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STENHUS KOSTSKOLE
HOLBÆK

Skolen fotograferet fra Luften

Stenhus Kostskole er Gymnasium med nysproglig og matematisk
naturvidenskabelig Retning. Skolen er Privatskole og har siden 1912 
haft Eksamensret til Mellemskole-, Real- og Studentereksamen, 
saaledes at Eksaminerne afholdes paa selve Skolen under ganske 
samme Vilkaar som ved Statens Gymnasieskoler.

Skolen bestaar af to Afdelinger: En Drengeafdeling og en Pige
afdeling, der i den daglige Undervisning holdes fuldstændig adskilte. 
Da Skolen er Kostskole, optages der som Regel ikke Elever, der 
bor i Pension uden for Skolen.



Drengeskolen
Stenhus Kostskole er oprettet 1906 af Rektor H. Edv. Hass, der 

efter en Aarrækkes Skolegerning i København ønskede at grund
lægge en Skole paa flere efter Datidens Forhold nye pædagogiske 
Principper.

Skolen er i hele sit Anlæg baseret paa at bevare saa meget som 
muligt af et kristent Hjems Præg, og Skolen vil derfor hellere gen
nem Samvær og Samtale end ved Kontrol og Inspektion hjælpe Ele
verne til Forstaaelse af, hvad der er rigtigt, og hvad der er galt. 
Vi søger i størst muligt Omfang at knytte Hjælpere til Skolen, der 
deler dette Synspunkt.

Den egentlige Skoletid er afkortet til 5 Timer daglig, fordelt paa 
6 Lektioner à 40 Minutter, saaledes at Skolen følger samme Under
visningsplan som Landets øvrige Gymnasieskoler, blot med den 
Forskel, at den enkelte „Time“ her er afkortet med 10 Minutter, 
hvilket muliggøres gennem Skolens relativt lave Klassekvotient. 
Fyrretyve Aars Erfaring har kun kunnet bestyrke Skolens Ledelse 
i, at det er en stor Fordel at nøjes med en Skoletid af denne Længde. 
Efter vor Erfaring volder det ikke Vanskelighed at naa igennem 
Lærestoffet, da Eleverne gennemgaaende er friskere at arbejde med 
i den kortere Skoletid.

Den saaledes indvundne Tid anvendes for Kostelevernes Vedkom
mende til UA Times praktisk Arbejde daglig ved alt almindeligt 
forekommende Arbejde i Mark (8 Hektar), Frugt- og Køkkenhave 
(3 Hektar) og Hus (Fjerkræ, Svineopdræt, Køkkenarbejder o. lign.). 
Desuden beskæftiger vi, navnlig om Vinteren, de yngre Elever ved 
almindelig Træsløjd og lign. Vor Erfaring viser os, at dette Arbejde 
som Motion (naturligt Afløb for Overskud af fysisk Kraft), relativ 
Hjernehvile og praktisk udviklende Beskæftigelse er af stor Værdi. 
„Arbejdstimen“ modarbejder Forfinelse og Blødagtighed og kan 



give værdifulde Fingerpeg til Bestemmelse af Elevernes Anlæg og 
Evner med Henblik paa Valg af Fremtidsstilling. Arbejdstimen er 
obligatorisk for alle.

Ad ovennævnte Veje søger Skolen ikke blot at bibringe Eleverne 
den nødvendige faglige Dygtighed, men søger ogsaa at give Ele
verne den efter Skolens Opfattelse bedst mulige Karakteropdra
gelse.

Dr engekostskolen ligger paa Toppen af en Bakke med en pragt
fuld Udsigt over Holbæk Fjord, Hørby og Hagested Skove og det 
omliggende Land, ca. 2V2 km fra Holbæk Station, lige i Udkanten 
af Holbæk By paa Stenhusvej, medens Skolens Pigeafdeling ligger 
paa Kalundborgvej, noget nærmere Holbæk, men ogsaa i Udkan
ten af Byen. Skolens Areal omfatter dels Skolebygningerne med 
tilstødende Legeplads, dels Alumnatsbygningerne, der er omgivet 
af en dejlig gammel Have, et Stadion med Fodboldbane, Spring- 
og Løbebaner, Tennisbane, en ca. een Hektar stor Frugthave samt 
endelig Arealer til Køkkenhave og et mindre Landbrug.

Efter de sidste Tilbygninger (1930 og 1933) mener vi, at Skolen 
i alle Henseender kan gøre Krav paa at blive betragtet som mo
derne i Retning af ydre Undervisningsforhold: Gode Klasselokaler, 
særskilt Laboratorium til Fysik og Geografi for Mellemskolens Ele
ver, 2 Laboratorier til Fysik og Kemi i Gymnasiet og endvidere 
særskilt Lokale til Samling for og Undervisning i Naturhistorie og 
Naturfag.

Skolens Samlinger er i alt væsentligt paa Højde med, hvad de 
bør være. Skolens Gymnastiksal med Baderum og opvarmet Om
klædningsrum med særskilt Skab for den enkelte Elevs Rekvisitter 
giver Plads for indendørs Badminton- og Haandboldbane.

I Alumnatsbygningerne er det ordnet saaledes, at Mellemskolens 
Elever deler Værelse to og to, medens Eleverne i Realklassen og 
Gymnasiet alle har Enkeltværelse. Eleverne sover og læser paa 
deres Værelser, men der er desuden til deres Disposition to større 
Opholdslokaler, begge beliggende i umiddelbar Tilknytning til Rek
tors Privatlejlighed, der dog kun ved særlige Lejligheder er til
gængelig for Eleverne. Der er indlagt Centralvarme og elektrisk 
Lys.

Kostskolelærerne har deres Lejligheder beliggende forskellige 
Steder mellem Elevernes Værelser. Kosteleverne anbringes ikke 
Klassevis, men bor fordelt i disse, saaledes at Skolens Præg af at 
være en Helhed bevares bedst muligt.



Spisesalen

Interiør fra Elevernes ene Opholdsstue 
I Baggrunden Indgangen til Rektors Dagligstue



Kostskolens Liv paa Hver- og Helligdage 
Dagplan: 6,30— 7,15: Morgenbad, varm og kold Douche i opvarmet 

Rum, Paaklædning og Sengeredning, der fo
retages af Eleverne selv.

7,20: Morgenmaaltid: Havregrød, Mælk, Te og
Smørrebrød.

7,50: Morgensang.
8,00: Skolen begynder.

10,15: „Timad“ (2 halve Stykker Smørrebrød).
12,55: Middagsmad, 2 Retter, om Søndagen des

uden Dessert.
13,45— 15.00: Arbejdstime.
15,30: Eftermiddagste, Brød og Smør, et Stykke

Kage pr. Mand.
15,45: Lektielæsningen begynder.
18,00: De to mindste Klasser: I Vinterhalvaaret

Højtlæsning, Gymnastik eller Sløjd.
19,00: Aftensmad, varm Ret, Brød, Smør. 3 à 4

Slags Paalæg, Mælk og Te.
20,00: Aftensang og Sengetid for 1. og 2. Mellem

klasse.
21,00: Aftensang for de større Elever. Sengetid for

3. og 4. Mellemklasse.
Efter Aftensang ophører alt Samvær uden særlig Tilladelse mel

lem Eleverne. Om Søndagen indtages Maaltiderne Kl. 8,15, 12,15, 
16 00 og 19,00.

Lektielæsningen foregaar som nævnt paa Værelserne og nor
malt uden Tilsyn. Viser det sig i Skolen, at Hjemmearbejdet er 
utilfredsstillende, bliver Eleven sat under Læsetilsyn i et særligt 
Lokale. Hos de paa Skolen boende Voksne kan Eleverne faa Hjælp 
med de Smaavanskeligheder, de kan støde paa under Lektielæsnin
gen. I Læsetiden Kl. 15,45—19,00 maa Besøg paa Værelserne ikke 
finde Sted uden Tilladelse.

Vi indskrænker vor Kontrol og vort Tilsyn til det mindst mulige 
for at vænne Drengene til at handle og optræde paa eget Ansvar, 
men der kan naturligvis være Tilfælde, hvor det viser sig nødven
digt at skærpe Kontrollen. Den Tid, der ikke medgaar til Lektie
læsning og andet Hjemmearbejde, lader vi saa vidt muligt Dren
gene disponere over selv.



Elevværelse

Søn- og Helligdage
Vi anser det for normalt og naturligt, at Søndagens Karakter af 

Helligdag opretholdes. Dette kan ske ved. at Eleverne frivilligt del
tager i Gudstjenesten i en af Omegnens Kirker, eller at de ca. hver 
fjerde Søndag paa selve Skolen deltager i en Gudstjeneste i en for 
dem specielt tilrettelagt Form, Skolegudstjeneste, hvortil Skolen i 
Almindelighed fremskaffer fremmede Talere, der er vant til at tale 
til Børn og unge. Ved disse Skolegudstjenester skal Kosteleverne 
være til Stede. Dette finder vi er i god Overensstemmelse med, at vi 
i det hele ønsker at holde Skolens og Undervisningens Form og Liv 
paa Kristendommens Grund. Hjem, der paa dette Punkt ikke er enig 
med os, bør ikke betro os deres Børn.

Søndag Eftermiddag benyttes dels til frit Samvær, dels til Leg, 
Sport og Udflugter. Der er altid to af de til Skolen knyttede Voksne, 
de saakaldte „Legesøndagslærere“, som tager sig af Børnene, sætter 
Leg i Gang eller tilskynder til anden Beskæftigelse — om Somme
ren saa vidt muligt ude, om Vinteren indendørs. Paa denne Maade 
prøver vi at undgaa, at Søndagene bliver daarligt anvendt eller 
bliver Dage, hvor Drengene gaar og keder sig.



Fritiden
Vi vil nødig blande os for meget i Elevernes Anvendelse af de

res Fritid, men visse Hovedregler er dog nødvendige for det al
mene Vel:

1) Børnene maa ikke løbe og forstyrre hinanden hverken ved 
Besøg i Utide eller ved Leg lige uden for Vinduerne. De to 
mindste Klassers Elever skal, naar Læsningen er forbi, begive 
sig ned i Opholdsstuerne, hvor de kan sysselsætte sig med 
Leg, Spil, Læsning el. lign. Vore Stuer ligger op til disse Lo
kaler. Om Sommeren kan denne Tid tilbringes ude. De større 
Elever maa ikke opholde sig paa hinandens Værelser, før de 
er færdige med deres Forberedelsesarbejde til Skolen. Tiden 
mellem Aftensmaaltidet og Aftensang (Kl. 19,30—21,00) kan 
benyttes til Samvær. Der maa kun spilles Kort i Opholds
stuerne, ikke paa Værelserne, og „Gilder“ med Traktement 
maa kun finde Sted efter forud indhentet Tilladelse.

2) Eleverne maa ikke uden Tilladelse forlade Skolens Grund, 
altsaa ikke tage til Holbæk, gaa i Butikker, gøre Udflugter el. 
lign., uden forud indhentet Tilladelse. Biografteaterbesøg uden 
Tilladelse er altsaa forbudt. Eleverne vil kun undtagelsesvis 
faa Tilladelse til at gaa i Biografen og i Almindelighed kun 
til Films, der efter Skolens Opfattelse kan være af Værdi 
for dem.

3) Det er Eleverne forbudt at bade eller at færdes paa Is uden 
Tilsyn fra en af de ved Skolen ansatte Voksne, og dette gæl
der ogsaa ved Udflugter fra Skolen. Overtrædelser af dette 
Forbud vil medføre øjeblikkelig Bortvisning fra Skolen.

4) Skolens Elever maa kun komme paa Holbæks Hoteller i Følge 
med Voksne eller efter særlig Tilladelse i det enkelte Tilfælde; 
derimod er det, naar man har indhentet Tilladelse til at for
lade Skolens Grund, tilladt at gaa paa Konditori.

5) Det er ikke tilladt Eleverne at have Radio eller Grammofon 
paa Værelserne, andre Musikinstrumenter maa kun haves ef
ter særlig Tilladelse. Skolen har Radio, til hvilken Eleverne 
har Adgang efter nærmere fastsatte Regler.

6) Fritidslæsning er noget, hvori Skolen er interesseret. Der fin
des paa Skolen et Bibliotek, hvor der uden Betaling kan laa
nes Bøger, og Drengene har desuden Lejlighed til at laane 
Bøger ved Folkebiblioteket i Holbæk. Nogen egentlig Kontrol 
med Fritidslæsningen kan vi ikke føre, men vi tilskynder



Drengene til kun at læse gode Bøger og Blade. Meget af den 
saakaldte „Drengelitteratur“ er noget Stads, som kun giver 
Smag for spændende og ophidsende Læsning og til sidst gør 
Børnene ganske uinteresseret i sund Litteratur. Hjemmene 
anmodes derfor om at støtte Skolens Bestræbelser ved ikke at 
forære eller medgive Børnene den Slags Bøger og ej heller 
sende dem illusterede Blade, hvis Billedstof og Tekst i heldig
ste Fald er værdiløst og i uheldigste skadeligt og sansepir
rende. Mange Hjem er mærkelig lidt forstaaende i deres Op
fattelse af dette Forhold.

Organiseret Fritidsbeskæftigelse
Af Sport dyrker Skolen Fodboldspil og fri Idræt, som er obli

gatorisk, samt Badminton og Tennis. Skolen afholder et aarligt 
Idrætsstævne for Skolens Elever, og til dette Idrætsstævne udsæt
ter Skolen for at animere Elevernes Lyst til at deltage en Række 
gode Præmier. Aarets Idrætsmester i ældste Aldersgruppe hædres 
paa forskellig Maade, bl. a. ved at faa sit Navn indgraveret paa 
Idrætspokalen. Der afholdes ogsaa mindre Konkurrencer i Bad
minton og Tennis, hvortil Skolen normalt plejer at give Præ
mie. Endelig deltager Skolen i det store, aarlige Skoleidrætsstævne 
paa Kongens Fødselsdag i Konkurrence med de fleste andre sjæl
landske Gymnasieskoler uden for København, ligesom Skolen gen
nem mange Aar har været Deltager i Kostskolernes Pokalturnering 
i Fodbold.

Eleverne har deres egen Spejdertrop, der hører under KFUM- 
Spejderne i Danmark. Skolen kan meget anbefale, at man giver 
de Elever, der har Lyst til at deltage i Spejdertroppens Arbejde, 
Tilladelse til dette. Spejdertroppen ledes af en af de ved Skolen 
ansatte Voksne.

Eleverne har Lejlighed til at have en Diskussionsklub paa Sko
len, hvortil de faar Skolens Støtte til at indkalde fremmede Talere 
og Diskussionsledere, men Diskussionsklubben ledes af Eleverne 
selv og er et værdifuldt Led i disses Selvopdragelse. Kun Gymna
siets Elever kan i Almindelighed være Medlemmer af Diskussions
klubben.

Musikundervisning i Klaver kan faas paa Skolen. Der be
tales ikke noget ekstra Honorar for Musikundervisningen, men 
Deltagerantallet er begrænset, og Skolen bestemmer i Samraad 
med Musiklæreren, hvoi’ mange og hvilke Elever der kan optages.



Musikundervisning i andre Instrumenter kan etableres i Holbæk, 
men maa betales ekstra. Til Udvikling af den musikalske Interesse 
og Smag foranstalter Skolen i Vinterhalvaaret Musikaftener, hvor 
Eleverne har Lejlighed til at høre god Musik og Sang. I Samarbejde 
med Holbæk Musik- og Teaterforening gives der endvidere et stort 
Antal Elever Lejlighed til at overvære Koncerter og Teaterfore
stillinger i Holbæk.

I Vinterhalvaaret afholdes hyppige Foredrag, som dels holdes af 
Lærerne, dels af fremmede Talere. Disse Foredrag er kun for Gym
nasiet, Realklassen og 4. Mellemklasse og omhandler i Reglen Em
ner af Interesse foi' det Stof, Skolen skal gennemgaa, eller Spørgs- 
maal, som er fremme i Tiden. Nu og da er der Foredrag af mere 
underholdende Karakter for alle Skolens Elever.

Skolen har eget Tonefilmsanlæg, paa hvilket der forevises baade 
underholdende og belærende Films.

Forældrene er altid velkomne til at overvære Foredrag og lig
nende Arrangementer.

Fester
Skolen plejer en Gang om Aaret at afholde en Komediefest. Det 

er normalt Eleverne fra II. G., der spiller Komedie. Vi plejer at 
spille Stykker af den egentlige Litteratur — dansk eller fremmed —, 
saa at der ogsaa for Skolearbejdet kommer noget værdifuldt ud 
deraf. De optrædendes Forældre indbydes sammen med Kostskolens 
Elever og Hjælpere til Middag bagefter.

Skolens Fødselsdag den 4. September plejer i Almindelighed at 
blive fejret ved en større Skoleskovtur, og Anbringelsen af denne 
Fest lige i Begyndelsen af Skoleaaret er værdifuld ikke mindst for 
de nye Elever, der har godt af at have noget at se hen til straks fra 
Aarets Begyndelse.

I Aarenes Løb er det blevet Tradition, at ogsaa Rektors Fødsels
dag fejres paa forskellig Maade. Endelig søger vi at gøre Afslut
ningsdagen saa festlig, som vi kan, og Skolens Forældre opfordres 
til i saa høj Grad, som det maatte være muligt, at komme til Stede 
ved denne Lejlighed, da det er den eneste Gang om Aaret, hvor 
Skolen har Mulighed for at faa hele Forældrekredsen i Tale paa en 
Gang. I Almindelighed er en Del af Rektors Tale paa Afslutnings
dagen af almen-pædagogisk Art og derfor af Interesse for alle Sko
lens Forældre. Eksamensklassernes Forældre indbydes til Frokost 
efter Afslutningen.



Forskellige praktiske Oplysninger
Elevernes Heldbredstilstand

Før en Kostelev kan optages paa Skolen, maa der foreligge en 
Attest, normalt udstedt af Elevens sædvanlige Læge, for, at Elevens 
Helbredstilstand er tilfredsstillende. Attesten udstedes paa særlige 
Blanketter, der tilsendes fra Skolen inden Optagelsen. Børn med 
Tilbøjelighed for Vandladning i Sengen kan ikke optages, hvis Til
bøjeligheden er mere end forbigaaende.

Kort efter Skoleaarets Begyndelse foretager Skolens Læge en Un
dersøgelse af alle nye Elever, og een Gang i Løbet af hvert Skole- 
aar foretages en generel Undersøgelse af alle Kosteleverne. Skolens 
Læge har iøvrigt en Gang om Ugen Konsultation paa Skolen, lige
som han i Sygdomstilfælde tilser Patienterne.

Skolens Sygeplejerske, der bor i Alumnatsbygningerne, tager sig 
af det daglige Tilsyn med Elevernes Helbredstilstand, Forbindinger, 
Medicinuddeling o. s. v. og passer Eleverne i Sygdomstilfælde.

Ethvert Ildebefindende skal af Eleverne straks anmeldes til Syge
plejersken; de maa ikke gaa og føle sig utilpas og „tro“, at det gaar 
nok over. Drengene kan undertiden synes, det er mandigt at bære 
sig saaledes ad, men det er ganske galt. Et Ildebefindende er tit 
Begyndelsen til en Sygdom, og det bør altid undersøges nærmere, 
ogsaa fordi det kan medføre Smittefare for andre paa Skolen. Naar 
en Dreng mærker et Ildebefindende, bør han under ingen Omstæn
digheder spise, før han anmelder det. Eleverne maa ikke selv have 
Medicin af nogen Art, heller ikke forskellige Tabletter mod Hoved
pine o. s. v., da en Del af disse er febernedsættende og derfor van
skeliggør det for Sygeplejersken og Skolelægen i Sygdomstilfælde 
at stille den rigtige Diagnose. Skolen er altid forsynet med det nød
vendige.

Paa de Værelser, hvor der ligger syge, er alt Besøg af Uvedkom
mende forbudt.

Lettere og normalt forløbende Smaadaarligheder meddeles ikke 
Hjemmene, men Sygdom af blot nogenlunde alvorlig Art meddeles 
pr. Telefon eller Brev. Da Elever, som ikke fejler noget videre, ret 
ofte sender foruroligende Meddelelse 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 an- 
gaaende evt. Sygdom kan ske til Skolens Kontor — Holbæk 269 — 
Kl. 9—12 Formd.



Ved Sygdom, der kræver Isolation eller- Operation, indlægges 
Eleverne paa Holbæk Amtssygehus. Naar der ikke kræves øjeblik
kelig Beslutning, vil Forhandling med Hjemmene naturligvis altid 
finde Sted først.

Trappeinteriør, Skolen



Ferier og Rejsesøndage
I Skolens lange Ferier (Efteraarsferie, Juleferie, Paaskeferie, 

Sommerferie) kan Eleverne ikke blive paa Skolen, og Skolen har 
ikke Pligt til at sørge for dem. Hjemrejser mellem Ferierne maa 
af Hensyn til Skolens Personale og Dispositioner iøvrigt saa vidt 
muligt foregaa paa de Rejsesøndage, der fastlægges efterhaanden — 
i Reglen een Gang imellem to Ferier. Hyppigere Hjemrejser kan 
Skolen ikke gaa med til, da Eleverne i mange Tilfælde er adspredte 
i Dagene baade før og efter Rejsen, er uoplagte til Skolearbejde 
Dagen efter og derved virker hemmende for Klassens normale 
Fremgang. Hjemrejse ved særlige Lejligheder (større Familiefester 
etc.) kan ordnes efter særlig Aftale i hvert enkelt Tilfælde.

Ved alle Hjemrejser paatager Skolen sig at sørge for Billetter 
og Indskrivning af Rejsegods, forudsat at Skolen senest tre Dage 
før Afrejsen faar Besked om, hvorledes og hvorhen Drengene skal 
rejse. Til Skolens faste Ferier kræves ikke nogen særlig Rejsetilla
delse fra Hjemmet, hvorimod Skolen til Rejsesøndagene mellem 
Ferierne maa have en skriftlig eller telefonisk Tilladelse til Hjem
rejse den paagældende Dag. Denne Tilladelse maa være Skolen i 
Hænde senest tre Dage før Afrejsen.

Skolen tillader ikke Eleverne at køre hjem i Bil med fremmede, 
med mindre der i det enkelte Tilfælde foreligger skriftlig Tilladelse 
fra Hjemmet. Hvis en Elev skal besøge en Kammerat i en Ferie 
eller paa en Rejsesøndag, maa Skolen udbede sig Meddelelse fra 
begge de paagældende Hjem.

Breve
Skolen anser det for meget værdifuldt, at Hjemmene holder sig 

i Kontakt med Eleverne ved Hjælp af gensidige Breve i Stedet for 
at lade sig nøje med en Telefonsamtale nu og da.

Post, der ankommer til Skolen om Morgenen, uddeles til Eleverne 
ved Middagsbordet. Post, der ankommer om Eftermiddagen, udde
les ved'Aftensbordet.

Skolens Postkasse tømmes af Postvæsenet midt paa Formiddagen 
og sidst paa Eftermiddagen. Pakker og andre større Forsendelser 
ekspederes med Skolens Vogn til Postkontor og Jernbanestation to 
Gange om Ugen — i Reglen Onsdag og Lørdag.

Telefon
Paa Skolens Kontor er der Telefonvagt alle Skoledage Kl. 9—12. 

I denne Tid kan der afgives Besked til Eleverne, hvorimod disse 



ikke kan tilkaldes. Fra Skolens Telefon, Holbæk 269, kan der stil
les om til Rektors Kontor, men Rektor træffes bedst Kl. 10^2—11 
paa Telefon Holbæk 632.

Kl. 18—183/4 har Eleverne Adgang til at benytte Telefonen (Hol
bæk 269), men det vil forstaas, at kun et meget begrænset Antal af 
Kostskolens over 100 Elever kan naa at føre Samtaler i Telefon
tiden. Skolen henstiller derfor meget til Hjemmene, at man kun 
benytter Telefonen som Forbindelsesmiddel med Eleverne, naar det 
er absolut nødvendigt, og at man af Hensyn til de andre Elever, der 
skal føre Samtaler, indskrænker Taletiden til tre Minutter. Ele
verne skal i hvert enkelt Tilfælde have Tilladelse til at foretage 
Opringninger herfra. Rektors Telefon maa ikke benyttes af Ele
verne, og disse kan altsaa ikke tilkaldes paa Telefon Holbæk 632.

Kosten
Skolens Kost er som i et Middelstandshjem i Danmark, dog med 

en noget moderne Diætik. Den daglige Kost er ikke vegetarisk, 
men i Overensstemmelse med ansete Børnelægers Mening indehol
der den rigeligt med Grøntsager. Den almindelige Sundhedstilstand 
mellem Drengene, deres Friskhed og Arbejdsevne, som vi i Aare
nes Løb har set den, er for os et Bevis paa, at Skolens Kost er an
lagt rigtigt.

Ekstraforplejning har da ogsaa kun i faa Tilfælde vist sig at være 
nødvendig og kun, hvor særlige Omstændigheder gjorde sig gæl
dende. Vi betragter derfor denne som et Led i Sygediæt og gaar 
kun med til at give Ekstraforplejning efter Skolelægens Anvisning 
eller Godkendelse. Den nødvendige Diæt i og efter Sygdomstilfælde 
samt ved kroniske Tarmlidelser, hvorom Skolen i Forvejen er un
derrettet, ordnes vederlagsfrit. Al anden Ekstraforplejning og Me
dicin maa betales særskilt. Tilskud af Jernpræparater og „styr
kende“ Medicin, som erfaringsmæssigt mange sværmer for, giver 
vi kun efter Skolelægens Undersøgelse og Ordination.

Slikkeri
Med Tilsendelse af Slikkeri bør der fra Hjemmenes Side vises 

Maadehold — lidt Kager, Frugt, Chokolade o. lign, med Pakken 
hjemmefra er en naturlig Ting, men det maa ikke overdrives og 
vil blive paatalt, hvis det bliver overdrevet. Meget Slikkeri volder 
direkte Ulemper baade for Børnene og for os. Det ødelægger Dren
genes naturlige Appetit og giver Uoplagthed og Utilpashed over 



for Arbejdet. Det bibringer ogsaa Eleverne den ganske urigtige Op
fattelse, at Slikkeri er noget, der hører med til det daglige og nød
vendige. Hjemmene maa paå dette Punkt støtte Skolen og heller 
ikke i Ferierne bibringe Eleverne den Opfattelse, at naar man skal 
have det dejligt, skal der altid Slikkeri eller ekstra Spisning til. 
Man skal lære at spise for at blive mæt, ikke for at more sig. Hon
ning, Syltetøj, Marmelade o. lign, bør undgaas, da disse Ting med
fører et utiltalende og uhygiejnisk Griseri paa Børnenes Værelser.

Penge
Eleverne kan maanedlig gennem Skolen faa udbetalt et nær

mere aftalt Beløb, af hvilket de kan afholde Udgifter til de Smaa- 
ting, de har Brug for som Stilebøger, Glosebøger, Penne, Blyanter, 
Viskelæder o. lign. Hvad de kan spare, er deres eget. Eleverne kan, 
hvis de ønsker det, deponere Penge paa Skolens Kontor, hvis de 
f. Eks. ved Fødselsdagsgaver er kommet i Besiddelse af større Be
løb. Vi advarer Børnene mod at købe Slik for deres Penge, men vi 
kan ikke forbyde det — og vil det heller ikke. Vi er vidende om, 
at det gøres i en efter vor Mening for stor Maalestok. Hjemmene 
bør ikke ved alle Lejligheder stikke ekstra Penge til Drengene, men 
vi kan heller ikke hindre, at dette sker. Vi synes, det er galt, at en 
Dreng har for mange Penge paa Haanden, og det medfører let, at 
han bliver efterspurgt som „Ven“, og denne Stilling er usund baade 
for ham og de øvrige Elever. Det er Børnene forbudt at laane Penge 
hos hinanden, i det hele taget at laane hinandens Ting, ligesom 
Køb og Salg Eleverne indbyrdes er forbudt uden Tilladelse. Saa 
længe Børnene ikke selv betaler deres Ting, er det urigtigt at lade 
dem handle med deres Ejendele. Det er Eleverne forbudt under no
gen som helst Form at gøre Gæld, og Skolen fraraader paa det mest 
indtrængende, at Hjemmene opretter Konti hos forskellige Hand
lende i Holbæk. Der skal en meget stærk Karakter til hos en Dreng, 
for at han kan undgaa at misbruge en saadan Frihed, og vore Er
faringer paa dette Punkt er desværre bitre. Før eller senere for
tryder Hjemmene, hvis de er gaaet med til et saadant Arrangement.

Forældrenes Besøg
paa Skolen ses gerne, naar de indrettes paa en saadan Maade, at 

der kommer noget for Forældrene, Børnene og Skolen værdifuldt 
ud deraf. Forældrenes Besøg bør derfor normalt finde Sted paa 
Skoledage, hvorved Forældrene kan faa Lejlighed til at høre paa 



Undervisningen og se, hvordan Børnene klarer sig i Forhold til 
Kammeraterne. Forældrene ser samtidig, hvordan Dagen iøvrigt 
forløber for Børnene, og faar Lejlighed til en Samtale med Læ
rerne og de Voksne, 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 Søndagsbesøg kan det være van
skeligt at faa noget ud af, men Skolen forstaar selvfølgelig godt, 
at der er Forældre, der paa Grund af Arbejde kun kan komme 
paa Søndage, og vil selvfølgelig ikke i disse Tilfælde modsætte sig 
det. Børnene bør ved Besøgene mærke, at Forældre og Skole staar 
sammen i Interesse for Børnene, og at Forældrene er Skolens Ven
ner og omvendt. I Regelen vil det være rigtigst, at Børnene hører 
paa de Samtaler, der ved saadanne Besøg føres om dem og deres 
Arbejde. Ved Besøgene er Forældrene naturligvis Skolens Gæster. 
Besøg, der kun tager Sigte paa Udflugter med Børnene om Søn
dagene med tilhørende Restaurationsbesøg i Holbæk eller andet
steds, synes vi bibringer Børnene et uheldigt Billede af det Forhold, 
der bør herske mellem Skolen og Elevernes Hjem, og da de som 
oftest tillige medfører Træthed og Uoplagthed Dagen efter, er de 
ogsaa i nogen Grad en Hindring for Arbejdets heldige Forløb. Saa
danne Ture bør derfor i Arbejdstiden høre til Undtagelserne.

Paa Skolen findes et lille Udsalg, hvor Eleverne kan købe Skole
materiel og forskellige Smaating til personligt Brug (Tandpasta, 
Sæbe, Tandbørster etc.).

En Del af disse Ting maa betales kontant, idet det dels er ugør
ligt at føre Regnskab over de utallige Smaabeløb, der er Tale om, 
dels har vist sig, at Elevernes Forbrug stiger væsentligt, naar de 
ikke skal betale kontant.

Paa Regning kan faas: Frimærker, naar de straks ved Udleve
ringen paaklæbes et adresseret og lukket Brev. Endvidere i et pas
sende Omfang: Skriveblokke, Konvolutter, Sæbe, Tandpasta, Tand
børster og visse andre Ting.

Eleverne er erstatningspligtige med Hensyn til, hvad de maatte 
ødelægge af Skolens eller Kammeraternes Ejendele.

Forsikring
Elevernes Møbler, Tøj og Cykler er brandforsikrede ved Skolens 

Foranstaltning, derimod ikke tyveriforsikrede.



Skolen henleder Opmærksomheden paa, at Forsikringsselskabet 
DANMARK for en stor Del af Skolens Elever har tegnet en Skole- 
og Fritids-Ulykkesforsikring, der omfatter alle Ulykkestilfælde saa- 
vel under Skolegangen som i Fritiden og Ferier. Skolen har natur
ligvis en Ansvarsforsikring, der dækker Eleverne ved Ulykkestil
fælde paa Skolen, der er foraarsaget ved Uforsigtighed eller Und
ladelse fra en af de ved Skolen ansattes Side, men Skolen kan ikke 
paatage sig en yderligere Forsikring af Eleverne. Blanket til Teg
ning af ovennævnte Ulykkesforsikring kan faas paa Skolen.

Skolebøger
Alle Skolens Elever faar i Slutningen af Skoleaaret — for ny- 

indmeldte Elevers Vedkommende tilsendt pr. Post —• en Liste over 
de Skolebøger, der skal bruges i det kommende Skoleaar. Bøgerne, 
der skal være i Orden ved Skoleaarets Begyndelse, kan faas hos 
enhver Boghandler.

Elevernes Udstyr
Paa Elevværelserne findes: Fast Skab, Servante med Vandstel, 

Bord, Stole, Bogreol, Gardiner, Loftsbelysning.
Eleverne skal medbringe:
Seng til at skille ad (ikke Sovedivan), Madras.
Sengeforligger.
Dyne, Tæppe, Hovedpude.
3 Sæt Dynebetræk, Lagen, Pudebetræk.
2 Sengetæpper, som kan vaskes.
6 Haandklæder.
4 Badehaandklæder.
Badekaabe.
Badebenklæder.
Sweater.
1 Sæt Overtrækstøj (Overall er ikke tilstrækkelig).
1 Par Stuesko, sort Læder, flade Hæle.
2 Par Sko, 1 Par Vinterstøvler.
1 Par Gummistøvler eller Træsko.
1 Par Gymnastiksko uden Hæle, hvidt Lærred, Lædersaaler.
1 Par Fodboldstøvler.
1 lille og 1 stor Snavsetøjspose.
1 Træ- eller Blikkasse med Hængelaas til Opbevaring af Værdi

sager. Størrelse ikke over 40 X 30 X 25 cm.
Servietring med indgraveret For- og Efternavn.
Alt Udstyr maa være mærket med fuldt Navn.



Billeder og lignende til Udsmykning af Værelset maa medbrin
ges i begrænset Omfang. Et Skrivebord, ikke større end 115 X 70 
cm, og een let Armstol kan medbringes efter Aftale med Skolen, 
hvorimod vi af Hensyn til Rengøring og Orden paa Værelserne ikke 
kan have flere Møbler eller Gulvtæpper og lignende.

Cykel, forsynet med paaskruet eller paanittet Navneplade med 
fuldt Navn, kan medbringes. Aflaasede Cykelskure forefindes.

Vask og Tøjreparation
ordnes af Hjemmet. I Undtagelsestilfælde, f. Eks. naar Forældrene 

bor i Udlandet, kan det ordnes ved Skolens Hjælp.
Reparation af Garderobe, Fodtøj etc. og mindre Nyanskaffelser 

kan ordnes ved Hjælp af Rekvisitioner, der udstedes af Skolen, idet 
vi dog henstiller til Hjemmene saa vidt muligt at lade Reparatio
ner og Nyanskaffelser ske i Ferierne.

Volo
der er oprettet i 1911, er et Led i Skolens Bestræbelser for at 

udvikle Eleverne til at handle under personligt Ansvar. 12 af Sko
lens Gymnasiaster bebor under Ledelse af en af dem selv valgt 
Formand Villaen VOLO (Jeg vil). Hver Volenser har sit eget Væ
relse, og til fælles Brug er der en større Forstue og en Dagligstue. 
Den afgaaende Aargang besætter ved Afstemning med almindelig 
Valgret de ledige Pladser, men Skolen har dog Vetoret, der imid
lertid kun er anvendt i et Par Tilfælde.



FRA ET SKOLEIDRÆTSSTÆVNE

Længdespring

Stangspring



FRA ARBEJDSTIMEN

Brændeplads i Sne

Jordarbejdet til det ny Stadion



Festsalen

Gymnastiksalen



Legater
Gymnasiast, Baron Preben Bille Brahes Legat

Legatet er stiftet af Baron og Baronesse Bille Brahe, Fraugde- 
gaard, til Minde om Sønnen, Baron Preben Bille Brahe, der døde i 
Sommerferien 1930 som Elev i Skolens III G. Legatets Kapital er 
12,000 Kr.

Medens Legatkapitalen stadig skal forblive urørt, skal Legatets 
aarlige Renteindtægt anvendes paa følgende Maade:

Saa længe Stenhus Kostskole ved Holbæk opretholdes som selv
ejende privat Drengeskole med Dimissionsret til Studentereksamen, 
tilstilles der denne Skoles Rektor hvert Aars 15. August et Beløb 
paa 500 Kr., som denne i Samraad med den Lærer, der er ældst i 
Anciennitet, fordeler paa følgende Maade:

a. 100 Kr. tillægges Spejdertroppen paa Stenhus Kostskole. Be
løbet vil være at anvende til Anskaffelse og Vedligeholdelse 
af Materiel til Brug for Troppen. Ophører Troppen at eksi
stere, vil Beløbet være at dele i 5 lige store Dele, der fordeles 
til de efterfølgende Formaal ud over de fastsatte Beløb.

b. 100 Kr. vil være at tildele den Dreng, der skriver den bedste 
danske Stil til den umiddelbart forud afholdte Eksamen mel
lem 2. og 3. Gymnasieklasse.

c. 100 Kr. vil være at tildele den Dreng, der skriver den bedste 
engelske Stil til samme Eksamen. Saafremt flere Elever maatte 
have lige gode Karakterer i ovennævnte Stile, skal Beløbet til
lægges den af dem, der har den bedste Aarskarakter. Er ogsaa 
disse lige, afgøres Sagen ved Lodtrækning.

d. 50 Kr. vil være at tildele den Kostelev i 2. Gymnasieklasse, 
der er dygtigst i Diskoskastning ved Skolens aarlige Idræts
stævne.

e. 50 Kr. vil være at tildele den Kostelev i Gymnasiet, der er 
flinkest i Gymnastik.

f. 100 Kr. vil være at tildele den Kostelev i 2. Gymnasieklasse, 
der har vist størst Hjælpsomhed og Forstaaelse over for Mel
lemskolens Kostelever, og som af 3. Gymnasieklasses Elever 
ved skriftlig, hemmelig Afstemning indstilles til at modtage 
Beløbet. Skolens Rektor er dog berettiget til at afgøre, hvem 
han finder mest kvalificeret af de 3, der har opnaaet højst 
Stemmetal.



Ingen Elev kan modtage Beløb af Legatet i Henhold til Punkt 
e og f mere end een Gang. De saaledes tillagte Beløb skal i Sam- 
raad med Skolens Rektor af de paagældende Elever anvendes til 
Indkøb af en Genstand, som de maatte ønske at erhverve sig, og 
disse Genstande vil saa vidt gørligt være at forsyne med en In
skription, der oplyser, at de er erhvervet for Legatets Midler.

»Kitts Legat«
Legatet er stiftet af Enkefru Alma Jacobi med en Kapital paa 

Kr. 2000. Det aarlige Rentebeløb tildeles en dygtig og ubemidlet 
Elev paa Stenhus Kostskole som Hjælp til Indkøb af Skolebøger 
eller andet, som Eleven maatte have Brug for ved Undervisningen. 
Renterne kan tildeles en Elev for flere Aar.

Rektor H. Edv. Hass og Fru Ingeborg Hass’ Mindelegat
Legatet er stiftet af tidligere Elever fra Stenhus Kostskole som 

et Udtryk for Taknemmelighed over for Herr og Fru Hass for deres 
Initiativ til Skolens Oprettelse og for deres betydningsfulde og sær
prægede Livsgerning paa Stenhus.

Den disponible Renteindtægt anvendes til at støtte Elever, der 
har forladt Skolen med en afsluttende Eksamen og god Anbefaling 
fra Skolen og andre, med Hjælp til yderligere Studium eller Ud
dannelse.

Efter Bestyrelsens Skøn kan en mindre Portion af Renteindtæg
ten anvendes til Præmier og lignende til Kostskolens Elever efter 
Skolens Anbefaling. Undtagelsesvis, og hvor særlige Grunde taler 
derfor, kan Bestyrelsen anvende Dele af Renteindtægten til andre 
Formaal, som er i Overensstemmelse med de Tanker, der ligger til 
Grund for Legatets Stiftelse. Legatets Formue var ved Stiftelsen 
Kr. 13 770,00.

Stenhussamfundet
der bestaar af tidligere Elever fra Stenhus Kostskole, er stiftet i 

1913 med det Formaal at vedligeholde Forbindelsen mellem Sko
len og de „gamle Drenge“ og mellem disse indbyrdes. Foreningen 
afholder Sammenkomster for Medlemmerne og hvert Aar en Rus
fest for de nye Dimittender. En Gang om Aaret plejer Foreningen 
at modtage en Indbydelse fra Skolen til at overvære Opførelsen af 
Aarets Skolekomedie og deltage i en Fest bagefter for gamle 
Drenge. Det har endvidere med stor Succes været forsøgt at arran-



Gymnastiksalen

gere samlet Week-end Tur til Skolen for alt, hvad denne kan rumme 
af gamle Drenge. Aaret igennem er det iøvrigt sædvanligt, at gamle 
Drenge, enkeltvis eller flere sammen, besøger Skolen og opfrisker 
Minder fra Skoletiden.

Skolebladet
Ved et Samarbejde mellem Stenhussamfundet og et Udvalg af 

Skolens Elever udgives Skolebladet PROSIT, der dels er Organ 
for Skolens Elever, dels er et Bindeled mellem Skolen og de gamle 
Drenge og mellem de gamle Drenge indbyrdes.

Optagelse og Udmeldelse
De normale Klasser for Optagelse af nye Elever er 1. Mellem

skoleklasse, Alder 11—12 Aar, og I. Gymnasieklasse, Alder 15—16 
Aar (bestaaet Mellemskoleeksamen). I de øvrige Klasser kan Ele
ver optages, hvis der er Plads, og hvis de samme Pensa er læst som 
her. For 4. Mellemskoleklasse og II. og III. Gymnasieklasse gæl
der dog særlige Regler, og i Almindelighed optages Elever ikke i 
disse Klasser.

I Almindelighed kræves der en Optagelsesprøve, hvorom Op
lysninger kan faas ved Henvendelse til Rektor. Det drejer sig ved 
denne Prøve ikke blot om at fastslaa et Mindstemaal af Kund
skaber, men ogsaa om at danne sig et Skøn over Elevens alminde
lige Intelligens.

Inden Optagelse finder Sted, maa Skolen have Lejlighed til at 
tale med Forældrene her paa Skolen, ogsaa for at Forældrene kan 
lære de Forhold at kende, hvorunder Eleverne lever.



Skolen forbeholder sig Ret til ved Henvendelse til Elevens tid
ligere Skole at skaffe sig Oplysninger om Elevens Forhold der.

Elever, der forlader Skolen med Studenter- eller Realeksamen, 
udgaar af Skolen uden særlig Udmeldelse. I alle andre Tilfælde 
maa skriftlig, dateret Udmeldelse være Skolen i Hænde senest tre 
Maaneder før den Dato, da Eleven skal udgaa af Skolen. Betaling 
for Ophold og Skolepenge skal ydes for fulde tre Maaneder, at regne 
fra den første Dag i den paa ovennævnte skriftlige Udmeldelse føl
gende Maaned. Elever, der forlader Skolen i Utide, er ligeledes 
pligtige at betale for fulde tre Maaneder, at regne som foran nævnt. 
Udmeldelse pr. 1. Juli kan ikke finde Sted.

Skolen kører til- og fraflyttende Elevers Udstyr fra og til Holbæk 
Jernbanestation. Skolen paatager sig Udpakning af tilflyttende Ele
vers Tøj, men derimod ikke Indpakning af fraflyttende Elevers Tøj. 

Betalingen
Betalingen for Skolegang er:
1. og 2. Mellemklasse: Kr. 66 pr. Kvartal.
3. og 4. „ Kr. 72 pr. Kvartal.
Realklassen og Gymnasiet: Kr. 81 pr. Kvartal.
Betalingen for Ophold er:
1. og 2. Mellemklasse: Kr. 324 pr. Kvartal.
3. og 4. „ Kr. 353 pr. Kvartal.
Realklassen og Gymnasiet: Kr. 379 pr. Kvartal.

WidForfidigt Tillæg pr. Kvartal , /OD,

Skolens Regnskabskvartaler, der følger Skoleaaret, er:
1. Kvartal: August, September, Oktober. 2. Kvartal: November, 

December, Januar. 3. Kvartal: Februar, Marts, April. 4. Kvartal: 
Maj, Juni, Juli. Betalingen for Ophold og Skolepenge erlægges kvar
talsvis forud samtidig med Beløbet for evtl. Udlæg i det afsluttede 
Kvartal. Kvartalsregninger tilsendes i Regnskabskvartalernes før
ste Maaned. Der opkræves ikke særlige Brændselspenge. Læge
tilsyn er inkluderet i Betalingen. Musikundervisning hos Skolens 
Musiklærer, hvorom der kan træffes Aftale med Skolen, er lige
ledes vederlagsfri.

Tandlæge, Medicin og Hospitalsophold betales efter Regning.
Ved Kostelevernes Optagelse i Skolen erlægges et Depositum paa 

Kr. 75,00 til Udlæg. Dette Beløb tilbagebetales, naar Eleven for
lader Skolen.

I Henhold til Overenskomster med Holbæk Kommune og Hol
bæk Amt betaler alle Elever i Gymnasiet fra Holbæk og Holbæk 
Amt for Skolegang efter Statsskoletakster.



West-Toft Trykkeri,


