattelse, at naar man skal have det rigtig dejligt, skal 
der altid noget Slikkeri eller ekstra Spiseri til. Man skal lære 
at spise for at blive mæt, ikke for at more sig. Honning, Syl
tetøj, Marmelade o. lign, er en uegnet Form for Godter, som 
medfører et utiltalende og uhygiejnisk Griseri paa Børnenes 
Værelser, og disse Ting bør derfor undgaas.
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Brug af Penge. Eleverne kan maanedligt gennem Skolen 
faa udbetalt et nærmere aftalt Beløb, af hvilket de kan afholde 
Udgifter til de Smaating, de har Brug for, som Stilebøger, Glo
sebøger, Penne, Blyanter, Viskelæder o. lign. Hvad de kan 
spare, er saa deres eget. Der er Lejlighed til at indsætte Penge 
i en Sparekasse paa Skolen for at hjælpe Drengene til ikke at 
klatte Penge unyttigt bort, men der er ingen Tvang i saa Hen
seende. Vi advarer Børnene mod at købe Slik for deres Penge, 
men vi kan ikke forbyde dem det — og vil det heller ikke. 
Vi er vidende om, at det gøres i en efter vor Mening for stor 
Maalestok. Det er rigtigst, at Hjemmene ikke ved alle Lejlig
heder stikker ekstra Penge til Drengene, men vi kan ej heller 
hindre, at det sker, skønt vi synes, det er galt. At Drengene 
har for mange Penge paa Haanden medfører let, at de bliver 
efterspurgt som „Ven“, der er flot og gerne „gir noget“, og 
den Stilling er usund for alle Parter,

Det er Børnene forbudt at laane Penge af hinanden, i det 
hele at laane hinandens Ting, men det sker alligevel. Køb og 
Salg hos hinanden er ogsaa forbudt uden Tilladelse. Saalænge 
Børn ikke selv betaler deres Ting, er det urigtigt, at de gaar 
og handler med deres Ejendele, og det er altid forkasteligt, 
hvad der i Reglen sker i Børnenes Handelsforetagender, at „de 
mere kloge narrer de mindre kloge“.

Det er forbudt under nogen som helst Form at gøre Gæld.
Forældrenes Besøg paa Skolen ses gerne, naar de indrettes 

paa en saadan Maade, at der kommer noget for Skolen, For
ældrene eller Børnene værdifuldt ud deraf. De bør derfor nor
malt finde Sted paa Skoledage, hvorved Forældrene kan faa 
Lejlighed til at høre paa Undervisningen og se, hvordan Bør
nene klarer sig i Forhold til Kammeraterne. De ser samtidig, 
hvordan Dagen iøvrigt forløber for Børnene og faar Lejlighed 
til Samtale med Lærerne og dem, der ellers har med Børnene 
at gøre. Saadanne Besøg bør aftales med Skolen i Forvejen, 
for at Børnene ved at læse i Forskud kan have Mulighed for 
mest muligt Samvær med Forældrene. Uanmeldte Besøg og 
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Søndagsbesøg kan det være vanskeligt at faa noget ud af. Bør
nene bør ved Besøgene mærke, at Forældrene og Skolen staar 
sammen i Interesse for Børnene, at Forældrene er Skolens Ven
ner og omvendt. I Reglen vil det være værdifuldt, at Børnene 
hører paa de Samtaler, der ved saadanne Besøg føres om dem 
og deres Arbejde. Skolen kan faa værdifulde Oplysnin
ger om Hjemmenes Opfattelse og omvendt, hvorved begge 
Parters Forstaaelse kan retledes og uddybes. Vi har i adskil
lige Tilfælde ved saadanne Besøg faaet noget ud af Drenge, 
vi ellers sandsynligvis vilde være kørt fast med. Ved Besø
gene er Forældrene naturligvis Skolens Gæster. Besøg, der 
kun tager Sigte paa smaa eller større Udflugter med Børnene 
om Søndagene med tilhørende Restaurationsspisning i Holbæk 
eller andet Steds, synes vi bibringer Børnene et uheldigt Bil
lede af det Forhold, der bør herske mellem Skolen og Ele
vernes Hjem, og da de som oftest tillige medfører Træthed 
og Uoplagthed Dagen efter, er de ogsaa i nogen Grad en Hin
dring for Arbejdets heldige Forløb. Vi mener derfor, at saa
danne Ture bør henlægges til Ferierne, de bør i alt Fald uden 
for Ferierne absolut høre til Undtagelserne.

Forældrene siger tit, at de ikke kan faa Tid at komme om 
Hverdagene, og vi kan godt forstaa, at der er Tilfælde, hvor 
det er saaledes. Men hvis et Hverdagsbesøg er mere værd 
end et Søndagsbesøg, og det er det, og Forældrene virkelig 
vilde udrette noget nyttigt med deres Besøg, saa var der og
saa mange Tilfælde, hvor der kunde skaffes Tid til et Besøg 
paa disse Dage. Vi henstiller til Forældrene at tage dette i 
Betragtning.

Børnenes Besøg hjemme uden for Ferierne maa som Regel 
kun finde Sted een Gang mellem hver af de større Ferier. 
Skolen har i nogle Aar prøvet at give Tilladelse til saadanne 
Besøg i ret stort Omfang, men følte stærkt Ulemperne derved. 
Er Børnene tilbøjelige til Hjemve, friskes denne blot saa me
get hyppigere op. De er i mange Tilfælde adspredte i Da
gene baade før og efter Rejsen, uoplagte til Skolearbejde Da
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gen efter, naar de er kommet for sent i Seng den Aften, de 
var hjemme, de møder daarligt forberedt eller slet ikke forbe
redt og spilder saaledes mere eller mindre af en Skoledag for 
sig selv og virker hæmmende paa Klassens normale Fremgang. 
Dette ser Hjemmene ikke, men vi føler det i de fleste Tilfælde.

Hjemrejse ved særlige Lejligheder, Familiefester o. lign, har 
Skolen ikke noget imod.

VOLO.

Volenserne er et lille Samfund, bestaaende af 12 af Skolens 
Gymnasiaster, der under absolut Selvstyre beboer Villaen Volo 
(Jeg vil). Den afgaaende Aargang besætter ved Afstemning 
med almindelig Valgret de ledige Pladser, menSkolen har selv
følgelig Vetoret, der imidlertid kun er brugt en enkelt Gang. 
HverVolenser har sit eget Værelse, men til fælles Brug er der 
en større Forstue og en Dagligstue. Volenserne vælger selv en 
Formand, der for et Aar er ansvarlig for „Republikken“s Hand
linger.

Volo har siden 1911 været et Led i Skolens Bestræbelser 
for at udvikle Eleverne til at tage personligt Ansvar.
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Plautus: Miles Gloriosus.

Fester. Skolen plejer at holde en Komediefest en Gang 
mellem Jul og Paaske. Det er normalt Drengene i 1. G. og 
3. Ml., der spiller Komedie. Vi plejer at spille Stykker af 
den egentlige Litteratur, dansk eller fremmed, saa at der og- 
saa for Skolearbejdet kommer noget værdifuldt ud deraf. De 
optrædendes Forældre indbydes sammen med alle Skolens Ele
ver og Hjælpere til Middag bagefter. Saa vidt Vejret tillader 
det, bliver der hvert Aar i Løbet af Efteraaret afholdt en Skov
tur. Ogsaa Afslutningsdagen gør vi saa festlig, som vi kan.

I Ferierne kan Eleverne ikke blive paa Skolen, og Skolen 
har ingen Pligt til at sørge for dem uden for den Tid, der er 
Undervisning eller Eksamen paa Skolen.

Ved Hjemrejse til Ferierne besørger Skolen Elevernes Tøj 
til Banen og sørger for Garantering af Rejsegodset. Ligeledes 
sørger Skolen for Køb af Billetter, saa at disse og Garantised
ler kan udleveres til Børnene paa Skolen, lige inden de gaar
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Holberg : Det arabiske Pulver.

til Toget. Da Billetterne skal bestilles paa Stationen Dagen 
før Afrejsen, og Skolen skal have en vis Tid til at ordne sig, 
maa Hjemmene senest to Dage før Feriens Begyndelse have 
sendt Bud til Skolen, hvis Rejsen for deres Børns Vedkom
mende skal foregaa paa anden Maade end med Tog eller Ru
tebil, saa at Skolen ikke opfører de paagældende Børn paa 
Billetlisten.

Skolen giver ikke en Elev Tilladelse til at køre hjem i Bil 
med fremmede, med mindre der i det enkelte Tilfælde fore
ligger en skriftlig Tilladelse fra paagældendes Hjem.

Sygdom, Smitte. Ethvert Ildebefindende skal Eleverne straks 
anmelde til Rektor personligt. De maa ikke gaa og føle sig 
utilpas og „tro, at det nok gaar over“. Drenge synes under
tiden, at det er „mandigt“ at bære sig saaledes ad, men det 
er galt. Et Ildebefindende er tit Begyndelsen til en Sygdom, 

■og det bør altid undersøges nærmere, ogsaa fordi det kan med
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føre Smittefare for de andre paa Skolen. Sygdom standses jo> 
i mange Tilfælde, naar den tages straks. Naar en Dreng mær
ker et Ildebefindende, bør han under ingen Omstændigheder 
spise, før han anmelder det. Der er jo endnu Mennesker, der 
har den Tro, at et Ildebefindende kan man „spise væk“, men 
det er naturligvis i de fleste Tilfælde ganske galt.

Paa de Værelser, hvor der ligger syge, er alt Besøg af Uved
kommende forbudt. Medicin maa kun tages under Skolens. 
Kontrol. Forbinding, Saarbehandling o. lign, maa Drengene 
ikke hjemmefra henvises til selv at foretage, og man bedes, 
ikke medgive dem Stoffer dertil. Skolen er. altid forsynet med 
det nødvendige.

Lettere og normalt forløbende Smaadaarligheder meddeles 
ikke Hjemmene, men Sygdom af blot nogenlunde alvorlig Art 
meddeles pr. Telefon eller Brev. Da Børn, som ikke fejler 
noget videre, netop ret ofte sender foruroligende Meddelelser 
hjem, maa man ikke lade sig forvirre deraf, men kan gaa ud 
fra, at der intet alvorligere er i Vejen, saa længe der intet er 
hørt fra Skolen. Opringning angaaende Sygdom kan ske til 
Skolens Kontor 9—12 Formiddag.

Ved Sygdomme, som kræver Isolation eller Operation, ind
lægges Drengene paa Holbæk Amtssygehus. Naar der ikke 
kræves øjeblikkelig Beslutning, vil Forhandling med.Hjemmene 
naturligvis altid finde Sted først.

Før Elever kan optages paa Skolen, maa der gennem en At
test, sædvanligvis fra Huslægen, ydes Garanti for, at de ikke 
lider af smitsom Sygdom, Epilepsi, aandelige eller legemlige 
Anomalier eller Svaghed i Lunger, Nyrer, Hjerte eller For
døjelsesorganer af en saadan Art, at det er praktisk uforeneligt 
med Livet paa en Kostskole. Børn med Tilbøjelighed til Vand
ladning i Sengen kan ikke optages, hvis Tilbøjeligheden er 
mere end ganske forbigaaende.
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Telefonopringninger kan finde Sted til Skolens Kontor i Ti
den fra 9—12, men Børnene kan i den Tid ikke tilkaldes til 
Telefonen, da det er Undervisningstid. Om Eftermiddagen kan 
man ikke gaa ud fra, at der er Betjening ved Skoletelefonen. 
I Reglen vil den efter 5'/2 være omstillet til Rektors Kontor.

Breve er den bedste Meddelelsesform mellem Børnene og 
Hjemmet, »selv om Tiden ikke godkender denne Opfattelse. 
Et godt Brev hjemmefra bør ikke ophøre at være en af de 
Værdier, hvormed en Fader og Moder glæder deres Dreng, 
og et regelmæssigt Brev fra Drengen til hans Forældre bør, 
trods alle Telefoner, være en af de Pligter, Hjemmene aldrig 
maa tage fra Børnene, men tværtimod fast skal holde paa.

Man vil forhaabentlig uden en nærmere Redegørelse kunne 
forstaa, at der ikke kan være uhindret Adgang for Børnene til 
Brugen af Telefon paa en Kostskole. Vi maa naturligvis i no
gen Grad sikre os Kontrol med, hvem der ringer til vore 
Drenge, og hvad der træffes Aftaler med dem om. Vi har haft 
Eksempler paa, at baade Herrer, hvis Selskab vi ikke har fun
det heldigt, og unge Damer, hvis Beskedenhed ikke har tryk
ket dem, har forsøgt ved Telefonopringninger at træffe Aftaler 
med Drenge her om Restaurationsbesøg, Udflugter o. lign., som 
absolut ikke kunde tillades. Denne Vanskelighed maa Foræl
drene tage i Betragtning og derfor heller ikke tilskynde Bør- 
nehe til uden forSkolen fra Konditorier, Købmænd o. lign, at 
besørge Telefonering, men hjælpe os til at holde Telefoneringen 
inden for de rette Grænser og i fuldt, aabent Dagslys.

Ved Opringning til Kontoret mellem 9 og 12 vil man kunne 
afgive Besked til Eleverne og faa Besked om Eleverne samt 
.træffe Aftale om Samtale med Elever paa bestemte Tider om 
Eftermiddagen, ligesom saadan Aftale ogsaa kan træffes i Breve. 
Men man maa huske paa, at Opringninger til Steder ud over 
den nærmeste Omegn kan medføre baade halve og hele Timers 
Ophold ved Telefonen, ligesom man ej heller kan gaa ud fra, 
at der ikke er andre til Stede, hvor Telefonsamtalen finder 
Sted.
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Postbesørgelse til og fra Skolen sker to Gange daglig, Mor
gen og Middag. Pakker besørges ikke af Postvæsenet, men 
ved Skolens Foranstaltning, og Besørgelsen finder Sted 2 Gange 
ugentlig, Onsdag og Lørdag. Pakkebesørgelse paa andre Ti
der kan som Regel ikke finde Sted.

Trappeinteriør fra Skolen.
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FORHOLD VED OPTAGELSE OG UDMELDELSE

De normale Klasser for Optagelse af nye Elever er 1. Mel
lemskoleklasse, Alder ca. 11 Aar, og 1. Gymnasieklasse, Alder 
15 Aar og bestaaet Mellemskoleeksamen. I de øvrige Klasser 
kan Elever optages, hvis der er Plads, og de samme Pensa er 
læst, som Skolen her har læst. Dog gælder der for 4. Mellem
skoleklasse og 3. Gymnasieklasse særlige Regler, og i Alminde
lighed kan man ikke vente at faa Elever optaget i disse Klasser.

Sædvanligvis kræves der af enhver Elev en Prøve, før han 
optages. Om disse Prøver, og hvad de gaar ud paa, bør man 
i god Tid forhøre sig ved Henvendelse til Skolen, da det ikke 
i alle Tilfælde drejer sig om at fastslaa et vist Mindstemaal af 
Skolekundskaber, men ogsaa er nødvendigt at foretage andre 
Undersøgelser for at faa et Skøn over Elevens almindelige In
telligens. Desuden maa vi, inden endelig Bestemmelse tages, 
have haft Lejlighed til at tale med Forældrene her paa Sko
len, ogsaa for at de paa denne Maade ved Selvsyn kan lære 
de Forhold at kende, under hvilke Børnene lever.

Om Børn, der kommer fra andre Skoler, forbeholder vi os 
Ret til ved Henvendelse direkte til denne Skole at skaffe os 
■de Oplysninger om deres tidligere Skolegang og Forhold, som 
vi maatte finde fornødent at kende.

De Børn, der forlader Skolen med Realeksamen eller Stu
dentereksamen, behøver ikke særlig at udmeldes. I alle andre 
Tilfælde maa Udmeldelse være Skolen i Hænde 3 Maaneder 
før den Dato, da Eleven skal forlade Skolen, og der skal be
tales fuld Betaling 3 Maaneder efter Skolens Modtagelse af Ud
meldelsen, der maa være skriftlig og dateret.

Elever, der forlader Skolen i Utide, er ligeledes pligtige at 
■betale for de næste 3 Maaneder.

Skolen besørger til- og fraflyttende Elevers Tøj fra og til 
Holbæk Station. Skolen sørger for Udpakning af nye Elevers 
tilsendte Tøj, men har ingen Pligt til at besørge Indpakning.
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ELEVERNES UDSTYR, VASK OG TØJREPARATION.

Paa Elevernes Værelser er der følgende Ting: Skab til Gang
klæder, Rum til Linned, Servante og Stel, Bord, Stole, Gardi
ner, Loftsbelysning, Bogreol. Til Fodtøj er der særlig Plads, 
i Pudserummet.

Eleverne skal selv medbringe:
1. Seng (til at skille ad eller slaa sammen).
2. Sengklæder, Dyne til Vinterbrug.
3. 3 Par Lagen og Pudevaar. Kuverter hellere end Overlagen..
4. 6 Haandklæder.
5. 4 Badehaandklæder.
6. 1 Badekaabe.
7. Badebenklæder til Brug ved Svømning.
8. 1 tyk Uldtrøje (Sweater).
9. 1 Sengeforligger.

10. 2 Sengetæpper, som kan vaskes.
11. 1 Sæt Overtrækstøj af blaat Lærred eller mørkt Bom

uldstøj, som dækker hele Personen fra Hals til Ankler 
(Overalls alene er ikke nok).

12. 1 Par Stuesko, sort Læder, ganske flade Hæle.
13. 2 Par Støvler eller Sko, 1 Par Vinterstøvler.
14. 1 Par Gummistøvler.
15. 1 Par Gymnastiksko, hvidt Lærred, ingen Hæle, Kromsaaler., 
16. 1 Par Fodboldstøvler.
17. 2 Poser til smudsigt Linned, 1 stor (Sæk) til Snavsettøj- 

rummet, en lille til Lommetørklæder o. lign, til Værelset.
18. 1 lille Træ- eller Blikkasse med Hængelaas til Opbeva

ring af Breve og Værdisager i Skabet. Størrelse: ca. 4Ö 
cm lang og 30 cm høj.

19. Servietring med Navn.
Alt, ogsaa Gangklæder, Overtøj, Sengetøj og Fodtøj, maa 

være mærket med fuldt Navn, ikke blot to Bogstaver.
Billeder til Ophængning paa Værelset maa gerne medbrin

ges. Egne Møbler, bekvemme Stole o. lign, maa kun medbrin
ges efter Aftale med Skolen.
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Kniv, Ske og Gaffel maa ikke medtages.
Cykler kan medbringes og maa være forsynet med Navne

plade med fuldt Navn.
Vask, og Tøjreparation besørges af Hjemmet, som paa den 

Maade bedst kan holde Øje med Børnenes Tøj. Naar det er 
nødvendigt, f. Eks. naar Forældrene bor i Udlandet, kan det 

‘besørges ved Skolens Hjælp efter de til enhver Tid gældende 
Priser. I saadanne Tilfælde er vi ogsaa gerne behjælpelige med 
Nyanskaffelser til Børnene efter særlig Aftale med Forældrene.

Reparation af Garderobe, Fodtøj o. a. kan ske hos de af 
Skolen benyttede Reparatører, naar det ordnes paa de gæl
dende Maader gennem Skolens Kontor. Regningerne for saa
danne Ting kontroleres af Skolen og betales herfra.

Paa Regning kan faas paa selve Skolen: Frimærker, Brev
papir og Konvolutter, Selestropper, Sæbe, Tandpasta, Tandbør
ster og flere lignende nødvendige Smaating. Skolemateriel kø
bes paa Kontoret for kontant Betaling. Fodtøj og andet per
sonligt Udstyr kan anskaffes gennem Skolen, naar Aftale derom 
med Forældrene forinden har fundet Sted. Gymnastikdragt og 
Fodbolddragt anskaffes gennem Skolen, for at alle kan have 
den ens.

Hvad Børnene ødelægger, maa de erstatte.
Børnenes Tøj og Cykler holdes brandassureret af Skolen.
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MELLEMSKOLENS FYSIKLOKALE.

Efter den sidste Tilbygning (1930) mener vi, at Skolen i alle 
Henseender kan gøre Krav paa at blive betragtet som fuldt mo
derne i Retning af ydre Undervisningsforhold: Skolen har sær

skilt Laboratorium til Fysik for Mellemskolens Elever, saaledes 
at disse gennem Elevforsøg selv gør deres Iagttagelser, to sær
lige Laboratorier til Fysik og Kemi i Gymnasiet og endvidere 
særskilt Lokale til Samling og Undervisning i Naturhistorie og 
Naturfag.

Skolens Samlinger er i alt væsentligt paa Højde med, hvad: 
de bør være.
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SKOLENS FESTSAL
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BETALING
Betaling for Skolegang er:

1. og 2. Mellemklasse................................... 66 Kr. pr. Kvartal'
3. og 4. Mellemklasse................................... 72 Kr. pr. Kvartal
Realklassen og Gymnasieklasserne. . . 81 Kr. pr. Kvartal

Betaling for Ophold er:
1. og 2. Mellemklasse............................. 324 Kr. pr. Kvartal
3. og 4. Mellemklasse............................. 353 Kr. pr. Kvartal
Realklassen og Gymnasieklasserne . . . 379 Kr. pr. Kvartal

Betalingen for Ophold, Skolepengene samt et Depositum paa 
75 Kr. erlægges kvartalsvis forud. Der betales ikke Brænd
selspenge. Opgørelse tilstilles Forældrene 4 Gange aarlig.

Lægetilsyn betales der ikke for. Tandlæge betales efter Reg
ning; Medicin og eventuelle Hospitalsophold ligesaa.

Børnene reder om Morgenen selv deres Senge, men børster 
ikke deres Fodtøj.

Skolebøger. Alle Skolens Elever, gamle og nyindmeldte,. 
faar i Tide en Liste over de Skolebøger, som skal bruges i 
det kommende Skoleaar. Bøgerne maa være i Orden ved Sko- 
leaarets Begyndelse. Holbæks Boghandlere besørger gerne 
Skolebøger for dem, som maatte ønske det, og fører særskilt 
Konto for hver enkelt Elev, der bestiller Bøger hos dem, men 
enhver Boghandler kan naturligvis skaffe dem.

Bøger, som i Skoleaarets Løb bestilles gennem Skolen, fø
res paa Regning af os.


