Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

THISTED
GYMNASIUM
THISTED

GYMNASIUM

Meddelelser fra skoleåret
1950—51

THISTED
GYMNASIUM
MEDDELELSER

FRA SKOLEÅRET 1950 — 51

ved

OUNNER ROSHOLM
rektor

THISTED AMTSBOGTPYKKEÖI

1951

Skolekommissionen :

/. Indstillet af borgerskolens forældrekreds: drejer Knud Nielsen.
2. Indstillet af gymnasiets forældrekreds: kommunebud Jens Nielsen.
3. Formand for det sociale udvalg, frk. Aaberg.
4. Overlærer M. Jørgensen (næstformand).
5. Direktør A. Mikkelsen (formand).

Skoleudvalget:

1. Formand for det sociale udvalg, frk. K. Aaberg.
2. Måleraflæser Oscar Andersen.
3. Overlærer M. Jørgensen (næstformand).
4. Læge Prior Larsen.
5. Direktør X. Mikkelsen (formand).

Stadsskoleinspektør Jørgensen er sekretær for skolekommissionen
og skoleudvalget.

Rektor træffes i reglen hver skoledag Kl. 11.15 12. Telf. 656.

THISTED GYMNASIUM
er en fortsættelse af Thisted kommunale mellemog realskole, der 1. april 1947 gik over til gymnasieordningen — stadig som en kommunal in
stitution.
Qymnasiet omfatter en fireårig mellemskole,
der forbereder til mellemskoleeksamen, en etårig
realklasse, der forbereder til realeksamen, og et
treårigt gymnasium, der forbereder til nysproglig
og matematisk-naturvidenskabelig studentereksa
men.

1950
Studentereksamen

Beskikkede censorer var: rektor Aa. Bertelsen, Århus og rek
tor I 1 s ø e, København (dansk stil), lektor Mogensen, Køben
havn, og rektor Sv. Bruun, København (engelsk stil), lektor 0.
K i ø r b y e, Århus, og lektor Rossen, Århus (tysk stil) og lektor
E. R ø n n a u, København, og rektor, frk. Dickmeiss, Gentofte
(skr. matematik).
Adjunkt Fr. Nielsen, Frederiksberg (dansk), lektor Salling,
Holte (engelsk), lektor R o s s e n, Århus (tysk), adjunkt A. G r ø nkjær, Odense (fransk), adjunkt Hjortsø, København (latin),
lektor, frk. Carstens, Kolding (oldtidskundskab), adjunkt Hans
Jensen, Aurehøj (historie), lektor W. F. H e 1 1 n e r, Aurehøj
(naturfag), adjunkt Peter Nielsen, Frederiksberg (fysik),
adjunkt E. C. Kofoed, København (kemi) og lektor Kjær,
Roskilde (matematik).
Der indstilledes 23
taterne:

elerver, som alle bestod.

Eksamensresul

Ny-spr. linie:
Karen Egedorf ...........................................................................
Bente Kjærulff Jensen ...........................................................
Else Wiborg Jensen ...............................................................
Bente Nordentoft Møller .......................................................
Preben Petersen ........................................................................
Dorit Ehlert Rokkedal ...........................................................

mg
14,14
g
12,05
mg+ 14,46
mg + 14,36
g
12,26
mg -e 13,39

Mat.-nat. linie:
Herdis Anine Led Andersen ..................................................
Else Christensen ........................................................................
Karen Christensen ....................................................................
Erik Dolmer ...............................................................................
Erik Lykke Frederiksen ..........................................................
Hans Chr. Hauge ....................................................................
Elin Kirk .....................................................................................
Else Gregor Mikkelsen ..........................................................
Axel Brant Nielsen ..................................................................
Gunhild Kofoed Nielsen ........................................................
Niels Ole Møller Nielsen ......................................................
Edith Jørgensen Slavensky ..................................................
Knud Dal Søltoft-Pedersen ...................................................
Ejnar Sondergaard ..................................................................

mg
13,89
mg
13,81
g
11,99
mg-e 13,05
g+ 12,97
g+ 12,99
mg
13,95
mg + 14,18
mg-e 13,27
ug-e 14,58
mg-r 13,52
mg + 14,46
g+ 12,98
mg
13,98
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Preben Heiring Sørensen ......................................................
Karen Bro Ubbesen ................................................................
Mogens Nymann Weje ..........................................................

g+
g+
g+

12,41
12,77
12,91

Realeksamen:
Beskikkede censorer var: rektor A. Ar nd al, Tarm, og lærer
M. Jensen, Sakskøbing (dansk stil), adjunkt Willum Hansen
og lærerinde, frk. Dorette G l u d, Nørresundby (engelsk stil) og
rektor C. C. Andersen, Charlottenlund, og skolebestyrer Johs.
Pedersen, Odder (skr. regning og matematik).
Adjunkt Fr. Nielsen, Frederiksberg (dansk) og lektor Sal
ling, Holte (engelsk).

Der indstilledes 33 elever, hvoraf 32 bestod. Eksamensresul
taterne:
K a:
Eva Knakkergaard Bojesen ................................................. mg
14,00
Aase Marie Brandt ...................................................................
g+ 12,50
Herdis Dahlgaard Fisker ...................................................... mg
14,03
Ragnhild Hebsgaard ................................................................
g
11,44
Niels Jørgen Søgaard Jacobsen ......................................... mg
13,67
Else Søe Jensen ....................................................................... rags- 13,09
Kaj Møller Jensen ..................................................................
g+ 12,46
Klara Stentoft Kjær .............................................................. mg
13,74
Aase Stampe Langballe ..........................................................
g+ 12,43
Bente Elisabeth Larsen .......................................................... mg
13,76
Erik Vedel Madsen ................................................................... mg
13,72
Bjarne Mikkelsen ..................................................................... mg-e 13,06
Karen Bro Mikkelsen .............................................................. mg-:- 13,42
Arne Skaaning Nielsen .......................................................... mg
13,87
Ejgil Linde Nielsen ................................................................
g+ 12,39
Ole Oppenheuser ....................................................................... mg-e 13,12
Tb Simonsen ............................................................................... mg
13,70

Rb:
Svend Agerholm .......................................................................
Edel Fosgaard ...........................................................................
Gunnar Ostergaard Helleberg .............................................
Svend Aage Hyldgaard ..........................................................
Poul Jensen ............................ ....................................................
Erik Kjeldsen ............................................................................
Aase Korsgaard ........................................................................
Bendt Kortegaard ....................................................................
Ida Kristensen ...........................................................................
Benthe Nikoline Madsen ........................................................
Knud Kristian Pedersen ..........................................................
Grethe Petersen ........................................................................
Inger Groth Sørensen ..............................................................
Tove Sørensen ...........................................................................
Per Ryming Thomsen ..............................................................

mg-e
mg
mg :
mg
mg
mg +
mg-e
mg-e
mg
mg-e
g+
mgsmg
mg
mg-r

13,26
13,89
13,47
13,97
13,89
14,30
13,53
13,25
13,94
13,24
12,89
13,12
13,68
13,88
13,18

Mellemskoleeksamen:
Beskikkede censorer var: adjunkt V e s t e rg a a r d, Haslev (dansk
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stil) og lektor, frk. L ø n g g a a r d, Hellerup (skr. regning og
matematik).
Professor, dr. phil, Troels Pink, Århus (historie).

Der indstilledes 66 elever, som alle bestod.

Stipendier og flidspræmier juni 1950,
100 kr., skænket af bogbinder Christensen, tildeltes
Edith Jørgensen Slavensky III m
50 kr., skænket anonymt, tildeltes
Axel Brant Nielsen

III m

Thisted Realskoles mindelegat tildeltes
Edel Fosgaard
Tove Sørensen
Herdis Fisker
Inger Groth Sørensen
med hver 25 kr.
TRES’s flidspræmie tildeltes
Eva Bojesen
med 25 kr.

Rb
Rb
Ra
Rb

Ra

Bogpræmier tildeltes
Bente Møller III s. Preben Petersen III s. Gunhild Nielsen III m.
Herdis Andersen III m. Johanne Bækgaard II s. Per Frandsen II s.
Maimo Laumets II m. Inger Westh I s. Erik Søltoft-Pedersen I m.
Arne Nielsen R a. Erik Kjeldsen R b. Klara Kjær R a. Helge Gade
4 a. Gerda Klit Nielsen 4 b. Børge Jeppesen 4 b. Børge Visby Søren
sen 4 c. Christen Jensen Hansen 3 a. Gudrun Poulsen 3 b. Knud Brant
Nielsen 3 c. Svend Erik Jensen 2 a. Christa Hundahl 2 b. Sonja Quist
Lynge 2 c. Gisela Köhnlein 1 a. Karin Rosholm 1 b. Peter Bjerg Poul
sen 1 c.

Overlæbe («rert Hspersen ojr husfrus mindelegat
Af »Overlæge Geert Espersen og hustrus legat« er der uddelt to
portioner å 700 kr. til stud. med. Niels Ole Møller Nielsen og stud,
med. Edith Jorgensen Slavensky, samt een portion på 150 kr. til
Harald Fuglsang Jensen III s og 1 på 100 kr. til Børge Visby Sø
rensen I s.
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Karakterer
Iflg. kgl. anordning af 6. februar 1943 benyttes følgende karakter
skala: ug = 15 points, ug — = 14%, mg + = 14%, mg = 14,
mg — __ 13%, g+ = 12%, g = 12, g- = 10%, tg+ = 9'%, tg = 8,
tg — = 5%, mdl+ = 2%, mdl = 0, slet = — 16.

Karakterernes værdi kan udtrykkes således:
ug
ug—

mg+
mg

’ det udmærkede
j det

afgjort gode

mg —

det i det hele tilfredsstillende

g+

det jævnt forsvarlige

g
<r 4-

det jævne

det jævnt tarvelige

tg +
tg
tg-

l det

mdl
mdl 4-

J det

slet

ringe

J

meget dårlige

det ganske uantagelige

Til at bestå den højere almenskoles afsluttende eksaminer kræves,
at den pågældende eksaminand skal have opnået et middeltal, såvel
af årskarakterer som af eksamenskarakterer, af mindst 10,75 for
mellemskoleeksamens, 11,00 for realeksamens og 11,25 for studenter
eksamens vedkommende.
Til beregningen af karakterbetegnelsen ug o. s. v. benyttes føl
gende tabel:

15,00—14,83 (begge medregnede)
—
14,82—14,50
—
14,49—14,17
—
14,16—13,67
—
13,66—13,00
—
12,99—12,33
—
12,32—11,33
—
For studentereksamen
11,32—11,25
—
For realeksamen
11,32—11,00
—
For mellemskoleeksamen 11,32—10,75

Ug
Ug —
mg %
mg
mg —
g+
g
ggg—

Optagelse i skolen
For at blive optaget i 1. mellemskoleklasse må eleven bestå en
optagelsesprøve, hvis vigtigste krav iflg. kgl. anordning af 19. juni
1903 er:
1. Dansk, mundtlig'. Der kræves af eleven sikker, flydende og for
standig oplæsning af et stykke læst prosa; desuden skal han (hun)
prøves i oplæsning af et stykke ulæst fortællende prosa, som efter
indhold og sprogform må antages at ligge indenfor hans alderstrins
sædvanlige fatteevne, og vise nogenlunde sikkerhed deri. Efter oplæs
ningen må han, vejledet ved eksaminators spørgsmål, kunne gen
fortælle, hvad han har læst, og vise, at han forstår det. Han må
kunne udenad nogle enkelte, væsentlig fortællende digte og være i
stand til at gøre rede for deres indhold samt i det hele vise, at han
har forstået dem. Ved samtale på grundlag af det læste skal eksami
nator tillige forvisse sig om, at eleven har øvelse i at finde hoved
leddene i en sætning og i at kende de vigtigste ordklasser og deres
bøjning.
Hvad angår fordringerne om grammatisk kundskab, må ministe
riet bestemt indskærpe, at man ved at opstille dem på ingen som
helst måde har villet opfordre til ved forberedelsen at drive, hvad
man kalder grammatikterperi; tværtimod må det indtrængende ad
vare imod alt af den art. En noget dybere indgående grammatikundervisning i modersmålet hører først hjemme i mellemskolen, ja
endda ikke på dennes første trin. Men da eleven jo allerede i mellem
skolens begyndelsesklasse skal modtage undervisning i et fremmed
sprog, har man, for at denne kan fremmes, anset det for ganske
nødvendigt, at han fra sin tidligere undervisning i modersmålet der
til medbringer en om endog blot elementær kundskab til sproglærens
fornemste grundbegreber; og det kan vel heller ikke nægtes, at be
siddelsen af en sådan kundskab også i ikke ringe grad kan hjælpe
eleven til en fuld forståelse af hans læsning, hvorpå der skal
lægges meget stor vægt, ligesom det heller ikke er muligt for ham
at vinde ordentlig sikkerhed i retskrivningen uden den. Denne kund
skab skal imidlertid aldeles ikke erhverves gennem nogen abstrakt
grammatikundervisning, indrettet for sin egen skyld eller drevet i
særlige timer eller timeafsnit; den skal helst vindes ganske jævnt
lidt efter lidt, udelukkende gennem øvelse sammen med læsningen
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og' ved samtale mellem kerer og elev, og den skal indskrænkes til,
hvad der er strengt nødvendigt, for at de ovenfor påpegede formå]
kan nås. Med hensyn til fordringerne i enkelthederne må det bemær
kes, at de ordklasse r, eleven må have lært at kende på denne
måde, i første række er: navneord, kendeord, tillægsord og udsagns
ord; dertil kommer så de lettest forståelige klasser af stedordene,
nemlig de personlige, påpegende og ejestedordene, hvorimod de ube
stemte stedord helt udelukkes, og de øvrige heller ikke skal kunne
fordres. De andre ordklasser (biord, forholdsord osv.) opsættes til
mellemskolens undervisning. Til et tilstrækkeligt kendskab til de
nævnte ordklasser hører imidlertid også et vist kendskab til deres
bøjning: navneordenes køn og deres bøjning og grad osv. Af udsagns
ordenes tidsbøjning må man dog ikke kræve andet end de usamm.ensatte tider (både i handleform og i lideform); og for alle ordklassers
vedkommende må man holde sig til den regelmæssige bøjning og
ikke forlange undtagelser lært, allermindst i remseform. Eleven skal
fremdeles vide, hvad en sætning er, og være øvet i at kunne
påpege sætninger; dertil kræves nødvendigt, at han også må kende
og kunne finde en sætnings hovedled, i hvert fald altså
omsagn og g r u n d 1 e d.
2. Dansk, skriftlig. Eleven må uden væsentlige fejl i retskrivnin
gen kunne skrive et i omfang passende stykke, som dikteres lang
somt for ham med angivelse af skillete gn ene, og som
ikke indeholder sjældne ord eller ordforbindelser. Fremdeles må han
være nogenlunde indøvet i at kunne gengive i skrift et ham fortalt
eller langsomt forelæst fortællende stykke, som ikke er synderlig
langt, og hvis sætningsbygning og indhold er letfatteligt.
3. Regning. Prøven skal være både skriftlig og mundtlig. Eleven
må kunne den lille tabel med sikkerhed og have færdighed
i at løse opgaver i de fire regningsarter med benævnte og ubenævnte
hele tal samt kunne anvende disse regningsarter på simple opgaver i
reguladetri. Han må endvidere have kendskab til brøksbegrebet i
almindelighed og kunne addere og subtrahere ensbenævnte brøker.
Han må også kende decimalbetegnelsen og kunne foretage addition
og subtraktion af decimalbrøker samt multiplicere sådanne med en
hel multiplikator og dividere dem med en hel devisor. Hovedregning
må han kunne udføre sikkert og hurtigt med mindre tal.
Hvis eleven ikke ialt væsen tligt fyldestgør de ovenfor opstil
lede krav i dansk og regning, skal der nægtes ham optagelse. (Cir
kulære af 22. juni 1903).
Optagelsen er betinget af, at forældrene (værgerne) underskriver
en erklæring om, at det er hensigten at lade eleven gennemgå alle
mellemskolens klasser.
Det er meget uheldigt at afbryde skolegangen før mellemskole
eksamen, idet mellemskolens læsestof danner et samlet hele.

//
I I gymnasieklasse optages elever, som har bestået mellemskole-,
real- eller aim. forberedelseseksamen; iflg. kgl. anordning af 10.
marts 1938 kræves der ikke nogen minimumskvotient for optagelse
i I g eller realklassen; men samtidig har ministeriet indskærp.et, at
der ved optagelsen skal foretages en sådan sigtning af de tilmeldte
elever, at der kun optages elever, om hvem der er grund til at tro,
at de vil kunne gennemføre den videregående undervisning på den
normale tid. Det må også betænkes, at der stilles betydelige krav
til eleverne i gymnasieklasserne. For at kunne følge med i gymnasie
undervisningen må eleven være både flittig, moden og velbegavet.
Valgfri fag
I 4. mellem er latin valgfrit; de elever, der ikke deltager i latin
undervisningen, får en ekstra ugentlig time i hvert af fagene dansk,
regning, tegning og skrivning.
Det tilrådes dog alle de elever, der ønsker at komme i gymnasiet,
at læse latin, både dem, der vil være nysprogelige (for dem er- latin
nødvendigt for optagelse) og dem, der vil være matematikere; adskil
lige studier, der har matematisk-naturvidenskabelig studentereksa
men som forudsætning, kræver nemlig mellemskolens latinprøve. Del
tagelse i latinundervisning bestemmes af skolen og hjemmet i for
ening'.
I realklassen er for alle elever fransk valgfrit fag; det må dog
tilrådes alle at følge franskundervisningen, bl. a. fordi post- og tele
grafvæsnet kræver realeksamen med fransk som betingelse for an
sættelse som elev.
For piger i realklassen er tillige regning og matematik valgfri;
men man må være klar over, at værdien af realeksamen forringes
væsentligt, hvis disse fag bortfalder.
De elever, der ønskes fritaget for valgfri fag' i realklassen, må
medbringe skriftlig anmodning herom fra hjemmet.
Elever, der påbegynder valgf ri fag, bør fortsætte dem hele året;
efter 20. februar kan ingen træde tilbage fra undervisningen i et
valgfrit fag. (Bekendtgørelse af 20. januar 1921 samt af 28. februar
1931).

Opüigclsesproie t ii 1. ineilem
Ved optagelsesprøven til 1. mellem i marts 1951 blev der til den
skriftlige prøve stillet følgende opgaver:

Dansk
Diktat
Hver sommerferie I er jeg på besøg / hos min onkel, / som ejer
en gård I i nærheden I af Horsens Fjord, i Nede i fjorden I har
onkel en båd liggende, / og det er / en af mine bedste fornøjelser I
at komme ud at bade / fra den båd. / Men jeg fål- ikke lov / til at
sejle ud alene, I for båden er temmelig stor, I og endnu kan jeg ikke
/ magte årerne. /
Min ældste fætter I er dygtig til at ro, I og når han er med, /
morer jeg mig / allerbedst. I Klokken fem er han færdig I med sit
arbejde; / jeg venter på ham I ved båden, / og så sejler vi ud, I hvor
vandet / er dybt og klart. I I en fart I får vi badetøjet på I og
springer på hovedet I i vandet. / Min fætter / lærer mig at dykke /
og at svømme på ryggen; I men han er meget forsigtig I og holder
øje med mig I hele tiden.
Genfortælling
Der var engang en general, som med stor omhu tog sig af sine
soldater. Han passede således nøje på, at de fik god mad; hver dag
så han efter, om alt var i orden, og da gik han ofte ind i køkkenet
for at smage på maden.
Engang mødte han i køkkendøren to soldater, der kom bærende på
et dampende kar. De standsede, satte karret fra sig og rettede sig
for at hilse; derefter ville de hurtigt fjerne sig; men generalen fik
i sinde at smage på karrets indhold, og han befalede dem at skaffe
en ske. Soldaterne så noget forbavsede ud, men de turde ikke tale,
når de ikke var blevet spurgt. Den ene af dem skyndte sig at hente
en ske til generalen.
Næppe havde generalen smagt på indholdet, før han kastede skeen
bort og vredt spurgte, hvem der skulle spise den ækle suppe. -Da fik
soldaterne endelig sagt ham, at det ikke var suppe, de havde i kar
ret, men opvaskevand.

Regning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

166,78 + 4,8 + 73 — 0,604 — 102,55.
647,39.734.
2237,76:37.
Skriv 45 kg 83 g som g.
31 dus. 5 stk. + 4 dus. 2 stk. — 23 dus. 8 stk.
Fru Hansen gik til købmanden og købte 3 kg sukker til 52 øre

is

7.

8.

9.
10.

11.

12.

pr. kg, 2% kg mel til 48 øre pr. kg, 4 appelsiner til 65 øre pi',
stk. og % kg kaffe til 3,80 kr. pr. kg; hvor meget fik hun til
bage på en 10 kr.-seddel ?
Der skal sættes hegn omkring en have, der er 47,5 m lang og
28 m bred; hegnet koster 4,25 kr. pr. m. Hvad kommer hele
hegnet til at koste ?
Peter købte 6 æbler og 4 appelsiner; han gav i alt 3,10 kr. for
dem. 1 æble kostede 15 øre; hvad kostede 1 appelsin?
En mark er 240 m lang; hvor mange m- er dens areal, når bred
den er % af længden ?
En landmand sælger 2 køer og 1 hest for tilsammen 3200 kr.
Han fik lige så meget for hesten som for de to køer. Hvad fik
han for hesten? for 1 ko?
Oles far mangler 2 måneder i at være 3 gange så gammel som
Ole. Ole er nu 13 år 9 mdr. Hvor gammel er hans far?
Jens starter på en cykletur kl. 8,45. Klokken 11,05 har han kørt
38,5 km; hvor mange m har han kørt i 1 min.? i 1 time? Pivad
er klokken, når han har kørt 55 km ?

Bot» Ii»ter for «kolesiret 11>5 1 — 52
(x betyder, at den anførte bog’ anvendes i den pågældende klasse,
et tal, at dette bind af det anførte lærebogsystem anvendes i den
pågældende klasse).

Qytnnasiet
Religion.
Søren Kierkegaard: Tekster i udv. v.
Søren Holm og Knud Jensenius .....
Ny testamente i den nye oversættelse ...
Holger Mosbech og Aage Bertelsen: Træk
af det nye testamentes historie .....
Søren Holm: Religionerne...........................
Bay og Busch: Den romersk-katolske
kirke, historie og lære ........................
Nyholm og Ræbild: Martin Luther, tekster i udv.
En bog efter nærmere aftale

Dansk.
Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog I—III
Oxenvad: Vort sprog I—II ........................
Georg Christensen: Dansk litteraturhi
storie .........................................................
Agerskov og Nørregaard: Svensk læse
bog .............................................................
Hovedværker efter aftale ........................

Engelsk.
Rosenmeier: Contemporary Reader .......
Kaj Bredsdorff: From Beowulf to Kip
ling ............................................................
Engelske forfattere for gymnasiet, nr.
12: Modern Prose, nr. 4: The Dickens
Reader, nr. 7: A Hundred English
Poems ........................................................

IS

Kindt-Jensen: Engelske stiløvelse)- .......
Herløv: Engelsk grammatik ....................
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk
for viderekomne ...................................
Engelsk-dansk ordbog ................................
Dansk-engelsk ordbog ................................
Tekster efter nærmere aftale ....................
Tysk.
Andersen og Gjerløff: Freies Deutschtum
Tyske digte v. Carl Østergaard .............
Eyvind Holm: Abriss der deutschen literaturgeschichte ......................................
Tyske studentereksamensopgaver (over
sættelser) (nyeste udgave) ..............
H. Moe: Tysk novelledigtning ...............
Ring Hansen und Stærmose: Kultur
geschichtliche Lesestücke ..................
Rossen og Sigtryggsson: Tysk stiløvelse
for gymnasiet ........................................
Sigtryggsson
og
Rossen:
Deutsche
Grammatik für die dänische höhere
Schule .......................................................
Ingerslev og Petersen: Tyske realeksa
mensopgaver II (oversættelser) (nye
ste udgave) ..............................................
Hovedværker efter aftale .........................
Moe og Bork: Tysk faglig læsning .......
Ingerslev: Tyske læsestykker for gym
nasiet ........................................................
Tysk-dansk ordbog ......................................
Dansk-tysk ordbog ......................................

Fransk.
Tage Brüel: Moderne franske skribenter
Svanholt: Franske tekster ........................
Blinkenberg og Svanholt: Fransk begyn
derbog .......................................................
Tekster efter nærmere aftale ..................
Sørensen cg Rosholm: Fransk gramma
tik ..............................................................
Latin.
Per Krarup: Romersk poesi ....................
A. Kragelund: Latinsk prosa I. Romer
ske historikere ......................................
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L. Høeg: Ciceros taler ................................
Foss, Frisch og Høeg: Latinske tekst
hefter. Cicero V. Privatliv ....................
Cæsars gallerkrig v. Gertz ........................
Th. Hastrup og Fr. Blatt: Latinsk gram
matik .............................................................

Oldtidskundskab.
Foss og Krarup: Udvalg af Platons
skrifter .....................................................
Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst .......
I. A. Bundgaard: Den græske kunsts
historie .....................................................
Herodot: Kong Kroisos v. Falkenstjerne
og Thomsen ...........................................
Homers Iliade og Odyssee i udv. v.
Ostergaard ..................................................
Secher: Græsk mytologi ............................
Tragedier efter aftale .................................

Historie.
Munch: Verdenshistorie I—II ..................
Ill—IV ............
Ilsøe: Nordens historie ..............................
Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag .......
Andrup m. fl.: Danmarks historie i bil
leder ..........................................................
Bundgaards biliedhefte I—II ....................
Kildestof efter aftale ..................................
Nordens historie efter aftale ....................
Tidens stemme (bestilles hos faglære
ren) ...........................................................

Geografi.
Jacobsen og Schausen Petersen: Fysik
og kemi ....................................................
Andersen og Vahl: Geografisk lærebog
Andersen og Vahl: Geologi .....................
Andersen og Vahl: Klima- og plantebæl
ter ..............................................................
Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi ...
Kristensen og Krogsgaard: Atlas ........■...

//
Naturfag.
Krogh og Brandt Rehberg: Menneskets
fysiologi ...................................................
Wesenberg-Lund: Biologi for gymnasiet

Fysik og kemi.
Eriksen: Fysik for gymnasiet ................
Eriksen og Pedersen: Astronomi for
gymnasiet ................................................
Ring: Kemi med øvelseshefte ....................
Matematik.
A. F. Andersen og P. Mogensen: Mate
matik for gymn......................................

Juul og Rønnau: Matematiske opgaver
Jakob Jensen: Matematik for de spr.
linier .........................................................
Erlang: Logaritmetavler C ........................
Sang.
Højskolesangbogen .......................................

Realklassen og mellemskoleklasserne
Religion.
Engelbreth-Petersen: Vor kirkes historie
Loft: Lærebog ...............................................
Efter aftale ....................................................
Dansk.
Hansen og Heltoft: Dansk læsebog .......
Ottar Jensen: Dansk grammatik ...........
Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker
i dansk sproglære .....................................
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk ...

Engelsk.
Friis Hansen og- Chr. Nielsen: Engelsk
for realklassen .......................................
Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk
(m. øvehefte) .........................................
Kindt-Jensen: Engelsk stiløvelse, eksamensopgaver ...............................................
Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser .......

R

4

X

X

3

2

X

X

II

1
X

V

VI

III

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

IV

III

X

X

X

II

I

lä

Tysk.
Wiggers Smith, Hasseli’iis og Mogensen:
Tysk for realklassen (m. øvehefte) ...
Wiggers Smith, Hasseli’iis og Mogensen:
Tysk (m. øvehefte) ................................

Fransk.
Jespersen og Stigaard: Fransk læsebog
for begyndere ...........................................
Madsen: Fransk grammatik .....................
Latin.
Eftei’ aftale

Historie.
Blomberg og Hæstrup: Nordens historie
Kierkegaard m. fl.: Borge)’ og samfund
Ludv. Schmidt: Lærebog i historie for
mellemskolen ..........................................
Geografi.
Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi ...
Andersen og Vahl: Geografi ....................
Kristensen og Krogsgaard: Atlas ........

Naturhistorie.
Balslev og Simonsen: Biologi for real
klassen ......................................................
Balslev og Simonsen: Botanik
Balslev og Andersen: Zoologi
Sillassen: Vort legeme og dets pleje ..
Rasmussen og Simonsen: Lille flora ..
Rasmussen og' Simonsen: Organisk kemi
for mellemskolen ..................................
Fysik og kemi.
Sundorph: Fysik for realklassen II—III
Eriksen: Fysik for mellemskolen ...........
Kobbere: Kemi for mellemskolen ...........

Matematik og regning.
Friis-Petersen og Jessen: Regning og
aritmetik for realklassen ....................
Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens
ny regnebog ...........................................
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Friis-Petersen og Jessen: Aritmetik for
mellemskolen ..........................................
Friis-Petersen, Jensen og Jessen: Mel
lemskolens ny geometri .....................
Erlang: Logaritmetavler C .......................
Lomholt: Eksamensopgaver E ................
Sang.
Højskolesangbogen .......................................

Nyeste udgave anvendes i reglen. Det frarådes at skrive navn i
bøgerne, før de er godkendt af faglærerne.

Oversigt ove»" ards ai"l»ejde

Religion.
HI (Hv). Søren Kierkegaard. Den danske folkekirke. Kirkelige
retninger.
Il (Hv). Martin Luther. Fremmede religioner. Søren Kierkegaard.
1 (Hv). Fremmede religioner'. Den romersk-katolske kirkes historie
og lære.
Ra (M) og rb (V). Engelbret Pedersen: Vor kirkes historie. (Den
nyere tid og missionshistorien).
4 a (M), 4 b (Gr), og 4 c (W). Engelbret Pedersen: Vor kirkes hi
storie. (Oldtid og middelalder-).
3 a (W). I. M. Hertz: Bibelhistorie for mellemskolen. Apostlenes
gerningei, delvis efter' det ny testamente.
3 b (V) og 3c (Hv). Apostelenes gerninger.
2 a (M), 2 b (Hv) og 2 c (M). I. M. Hertz: Bibelhistorie for mel
lemskolen. Det ny testamente.
1 a (M), 1 b (M) og 1 c (W). I. M. Hertz: Bibelhistorie for' mellem
skolen s. 1—68. Stykker af det gamle testamente læst højt forklassen.

Dansk.
III s og III m (Kj). Efter håndbog III og litteraturhistorien er læst
perioden efter 1870. Bang: Ved vejen, Ibsen: Et dukkehjem.
Svensk efter læsebogen. Modersmålkundskab: bogen læst ud og
repeteret. Fr istil hver 4. uge.
II (Rf). Litteraturhistorie. Tekster efter håndbogen. Svensk efter'
læsebogerr. Vort sprog. Oehlenschläger': Aladdin, Blicher: En
landsbydegns dagbog, P. M. Møller: En dansk students eventyr-,
Paludan-Miiller: Adam Horno. Fristil hver 3. uge.
I (Kj). Efter håndbog I og litteraturhistorien er læst perioden til
og med Oehlenschläger. Gunløgs saga, Holberg: Jeppe på Bjer
get, Erasmus Montanus, Den politiske kandestøber-, Oehlenschläger: St. Hans-aften spil. Læst for klassen: Holberg: Barselstuen,
Den stundesløse, Wessel: Kærlighed uden strømper-, Heiberg:
Aprilsnarrene, Hauch: Søstrene på Kinnekullen. Svensk efter'
læsebogen. Dansk lydhistorie gennemgået. Stil hver 14. dag.
Ra (M). I. P. Jacobsen: Mogens. Holberg: Jeppe på Bjerget. Læse
bog V s. 9—14, 64—75, 75—77, 100—106, 180—85, 212—22, 236
—48, 248—60, 285—93.
R b (St). Holberg: Jeppe på Bjerget. Oehlenschläger: Hakon Jarl.
Læsebog V s. 9—14, 75—78, 94—100, 100—07, 155—60, 173—80.
180—85, 212—22, 236—47.
4 a (FM). Hostrup: Genboerne. Læsebog TV s. 10—23, 27—30, 33—
45, 57—170, 195—205, 208—24, 230—34, 265—302, 326—27, de
ikke-latinlæsende tillige s. 25—27, 171—89, 207, 224—29, 236—64,

ii

4 b

4c
3a

3b
3c
2a
2b
1a

.'502—12, 315—24, Winther: Hjortens flugt som højtlæsning.
Svensk læsebog s. 26—37, 47—56, 112—16.
(St). Hertz: Sparekassen. Læsebog IV s. 23—26, 85—86, 126—
28, 244—47, 320—27, 2—8, 86—94, 100—10, 142—45, 254—59,
266—82, Bjørnson: En glad gut. Svensk som 4 a.
(Gr). Hertz: Sparekassen. Læsebog IV s. 10—16, 27—30, 77—78,
87—94, 98—107, 125—27, 140—42, 149—52, 216—18, 224—29,
236—52, 317—23, Bjørnson: En glad gut. Svensk som 4a.
(Kj). Læsebog III. Holberg: Jeppe på Bjerget, Den politiske
kandestøber, Hauch: Søstrene på Kinnekullen. Læst for klassen:
Winther: Hjortens flugt, Heiberg: Aprilsnarrene. Øvelsesstykker
i sproglære. Svenske læsestykker. En ugentlig stil eller genfor
tælling.
(Rf). Læsebog III. Grammatik. Svenske læsestykker. Stil hver
uge. Studeret som særligt emne: Amerika og amerikanske kultur.
(V). Læsebog III. Svenske læsestykker. 1 stil hver uge.
(Se). Læsebog II. Øvelsesstykker i sproglære. Ugentlig stil.
og 2 c (V). Læsebog II. Ugentlig stil.
og lb
(M), lc (Kj). Læsebog I. Dansk sproglære. Ugentlig
stil.

Engelsk.
III s (Hv). Shakespeare: Julius Cæsar. Stykker fra Rosenmeier:
Contemporary Reader og Østerberg: English Boems. Eksamens
stoffet repeteret. Herløvs grammatik, Kindt Jensens stiløvelser.
Ugentlige stile.
II s (Hv). Udvalgte stykker fra Rosenmeiers Contemporary Reader,
Stigårds Dickens Reader og Østerbergs English Poems. Oscar
Nielsens udgave af Arms & the Man. Forskellige romaner læst
som selvstændigt værk. Herløvs grammatik. Kindt Jensens stil
øvelse.
II m (Hv). Ring Hansen og Mouridsen: On England and the
English.
I s (Rf). Helweg-Møllers Modern Prose. Ca. 50 sider af Dickens
Reader, Herløvs grammatik. Kindt-Jensens stiløvelse.
I m (Kj). Engelsk for viderekomne.
R a (Jø) og r b (RJ). Engelsk for realklassen s. 27—43, 53—61,
67—79, 84—92, 100—30.
4 a (Jø). Engelsk IV s. 5—29, 32—55, 83—88.
4 b (W). Engelsk IV med øvebog. Stiløvelser.
4 c (Kj). Engelsk IV. Lund-Bredsdorffs grammatik. Stiløvelser.
Ekstemporal: Jerome: Three Men in a Boat.
3a (Rf), 3b og 3c (Hv). Engelsk III.
2 a (RJ), 2 b (Kj), 2 c (Jø). Engelsk II.
1 a (Jø). Engelsk I og 30 sider af Engelsk II.
Ib og l c (Rf).Engelsk I.

Tysk.
III s (Ki'). Goethe: Faust, I (ved J. Hendriksen), vers 243—807, 2605
—3216, 3414—3834. Stykker fra Ring Hansen og Stærmose: Kul
turgeschichtliche Lesestücke. Østergaard: Tyske digte, Goethe,
Schiller, Romantik, Anno 13, Uhland, Heine. Eyvind Holm:
Abriss der deutschen Literaturgeschichte. Grammatik og stiløvelse
af Sigtryggsson og Rossen. Studentereksamensstile. Eksamens
stoffet repeteret.
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il s (Kr)- H. Moe: Tysk Novelledigtning (afsluttet). DrosteHülshoff: Judenbuche. Schiller: Maria Stuart (undt. 4. akt).
Stykker fra Ring Hansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche
Lesestücke. Østergaard: Tyske digte (Goethe, Schiller). Eyvind
Holm: Abriss der deutschen Literaturgeschichte. Grammatik og
stiløvelse af Sigttryggsson og Rossen. Studentereksamensstile.
II ni (P). Ingerslev: Tyske læsestykker s. 124—51. Moe og Bork:
Tysk faglig læsning stk. 2, 6—8. St. Zweig: Schachnovelle.
I s (P). Moe stk. 1—4, 8, 10, 11. Th. Mann: Buddenbrook udv. v.
H. Winkler. Kulturgesch. Lesestücke stk. 1, 2, 3, 10, .17, 29.
Grammatik § 1—59. Stiløvelser. 1 ugentlig stil, oversættelse og
genfortælling.
1 m (P). Ingerslev s. 1—34, 152—95, 210—18. Moe og Bork stk.
5, 6, 8, 10.
R a (P). Tysk IV stk. 1—23, 29, 30, 34, 35, 38. Ekstemporal efter
E. Lang: Tysk læsebog. Eksamensstoffet repeteret.
Rb (Gr). Tysk IV stk. 1, 2, 3, 6, 8—13, 15, 17—22, 34, 38, 39. Styk
ker fra samme bog som ekstemporallæsning.
4 a (W). Tysk III med øvehefte.
4b (Kr).Tysk III stk. 1—40. Ekstemporal: samme bog stk 41—44.
4c (Sk). Tysk III stk. 1—40. Ekstemporal: E. Kästner: Drei Män
ner im Schnee.
3 a (W), 3 b (P) og 3 c (Gr). Tysk II. Ekstemporal: E. Kästner:
Drei Männer im Schnee.
2a (Gr), 2b (Sk) og 2 c (P). Tysk I med øvebog. E. Kästner:
Emil und die Detektive.

Fransk.
Ills og Ilim (Kr). Svanholt: Franske tekster (afsluttet). Brüel:
Moderne franske, skribenter IV (afsluttet), I, II. Mérimée: Car
men (Larousse). Sørensen og Rosholm: Fransk grammatik.
II (Kr). Svanholt: Franske tekster. Stykker- fra Brüel: Moderne
franske skribenter IV. Mérimée: Catmen. (Larousse). Sørensen
og Rosholm: Fransk grammatik.
I (R). Fransk begynderbog s. 6—96.
R (Jø). Læsebog I afd. II afd. s. 67—102, 107—20.

Latin.
III s (P). Cicero, privatliv, brev nr. 1—9, 13—16. Sallust: Catilina
48—55, Livius: Sagunts fald XXI 7—15. Horats 2, 3, 5, 7—13,
Martial 1—13. Hastrup og Blatt: Grammatik. Eksamensstoffet
repeteret.
II s (Se). Cæsars gallerkrig V 11—38. Ciceros taler: for Roscius
1—102, første tale mod Catilina. Catul. Grammatik.
1 s (P). Cæsars gallerkrig I, III, IV 1—7. Grammatik. Formlære og
nominets syntaks.
4 a (Jø), 4 bc (Se). Mikkelsen: Forskolen, læsestykker- I—XXXIII.

Oldtidskundskab.
(P). Udv. af Platons skrifter-. Sokrates’ forsvarstale, Kriton,
Faidon. Den græske kunsts historie. Klassisk kunst.
II (FM). Herodot: Kong Kroisos. Sofokles: Kong Ødipus. Euripides:
Medeia. Den græske kunsts historie. Klassisk kunst.
I (P). Mytologi. Iliaden I, IX, XXII, XXIV. Odysseen VI, IX, XXL

Ill
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Historie.
Ill s og' III m (FM). Munch IV s. 48 — ud. Ilsøe s. 160 — ud. Dan
mark i dag s. 9—70. Billeder. Kilder til Danmarks historie efter
1660 III og IV.
II (Se). Munch III, IV s. 1—43. Ilsøe s. 41—188. Billeder.
I (Se). Munch I, II. Ilsøe s. 1—41. Billeder. Steenberg: Kilder til
Danmarks historie i 12. årh.
Ka (M) og r b (Se). Nordens historie 1864—1938. Borger og sam
fund.
4 a, 4 b og 4 c (FM). Historie II s. 153—237.
3 a og 3 b (V), 3 c (Jø). Historie II s. 1—151.
2 a og 2c(Se). Historie I s. 155 — ud.
2 b (FM). Historie I s. 139—266.
1 a (V), 1 b (Je) og 1 c (FM). Historie I s. 1—-151.

Geografi.
II s (N). Geografisk lærebog. Repeteret fysik og kemi.
II m (N). Erhversgeografi. Repeteret klima- og plantebælter og
geologi.
I m (N). Geologi. Klima- og plantebælter.
R a (St). Erhvervsgeografi (4. udg.) s. 9—24, 30—107.
R b (St). Erhvervsgeografi (3. udg.) s. 16—34, 39—79, 88—120
(undtagen stykkerne med petit).
4 a, 4 b og 4 c (N). Geografi II s. 85—183.
3a, 3b og 3c (RJ). Geografi II s. 29—89.
2 a og 2 c (St), 2 b (FM). Geografi I Frankrig — ud; II Afrika.
1 a og 1 b (St), 1 c (RJ). Geografi I s. 1—59.

Naturhistorie.
III s og III m (N). Biologi. Fysiologi.
Ra (Sd) og r b (Sk) .Biologi.
4 a, 4 b og 4 c (N). Zoologi II s. 45 — ud. Botanik IV. Organisk kemi.
PI 3 tit p n p Qtpm m pI qp v
3 a (N), 3 b og 3 c (Sd)’ Organisk kemi s. 1—19. Zoologi II s. 1—45.
Botanik III. Plantebestemmelser.
2 a og 2 c (Sk), 2 b (Sd). Zoologi I fra spurvefugle — ud. Botanik II
Plantebestemmelser.
1 a (Sd), 1 b og 1 c (Sk). Zoologi 1 til spurvefugle. Botanik I.

Naturlære.
Ill m (E). Fysik II s. 99 — ud, III s. 37 — ud. Astronomi (3. udg.)
s. 47 — ud. 15 rapporter. Kemi (6. udg.) s. 147 — ud.
lim (C). Fysik II s. 1—99, III s. 1—40. Astronomi s. 1—47. 10 rap
porter. Kemi s. 63—148.
Is (N) Fysik og kemi for det spr. gymnasium.
I m (L). Fysik I. 18 rapporter-. Kemi (7. udg.) s. 1—80.
Ra og rb (OF). Fysik II og III.
4 a (L), 4 b og 4 c (C). Fysik II. Kemi s. 19—37. En del elevøvelser.
3 a (OF). Fysik II s. 1—48. Kemi s. 1—35.
3 b og 3 c (L). Fysik II (3. udg.) s. 1—71. Kemi s.37—47.
2 a (C). Fysik I s. 65 — ud Kemi s. 1—23.
2 b og 2 c (E). Fysik I s. 59 — ud. En del elevøvelser.
1 a og 1c (E). Fysik I s. 1—58. En del elevøvelser.
Ib (OF). Fysik I s. 1—64. En del elevøvelser.
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Matematik cg regning.
III m (C). Matematik II s. 99—127, IV og V. 2 sæt opgaver Ugentlig.
II s (L). Jakob Jensen s. 56 — ud.
II m (L). Matematik I (2. udg.) s. 201 — ud, II (2. Udg.)), III (3.
udg.) s. 1—55. 1 sæt opgaver å 4 opgaver ugentlig.
I s (E). Jakob Jensen s. 1—55.
I m (E). Matematik I s. 42 — ud, III (3. udg.) s. 1—29, V s. 22—39.
2 sæt opgaver ugentlig.
Ra (OF) og rb (B). Matematik og regning for realklassen.
4 a og 4 b (B), 4 c (OF). Aritmetik III. Geometri s. 79—100. Regne
bog IV.
3 a (L), 3 b (C) og 3 c (OF). Aritmetik I og II. Geometri s. 44—79.
Regnebog III.
2 a (L), 2 b (E) og 2 c (C). Regnebog II. Geometri s. 1—44.
1 a (FM), lb (E) og le (C). Regnebog 1.

Skrivning.
4 a, 4 b, 4 c, 3 b og 3 c (W). R. Benzon og Tage Kristiansens skrive
system.
3 a, 2b (M), 2 a, 1 c (St), 2c (Je), 1 a og lb (RJ). Herman Lar
sens skrivesystem.

Tegning.
4 a, 4b og 4c (Sk). Modeltegning. Fri tegning.
3 a, 3 b og 3 c (Sk). Rumvurderingsøvelser efter modeller. Fri teg
ning.
2 a, 2 b og 2 c (Sk). Lettere rumvurderingsøvelser efter modeller. Fri
tegning.
la, 1c (Sk), lb (W). Målvurderingsøvelser efter plane modeller.
Fri tegning.

Gymnastik fer drenge.
Ill, II, I, r, 4 a, 2, 1 (Je), 3 a (Kr, Gr), 3 bc (Gr). I vinterhalvåret
gymnastik, undtagelsesvis håndbold. I sommerhalvåret fodbold,
håndbold og atletik (træning til skoleidrætsmærket og gymnasie
skolernes landsidrætsstævne).

Gymnastik for piger.
Ill, II, I, r, 1 (Sd), 4 (B), 3, 2 (B, Sd). I vinterhalvåret gymnastik
med samtlige klasser efter frk. Bjørkstens system. I sommer
halvåret langbold, håndbold og fri idræt. Der er taget 10 idræts
mærker i guld og 8 livredningsprøver.

Håndarbejde.
4 b og 4 c (RJ). Bluse og lille korsstingserviet.
3 b (B), 3 c (RJ). Forklæde og vanter.
2 ac (RJ), 2 b (Sd). Friserslag, hæklede grydelapper.
la (RJ), lb (B), 1 c (Sd). Sokker, pudevår.

Sang.
Ill, II, I, r, 4, 3 ab (R), 4 b piger, 3 c, 1 c (Je), 2 abc, lb (W), 1 a
(Gr). I hele skolen er der lagt vægt på enstemmig sang; des
uden er der i mellemskolen lært kanon’er og enkelte flerstem
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mige sange; i gymnasieklasserne er der dyrket sang for 3- og
4-stemmigt blandet kor. I alle klasser synges der efter højskole
sangbogen; desuden i mellemskolen og realklassen efter »Den
ny Sangbog«, i gymnasiet efter gymnasiesangbogen og studen
tersangbogen.

Skolekor.
Skolens kor, der blev oprettet i oktober 1947, har optaget lærere,
elever, forældre og tidligere elever; koret ledes af rektor.
Koret har i det forløbne år medvirket ved 2 kirkemusikandagter
i Thisted kirke, nemlig 8. oktober og 4. maj, og 1 i Skinnerup kirke
29. april.

KksameiksopgivelttCi*

Studentereksamen
Dansk.
Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I (6.
udg.) s. 18—21, 102—03, 204—08, 234—35, 276—78,316—18,343—45;
II (5. udg.) s. 40—42, 96—110, 140—44, 171—73, 185—204, 215—22,
231—35; III (5. udg.) s. 1—10, 19—22, 40—41, 90—93, 121—24,
306—07, 327—28.
Oehlenschläge)': St. Hansaften spil, Blicher: En landsbydegns dag
bog, Herman Bang: Ved vejen.

Engelsk.
Cæsar III, Østerberg 3—5, 23, 47—56, 59—62, 70—71, 88—91, 123—
24. Dickens 50—57, 95—103, 115—23. Cont. Reader 39—53, 57—68,
194':1—200, 226—30.

Tysk.
Maria Stuart I. Faust v. 243—807, 2678—2804, 3374—3520. Tyske
digte I, 2, II, 2, 4, 13, 14, 16—21, 25, III, 4, IV, 2—4, VI, 7, VH,
3, 4. Freies Deutschtum stk. 10, Kulturg. Lesestücke stk. 5, 13, 19
(s. 77—79^’).

Latin.
Cæsars gallerkrig v. Gertz V, 1—24, Ciceros taler v. L. Høeg (2.
udg.) Catilina III, Verres 30—34, 60—83, breve nr. 8, 13, 14, 15.
Sallust: Catilina 52, Catul: 1—6, 11, Horats 3, 5, 13.

Oldtidskundskab.
Homers Iliade i udv. v. C. V. Østergaard (8. opi.) I. Homers Odyssee
i udv. v. C. V. Østergaard XXI. Sofokles: Antigone v. Niels Møller.
Herodot 1. bog Kong Kroisos v. Falkenstjerne og Thomsen (6. udg.)
kap. 26—72, 75—91. Udvalg af Platons skrifter v. Foss og Krarup:
Sokrates’ forsvarstale, Kriton. Kunsthistorie: Den kretisk-mykenske
tid, Delphi og Olympia, Akropolis, teatret, Kleobis, Kore 674, Vogn
styreren, Myron: Diskoskasteren, Polykleitos: Doryforos, »Ludovisitronen«, Lysippos: Skraberen, Praxiteles: Hermes og Dionysosbarnet, Sofolkes, Zeusalteret i Pergamon.

Historie.
I. Verdenshistorie 1500—1713; 1878—1939. II. Danmar k—Norge 1523
—1814; Norden 1901—1939. III. Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og
Winding: Danmark i dag s. 13—95. IV. Kilder til Danmarks historie
efter 1660 III (2. udg.) s. 5—14, 24—31; IV (3. udg.) s. 72—85.
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V. Billeder: Munch II (1943). Nr. 1) Mona Lisa s. 129. Nr. 2) Syn
defaldet s. 132; Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i bille
der (3. udg.) Nr. 3) Solvognen, nr. 19. Nr. 4) Gundestrupkarret, nr.
35. Nr. 5) Hobyb. nr. 36, Thorvaldsens relief nr. 259. Nr. 6) Rom.
stil, domkirker nr. 78, 79, 83. Nr. 7) Rom. stil, landsbykirker nr. 86,
88. Nr. 8) Gotisk stil. nr. 82, 84, 92, 93. Nr. 9) Børsen nr. 192.
Nr. 10) Nysø nr. 204. Nr. 11) Årslev bykort nr. 230, 231.

Naturfag.
E. Wesenberg-Lund: Biologi for gymnasiet undtagen afsnittet: Or
ganismernes forhold til omverdenen. Aug. Krogh og I’. Brandt Reh
berg: Lærebog i menneskets fysiologi for gymnasiet undtagen s. 98—
113, 118—120, 128—135.

Fysik.
Eriksen og Sikjær: Fysik for gymnasiet.
I (2. udg.) side 20—60, 107—110, 112—122.
II (2. udg.) side 50—82, 84—86, 111—119.
III (2. udg.) side 5—29, 147—161.
Eriksen og Pedersen: Astronomi for gymnasiet. (3. udg.) side 9—14,
21—40, 45—46.

Øvelser:
1. Vands fordampningsvarme ved
100".
2. Udvidelseskoefficient for vædsker bestemt ved pyknometer.
3. Lufttermometeret.
4. Luftens normalvægtfylde.
5. Wheatstone’s bro.
6. Kompensationsmetoden.
7. Daniellelementet.

8. Potentiel energi og rotations
energi.
9. Elastiske svingninger.
10. Matematisk og fysisk pendul.
11. Joule’s konstant.
12. Tangensboussolen.
13. Coulomb’s lov.
14. Vekselstrømsforsøg.
15. Bølgelængdebestemmelse for
lys.

Kemi.
Ring: Kemi for gymnasiet (6. udg.) side 30—41, 52—58, 70—84,
90—101, 104—108, 118—133, 153—158, 159—162, 163—166, 169—171,
172—176, 179—181, 183—185.

Matematik.
A. F. Andersen og P. Mogensen: Matematik I (2. udg.) § 42, 111—
150, 155—164; II (2. udg.) § 5—8, 19—47, 53—56, 62—73; III (2.
udg.) § 7—11, 13—18; IV (2. udg.) 5 26—33; V (1. udg.) § 14—23,
27—37, 48—49 incl.

Studentereksamen efter Ug
Geografi.
n-s. P. Andersen og M. Vahl: Geografi for det sproglige gymnasium
med undtagelse af s. 34—38, 70—78. Sv. Jakobsen og F. Schausen
Petersen: Fysik og kemi for det sproglige gymnasium med und
tagelse af afsnittet organisk kemi.
m-n. P. Andersen og M. Vahl: Erhvervsgeografi med undtagelse af
afsnitterne 4, 6, 8, 9, 10 af kap. VIII; samme: Klima- og plantebæl
ter; samme: Geologi med undtagelse af s. 69—80.
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Matematik.
n-s. Jakob Jensen: Matematik for det sproglige gymnasium § 1—11,
24—29, 32—38, 45—65 ind.

Realeksamen
Dansk.
R a. 1. P. Jacobsen: Mogens. Holberg: Jeppe på Bjerget. Hansen og
Heltoft: Dansk læsebog V s. 9—14, 64—75, 75—77, 11)0—106, 180—
185, 212—222, 236—248, 248—260, 285—293.
Kb. Holberg: Jeppe på Bjerget. Oehlenschläger: Hakon Jarl. Hansen
og Heltoft: Dansk læsebog V s. 9—14, 75—78, 94—100, 100—07,
155—60, 173—80, 180—85, 212—22, 236—47.

Engelsk.
R ab. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen s. 27—
43, 53—61, 67—79, 84—92, 100—130.

Tysk.
R a. Wiggers-Smith, Hasselriis og Mogensen: Tysk IV (1. udg.) stk.
2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 20—23, 29, 30, 34, 35, 38.
Kb. stk. 2, 6, 8, 10—13, 15, 17, 19—21, 34, 38, 39.

Fransk.
Jespersen og Stigaard: Fransk læsebog for begyndere s. 67—86, 87
—102, 107—111, 113—120.

Historie.
R a. Blomberg og Hæstrup: Nordens historie 1864—1938 s. 1—38,
51—70, 78—86. Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Böiger
og samfund. Samfundslære for realklassen s. 10—38, 42—50, 59—63,
67—93, 97—98.
R b. Nordens historie s. 1—29, 39—65, 71—86. Samfundslære som ra.

Geografi.
R a. Johs. Reumert: Erhvervsgeografi (4. udg.) s. 9—24, 30—107.
R b. Johs. Reumert: Erhvervsgeografi (3. udg.) s. 16—34, 39—79,
88—120 med undtagelse af stykkerne med petit.

Naturhistorie.
R ab. Jørgensen og Andersen: Biologi for realklassen s. 1—109 med
undtagelse af systemer-.

Naturlære.
Sundorph: Fysik for realklassen II og III.

Regning og matematik.
Jessen og Smith: Matematik og regning for realklassen. Friis-Petersen og Jessen: Realklassens regnebog.
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Melleiiiskoleeksumeu
Dansk.
4 a. Hostrup: Genboerne. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog IV (5.
opl.) s. 27—30, 77—78, 125—27, 134—35, 216—18; 98—122, 156—60,
208—15, 230—33, 265—75; Bjørnson: En glad gut. Falbe-Hansen og
Keller: Svenske læsestykker (9. opl.) s. 26—37, 47—56, 112—16.
4 b. Hertz: Sparekassen. Læsebog IV s. 23—26, 85—86, 126—28,
244—47, 320—27; 2—8, 86—94, 100—10, 142—45, 254—59, 266—82:
Bjørnson: En glad gut. Svensk: s. 26—37, 47—56, 112—16 .
4 c. Hertz: Sparekassen. Læsebog IV (5. opl.) s. 10—16, 27—30,
77—78, 87—94, 98—107, 125—27, 140—42, 149—52, 216—18, 224—29,
236—52, 317—23; Bjørnson: En glad gut. Svensk: s. 26—37, 47—56,
112—16.

Engelsk.

4 a. Friis Hansen og Nielsen: Engelsk IV stk. 1—11, 14, 15, 17—19,
27—29.
4 b. stk. 3—5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17—19, 26, 27.
4 c. stk. 3, 4, 7, 8, 10, 15, 17—20, 28—30.

Tysk.
4 a. Wiggers-Smith, Hasselriis og Mogensen: Tysk III stk. 4, 6—9,
11, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31—33, 37.
4 b. stk. 2—9, 13—15, 18—19, 23, 27, 29, 31—33, 35, 39.
4 c. s. 4—8, 10—12, 19—21, 23—25, 28, 31—32, 36—37, 38—43, 49—
50, 51, 59—66, 67—68, 70—71, 78—79, 79—88, 88, 90—95, 96—98,
99—100.

Latin.
Mikkelsen: Latinsk læsebog for mellemskolen s. 27—49, stk. I—
XXXII inch

Historie.
4 abc. Ludvig Schmidt: Lærebog i historie for mellemskolen II (17.
opl.) s. 153—237.

Geografi.
4 abc. P. Andersen og M. Vahl: Geografi for mellemskolen II: Fra
Nordamerika — ud.

Naturhistorie.
4 abc. Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen II fra snegle
— ud. Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen IV. Rasmus
sen og Simonsen: Organisk kemi s. 7—19.

Naturlære.
4 abc. Sundorph: Fysik for mellemskolen II. Sundorph: Kemi for mel
lemskolen (12. opl.) s. 19 — ud.

Regning og matematik.
4 abc. Jessen og Smith: Aritmetik for mellemskolen TIL Friis-Petersen, Jensen og Jessen: Mellemskolens ny geometri s. 79—100. FriisPetersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog IV.
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Kleverne* *nndke<l*iil*ian<l
I løbet af efteråret 1950 blev samtlige elever i skolen undersøgt
hos skolelægen. Der fandtes ingen alvorligere sygdomstilfælde.
I foråret 1951 undersøgtes alle nye elever og afgangsklassernes
elever for tuberculose. Der fandtes ingen tilfælde af tuberculose. De
elever, der reagerede negativt for tuberculin, blev vaccineret mod
tuberculose.

Skoletandplejen besørges af byens 4 tandlæger og foregår i skole
tiden. I det forløbne år har 239 elever deltaget i skoletandplejen.
Hver elev får 2 behandlinger årligt.
Alle indenbys elever har ret til skoletandpleje hele skoletiden igen
nem. For tilflyttede gælder den regel, at tænderne må efterses for
egen regning, medmindre eleven kommej' fra en kommune med skoletandpleje, hvorefter eleven kan deltage i skoletandplejen. Skiften
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af tandlæge kan ikke finde sted, udmeldelse kun ved skriftlig med
delelse fra hjemmet.

Lærerpersonalet
Lærer S. Vulfsberg Andersen (W): religion 4c, 3a, 1 c,
engelsk 4 b, tysk 4 a, 3 a, skrivning 4 abc, 3 bc, tegning
1 c, sang 2 abe, 1 b .............................................................. 30 timer
Lærerinde Karen Beck (B): matematik rb, 4 ab, gymna
stik 4 bc, 3 bc, 2 abc, håndarbejde 3 b, Ib .................... 32 —
Adjunkt H. P. Christiansen (C): fysik lim, 4 bc, 2 a,
matematik III m, 3 b, 2 c, 1 c ............................................. 33 —
Adjunkt Aage Elming (E): fysik III m, 2 bc, 1 ac, mate
matik Is, I m, 2 b, Ib .......................................................... 31 —
Viceinspektor A. C. Frederiksen (V): religion r b, 3 b,
dansk 3 c, 2 bc, historie 3 ab, la ..................................... 24 —
Lærer O. Frederiksen (OF): fysik r ab, 3 a, lb, matematik
r a, 4 c, 3 c, gymnastik 4 bc ............................................. 30 —
Lærer Arne Grøn (Gr): religion 4b, dansk 4c, tysk rb,
3 c, 2 a, gymnastik 3 abc, sang la ................................ 29 —
Lektor Esther Hvid (Hv): religion III, II, I, 3 c, 2 b, en
gelsk III s, II s, II m, 3 bc .................................................. 2(> —
Lærer Harald Jensen (Je): historie 1 b, gymnastik III,
II, I, r, 4 a, 2 abc, 1 abc, skrivning 2 c, sang 4 b, 3 c,
1 c, tilsyn ...................................................................................... 32 —
Overlærer Marius Jørgensen (Jø): engelsk ra, 4 a, 2 c, 1 a,
fransk r, latin 4 a, historie 3 c ......................................... 28 —
Overlærer Ragnhild Jørgensen (RJ): engelsk r b, 2 a, geo
grafi 3 abc, 1 c, skrivning 1 ab, håndarbejde 4 bc, 3 c,
2 ac, la ...................................................................................... 28 —
Adjunkt Johannes Kjær (Kj): dansk III, I, 3 a, 1 c, engelsk
I m, 4 c, 2 b ................. i.....................................................
29 —
Adjunkt H. P. Krogh (Kr): tysk III s, II s, 4 b, fransk III,
II, gymnastik 3 a .................................................................. 28 —
Adjunkt K. T. L. Lindskog (L): fysik I m, 4 a, 3 bc, mate
matik II s, II m, 3 a, 2 a ..................................................... 31 —
Adjunkt Frida Madsen (FM): dansk 4 a, historie III, 4 abc,
2b, 1 c, oldtidskundskab II, geografi 2b, regning la ... 31 —
Overlærer S. Chr. Madsen (M): religion r a, 4 a, 2 ac,
1 ab, dansk r a, 1 ab, historie r a, skrivning 3 a, 2 b ... 29 —
Adjunkt Hans Chr. Nielsen (N): naturhistorie III, Is
4 abc, 3 a, geografi II, I m, 4 abc ..................................... 30 —
Adjunkt Orla Pedersen (P): tysk II m, Is, I m, r a, 3 b,
2 c, latin III s, I s, oldtidskundskab III, I .................... 29 —
Lektor Torben Refn (Rf): danskil, 3b, engelskis, 3a, Ibc 28 —
Rektor Gunner Rosholm (R): fransk I, sang III, II, I, r,
4 abc, 3 ab .................................................................................. 13 —
Adjunkt Henrik Seedorff (Se): dansk 2 a, latin Ils, 4 bc,
historie II, I, r b, 2 ac, gymnastik 2 abc ........................ 28 —
Lærer P. Skov (Sk): tysk 4 c, 2 b, naturhistorie r b, 2 ac,
1 bc, tegning 4 abc, 3 abc, 2 abc, 1 ab ............................ 30 —
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Lærerinde Else M. Søndergård (Sd): naturhistorie r a, 3 bc,
2 b, la, gymnastik III, II, I, r, 3 bc, 2 abc, 1 abc, hånd
arbejde 2 b, 1 c ............................................................................
Overlærer Louise Steensgaard (St): dansk r b, 4 b, geo
grafi r ab, 2 ac, 1 ab, skrivning 2 a, 1 c ............................
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Under lærer Skovs sygdom blev hans timer i perioden l+/s—l4/m
besørget af stud, theol. K. Nørgaard til >/» og lærer N. P. Ernø.
Lektor Refns timer blev under hans orlov fra l/6—>% overtaget af
cand. mag. frk. Britta Persson.

Skriftlig inspektion besørges af viceinspektør A. C. Frederik
sen, der er rektors stedfortræder, ydre inspektion af adjunkt
Krogh og indre inspektion af lærer V u 1 f s b e r g Andersen,
der tillige har tilsyn med lærebogsamlingen. Kvindelig inspektion be
sørges af lærerinde fru Søndergård. Adjunkt Kjær er bibliote
kar og adjunkt E 1 m i n g rektors sekretær. Lærer Skov og adjunkt
Nielsen har tilsyn med naturhistorisk samling, adjunkt E l m i n g
med gymnasiets fysiksamling og adjunkt Lindskog med mellem
skolens fysiksamling.

klov foren i nger

Den kristeliges gymnasiastbevægelses
afdeling ved Thisted Gymnasium stiftedes 10. november 1947. Der
holdes møde ca. hver 14. dag hos lektor, frk. Hvid. 7 gymnasiaster
har deltaget i en lejr i Humlum og 2 i et møde på Krabbesholm
Højskole.
Bevægelsens tillidsmand her ved skolen er Troels Dolmer, II s.

Teutonerne.
Foreningen stiftedes 27. januar 1948; den optager elever i gymna
sieklasserne og realklassen som medlemmer. Der har været afholdt
møder med foredrag, diskussion m. m. på skolen.
Foreningens formand er Mogens Krabbe, III s.

Skolebladet „Uglegylp“
udkommer 10 gange i løbet af skoleåret; det udgives af en kreds af
elever. Redaktører er Ove Pedersen, III m, Børge Visby Sørensen, I s,
Hans-Ove Pedersen, r b, Mogens Vestergaard, rb og Leif Olesen, 4 b.

Af skolen« dagbog
1950—51
8.
maj. Skriftlig eksamen begynder.
19. maj. IT g på geologisk exkursion til Mors under ledelse af
adjunkt Nielsen. Hanklit, Salgerhøj og Molérværket besøges.
24. og 25. maj. 1 b og 3 abc aflægger besøg på Thisted Museum
under ledelse af adjunkt frk. Madsen.
25. maj. la og 1 c besøger Thisted Museum under ledelse af
adjunkt Seedorff.
31.
maj. Mundtlig eksamen begynder.
24. juni. Translokation. For første gang i over 200 år dimitteres
studenter fra Thisted. Højtideligheden overværedes af de stedlige
myndigheder, dimittendernes forældre og andre indbudte. Vagn
Holmboes og Alex Garffs kantate opførtes under rektors ledelse under medvirkning af lærere, elever og enkelte andre.
24.
juni—14. august. Sommerferie.
1
begyndelsen af august holdt Foreningen Norden under ledelse af
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adjunkt Kjær et nordisk ungdomskursus på skolen. Nogle af gym
nasiasterne var blandt de danske deltagere.
25.
august. Skoleskovtur til Svinkløv.
31. august. Lektor Refn tiltræder en studierejse til USA. Cand.
mag. frk. Britta Persson overtager lektor Refns timer.
4. september. III g under ledelse af adjunkt frk. Madsen foretager
historisk exkursion til Thorsted, Lodbjerg og Vestervig kirker og
jættestuen ved Heltborg. Turen foregik i private biler, der var stillet
til rådighed af interesserede forældre.
23. september. Skolen deltager i gymnasieskolernes landsatletikstævne i region X i Randers og bliver nr. 3 efter Ålborg og Randers.
25. september. Månedslov.
8. oktober. Skolens kor medvirker ved den 103. kirkemusikandagt
i Thisted kirke.
14. oktober. Besøg af lektor Rønnau og lektor Rikard Frederiksen.
16.—22. oktober. Efterårsferie.
25. oktober. Foredrag ved forlagskonsulent True Møller for III g
og II g »linier og farver«.
26. oktober. III g besøger under ledelse af adjunkt Kjær Thisted
Museum og beser I. P. Jacobsen mindestuen.
25. november. Filmforevisning; om eftermiddagen for 1.—3. mel
lem, om aftenen for resten af skolen. Der vistes en naturhistorisk
film »Rovmågen« og René Clair-filmen »Det dansende Paris«. Bag
efter dans.
27.
november. Månedslov.
2.
december. Besøg af lektor Rønnau.
14. og 18. december. I g aflægger besøg på Thisted Bibliotek.
22. December. Juleafslutning; ved en højtidelighed i gymnastiksalen
opføres A. Arnholz’ krybbespil af elever fra 2. mellem, instrueret af
lærer Arne Grøn og under medvirkning af skolens kor under rektors
ledelse.
22. december—3. januar. Juleferie.
4.—29. januar var kunstværker- fra gymnasieskolernes vandreud
stilling ophængt på skolen. I tilknytning til udstillingen holdt rektor
Thure Hastrup, Esbjerg, d. 19. januar et foredrag om moderne kunst
for eleverne i klasserne III g—3. mellem.
10. og 15. januar-. R ab aflægger besøg paa Thisted Bibliotek.
26., 27. og 28. januar. Skolekomedie og bal. Der opførtes Oscar
Wilde’s »Bunbury«, iscenesat af frk. Persson, adjunkt Kjær og
adjunkt Elming.
31. januar. Foredrag for klasserne III g—r om Richar d Wagners
»Mestersangerne i Nürnberg« ved kgl. kapelmester Johan Hye-Knudsen med assistance af pianistinden Etsher Vagning.
2.—6. februar. II m, I og r besøger- København under ledelse af
overlærer- frk. Steensgaard, lærer O. Frederiksen og adjunkterne
Kjær og Elming.
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14. marts. Besøg af elever fra Støvring Højskole. Eleverne over
værer undervisningen i et par gymnasieklasser, og besøget slutter
med foredrag ved forstander Grosbøl.
17. marts. Frk. Persson forlader skolen efter endt vikariat for
lektor Refn.
21.
—27. marts. Påskeferie.
19. og 20. marts. Optagelsesprøve til 1. mellem. Af 100 tilmeldte
optoges 76.
29. marts. Lektor Refn overtager sit arbejde ved skolen efter endt
studierejse til USA.
14. april. Skolebetjent Hyldahls 65 års fødselsdag fejres; rektor
taler ved morgensang, og senere samles lærerpersonalet på lærer
værelset, hvor også skolekommissionens formand var til stede, for
at fejre hv. Hyldahl.
29. april Skolens kor medvirker ved en kirkemusikandagt i Skinnerup kirke.
4. maj. Skolens kor medvirker ved en kirekmusikandagt i Thisted
kirke ved en mindeaften for Danmarks befrielse.
3.—6. maj. Piger fra 3. mellem under ledelse af lærerinderne fru
Søndergård og frk. Beck deltager i Åbenrå i gymnasieskolernes .15.
gymnastik- og idrætsstævne.

Skolen bringer de institutioner, eleverne i det forløbne år har be
søgt, sin bedste tak for den derved udviste interesse for skolen og
dens arbejde.

EjIcvikI veksling1 sommeren 1950 arrangerede Thisted Gymnasium i forbindelse
med Mellemfolkeligt Samvirke en elevudveksling med Oberschule für
Jungen og Oberschule für Mädchen i Northeim. Fra 25. juni—9. juli
var 16 elever herfra under ledelse af adjunkt Orla Pedersen og frue
i Northeim, og fra 5.—19. oktober var 16 elever fra Northeim her i
Thisted under ledelse af Studienrat H. Patzer og Studienrätin M.
Rasch. Formålet var gennem fælles oplevelser i form af udflugter,
kunstnerisk underholdning og fest, samt frem for alt gennem sam
vær med partneren i dennes hjem at virke for at skabe gensidig
respekt og personlig kontakt og dermed virke til fremme for inter
national forståelse.
Skolen er Thisted kommune, en række institutioner og privatper
soner meget taknemmelige for den interesse, de viste sagen, samt
for støtte og hjælp af forskellig art.

Ordensregler
1. Eleverne skal møde så tidligt om morgenen, at de kan være inde,
når det ringer anden gang, kl. 8,00. Med undtagelse af ordens
duksen må ingen elev opholde sig inde i bygningen før første
ringning kl. 7,55. Alle de elever, der møder på skolen i første
time, skal deltage i morgensang.
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2. Efter hver time skal eleverne straks gå ned i gården. Kun ordens
duksen må opholde sig i klassen i frikvarteret, andre elever kun
i sygdomstilfælde og-kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet.
På de dage, hvor det er tilladt at spise frokost inde i klassen,
skal hver elev i spisefrikvarteret blive siddende på sin plads,
indtil det ringer ned; på dette signal begiver eleverne sig uden
yderligere opfordring ned i skolegården. lalle frikvarterer er
det forbudt at læse lektier eller at udføre andet hjemmearbejde.
3. Elever, der cykler til skole, skal benytte indgangen fra Kron
borgvej. Cyklerne skal anbringes i cykleskuret og i de stativer,
der er beregnet for elevcykler. Skolen påtager sig intet ansvar
for cykler eller cykeldele.
4. I skoletiden må ingen elev uden rektors eller inspektors tilladelse
forlade skolens grund, undtagen på de ture, der er nødvendige
for gymnastikundervisningen, skolelægeeftersyn, skoletandlægecftersyn etc. Til disse ture må der ikke bruges mere tid end
højst nødvendigt, og eleverne må ikke lade sig opholde undervejs
af skolen uvedkommende ærinder.
5. Udenbys elever, der benytter tog eller rutebil, skal i den tid, der
hengår mellem undervisningens ophør og deres togs eller bils
afgang, opholde sig på skolen i de af rektor anviste lokaler. De
indenbys boende elever må ikke opholde sig på skolen efter
skoletid.

6. Ophold på trapper og gange er forbudt; al færdsel skal foregå
uden unødig støj og hurtigt, men ikke i løb.
7. Al handel på skolen er forbudt. Indsamlinger, mærkesalg etc. må
kun finde sted efter rektors tilladelse.
8. Tobaksrygning på skolen og i dennes umiddelbare nærhed er i
almindelighed ikke tilladt eleverne; den må i skolétiden kun finde
sted efter rektors tilladelse og nærmere bestemmelse.
9. Eleverne må ikke uden nødvendighed medbringe penge eller vær
digenstande på skolen, og sådanne må under ingen omstændig
heder efterlades på gange eller i pulte. Skal en elev nødvendigvis
medbringe penge, bør disse i skoletiden deponeres hos inspektor'
eller- en lærer'. Ved skoletidens ophør må intet efterlades på gan
gene eller i pultene. Skolen påtager sig intet ansvar for bort
komne eller glemte sager.
10. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens inventar eller
materiel vil blive forlangt erstattet. Enhver beskadigelse skal
straks meldes til rektor.
11. Skolebøgerne skal, uanset om de er elevens eller skolens ejendom,
forsynes med solidt omslag med elevens navn og klasse; de skal
holdes i ren og ordentlig stand. Al beskadigelse af skolens bøger
skal erstattes.
12. Fritagelse for gymnastik og badning indrømmes kun efter skrift
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

lig og motiveret anmodning fra hjemmet. Strækker fritagelsen
sig udover en uge, forlanges der lægeattest, udstedt på en særlig
blanket, der fås hos rektor. Elever, der er fritaget for gymna
stik, skal være til stede ved undervisningen i faget.
Har en elev ikke kunnet forberede sig eller besørge sit skriftlige
hjemmearbejde i rette tid, må han den pågældende dag med
bringe en underskrevet seddel til rektor fra hjemmet med oplys
ning om årsagen hertil.
Skriftlige hjemmearbejder afleveres straks ved ankomsten om
morgenen til oldensduksen, som senest i første frikvarter an
bringer dem i reolen uden for lærerværelset.
Har en elev været fraværende fra skolen, skal rektor den forste
dag, eleven atter møder, have en skriftlig meddelelse herom fra
hjemmet. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om elevens
navn og klasse, forsømmelsens årsag og nøjagtige varighed, og
den skal være underskrevet med navn.
Forsømmelser-, som ikke skyldes absolut tvingende grunde, kan
kun undtagelsesvis tilstedes. Der kræves skriftlig eller personlig
henvendelse fra hjemmet til rektor-, med nøjagtig angivelse af
årsag og varighed, i god tid, senest dagen for.
Når der i et hjem udbryder- en alvor-lig smitsom sygdom, nrå sko
len ufortøvet under-rettes herom, og ingen elev fra det pågæl
dende hjem må møde på skolen, før der- er forevist attest for,
at hans møde på skolen ikke er- for-bundet med nogen smittefare.
Flytning skal str aks anmeldes til rektor-.
Skriftlige anmodninger og meddelelser- til rektor- afleveres på
kontoret i f ø r s t e fr ikvarter.

Prwfekicr
I det forløbne skoleår har følgende fungeret som præfekter: Per
Frandsen III s, Else Thomsen III m, Gunnar Knudsen III m, Inge
Marie Br ix-Kristensen II s, Tove Madsen II s, Erik Her-ly II.m, Erik
Søltoft-Pedersen II m, Poul Vestergaard I m, Finn Larsen ra, Inger
Støvring rb.

Roger
Indenbys boende elever i mellemskolen og realklassen får- bøger
og andet undervisningsmateriale udleveret til lån på skolen; de
øvrige elever må selv anskaffe disse ting. Gymnastikdragt og -sko
bør- hjemmene dog i almindelighed selv anskaffe og vedligeholde;
disse ting stilles kun til rådighed af kommunen efter skriftlig an
modning fra hjemmet. Det er skolens pligt at påse, at alle bøger
og alt undervisningsmateriel holdes i ren og ordentlig stand, hvad
enten det er skolens eller elevens ejendom; jfr. kgl. anordning af 29.
juli 1814 § 5. For beskadigelse af skolens ejendom kræves erstatning.
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Forsømniel^ei*
En elev, der har måttet forsømme skolen, skal, den første dag,
han (hun) igen møder, medbringe en skriftlig meddelelse fra hjem
met om forsømmelsens årsag og varighed. Ved enhver forsømmelse,
som ikke skyldes sygdom eller anden tvingende grund, som ikke har
kunnet forudses, skal rektors tilladelse indhentes senest dagen før
ved skriftlig eller personlig henvendelse fra hjemmet iflg. folkeskole
loven af 28. maj 1937 § 47, stk. 3. Det henstilles indtrængende til
hjemmene ikke at anmode om sådan fritagelse, selv ikke for en enkelt
time, undtagen når der foreligger særlig tvingende grunde; tilladel
sen vil kun blive givet i ganske særlige tilfælde, f. eks. ved bety
delige familiefester i den allernærmeste familie. Læge- og
tandlægebesøg (som ikke hører ind under skolens virksomhed)
må arrangeres uden for skoletid, undtagen når det er absolut
påkrævet, at det finder sted i skoletiden.
Fritagelse for gymnastik og badning tilstås efter
skriftlig anmodning fra hjemmene. Skal fritagelse vare ud over en
uge, kræves lægeattest, udstedt på en af skolen udleveret blanket.
Elever, der for en tid er fritaget for gymnastik, skal være til stede
ved undervisningen, med mindre de af rektor er blevet fritaget der
for, jfi-, min. cirkulære af 5. maj 1916. Eleverne skal være omklædt
til gymnastik og sport.

Skolepenge
For elever, hvis forældre bor i Thisted kommune, er undervis
ningen gratis i alle skolens afdelinger. For alle andre betales i mel
lemskolen 21,60 kr. om måneden, i realklassen og gymnasiet 24,00 kr.
om måneden i de 10 måneder september—juni; i juli—august betales
ingen skolepenge. Udmeldes en elev i løbet af skoleåret, betales der
skolepenge for den måned, i hvilken udmeldelsen finder sted, såfremt
denne sker inden d. 15.; ved udmeldelse efter d. 15. betales der tillige
for den følgende måned.
Eksamensafgift til staten (8 kr. for mellemskoleeksamen, 16 kr.
for realeksamen og 24 kr. for studentereksamen) betales ligeledes
kun af de udenbysboende; disse betaler tillige 12 kr. i eksamens
penge til kommunen, første gang de indstiller sig til en eksamen
ved denne skole.

I orældre og alle andre, der interesserer
sig for skolens arbejde, indbydes til at overvære de

mundtlige prøver.
Tidspunktet for det nye skoleårs begyndelse

vil senere blive bekendtgjort i de lokale blade.
Thisted, i maj 1951.

GUNNER RO S HOLM,
rektor.

