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SKOLEPLAN
FOR

GradMaada^ U^domsslwle
ULSTRUP ST.

Gudenaa dalens Ungdomsskole

er en nyoprettet Ungdomsskole. Skolen er indrettet i den
Bygning, der tidligere har været Ulstrup Kobmandsgaard.
Det er en stor Bygning, der ligger nær ved Ulstrup St.,
og der er fra Skolen en smuk Udsigt over Skoven og
Engene i Gudenaadalen.
Ulstrup ligger midt imellem Randers, Silkeborg og Vi
borg, 5 km Vest for Langaa. Egnen onikring Byen og
Gudenaaen er meget smuk, og der er mange kønne Ud
sigtspunkter med Udsyn over de skov- og lyngklædte
Bakker omkring Gudenaadalen. Der er fra Skolen rig
Lejlighed til baade Sommer og Vinter at tage paa Ud
flugt til skønne og minderige Steder i Oplandet.
Gudenaadalens Ungdomsskole er oprettet omkring Nytaar 1948 af Egnens Befolkning og ledes af Karen og Aksel
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Nielsen. Det er en Skole for unge i 14—18 Aars Alderen,
og dens Gerning øves paa et folkeligt, dansk og kristent
Grundlag.
Det er Skolens Formaal al hjælpe de unge i Overgangs
alderen til at leve som dygtige, ansvarsbevidste og ærlige
Mennesker, der vil være i Stand til at løse de Opgaver,
Livet og Samfundet byder dem.
Det er Skolens Opgave al arbejde for et godt Fælles
skab mellem Hjem og Skole.
Skolens Arbejde tilsigter en almen Opdragelse af de
unge, saa man i Undervisningen altid har det karakterdannende for Øje.
I Undervisningen vi! den levende Fortælling være det
grundlæggende i Arbejdet. Der vil blive talt til de unge
om vort Folks Historie og Menneskehedens Historie, saa
de faar Forstaaelse af Slægternes Liv i Lyst og Nød.
Man vil stræbe efter at føre de unge ind i Litteratu
rens Verden, saa de der kan finde Billeder paa det Liv,
de selv skal leve. I Foredrags- og Samtaletimer vil man
tale til de unge om dybt personlige og religiøse Spørgsmaal, saa man derigennem kan hjælpe dem gennem en
Ungdomstid, der kan være fyldt med Brydninger mellem
Tvivl og Tro.
Skolen vil styrke de unges Haab og Længsel efter et
sundt og godt Ungdomsliv, hjælpe dem til at faa rige
Minder fra deres Skoletid og skabe Rammen for et godt
Kammeratskabsliv.
Skoletiden: Der afholdes Sommerskole for unge Piger
i Tiden 3. Maj—30. September, ca. 14 Dages Sommerferie.
Vinterskole for unge Mænd i Tiden 3. November—30.
Marts, 14 Dages Juleferie.
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Undervisningsfagene :

De elementære Skolefag vil omfatte en grundig Dansk
undervisning med Stilskrivning, Diktat og sproglige Øvel
ser, Regning, Geograß, herunder Erhvervsgeografi, Sam
fundslære og Sundhedslære, Tegning, Sang og Gymnastik.
I en daglig Oplæsningslime vil der blive læst god Litte
ratur og forskellige Skuespil for Eleverne. Formaalet er
ved Samtale om det læste at føre de unge ind i Bøger
nes Verden. En udmærket Bogsamling staar til Elever
nes Raadighed.
Ved Sommerskolen bliver der Undervisning i Haandarbejde og Kjolesgning. Husholdningsundervisning, prak
tisk og teoretisk.
For de mandlige Elever vil der blive Sløjd og Natur
fag (Fysik) i et passende Antal Timer.
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Skolens Lokaler er pænt istandsatte og udstyret med
nyt Inventar. Paa Elevværelserne er der faste Senge og
Skabe. Eleverne behøver kun at medbringe en lille Kom
mode eller en Kuffert til deres Tøj. En god Dagligstue
er fælles Opholdsstue for alle paa Skolen.

Betalingen for fuldt Ophold og Undervisning er efter
fælles Overenskomst mellem Ungdoms- og Efterskolerne
fastsat saaledes:
Om Sommeren

Kr. pr. Maaned.

Om Vinteren

Kr. pr. Maaned.

Eor Elever, der bor hjemme, træffes der en særlig Aftale.

Andre Udgifter.

Eleverne maa købe en Højskolesangbog (eller med
bringe den), forskellige Lærebøger og Skrivesager. Alt
dette kan købes paa Skolen.
Til Sløjd og Haandarbejdstimerne udleveres Materiale
paa Skolen. Betalingen for Materialet erlægges først ved
Kursusets Slutning.

Statsunderstøttelse.

Uformuende Elever, Børn af mindre bemidlede For
ældre, kan altid regne med Statsunderstøttelse. Skemaer
faas paa Skolen. Skemaet skal udfyldes, dernæst paategnes af Sogneraadsformanden, der maa videresende det
til Skolen inden Mødedagen.
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Elevernes Dagligstue.

Gudenaaen.

Forskellige Oplysninger.

Eleverne bedes medbringe Sengetøj og Haandklæder.
Gymnastikdragter kan evt. købes paa Skolen.
Flytning af Sygekasse sker til Ulstrup Sygekasse; Flytte
bogen medbringes til Skolen.
Der kræves ikke Flyttebevis fra Folkeregistret, kun en
Flyttekviltering.
Det forventes, at alle Elever medbringer en Cykle.
Tøj, der sendes som Fragtgods, maa være afsendt ca.
8 Dage før Mødedagen.
Indmeldelse til Skolen bedes venligst snarest muligt
sendt til undertegnede. Yderligere Oplysninger gives gerne.

Karen og Aksel Nielsen.
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Udsigt over Gudenaadalen fra „Busbjerg“.

Elevværelse.

Badeværelse.

Spisestue.

INDMELDELSE
Undertegnede indmelder sig herved som Elev paa
19........

Gudenaadalens Ungdomsskole

Fulde Navn:.............................................................................

Adresse: - -............................ -.... - -....... -.................................. (By, Sogn, Amt)

Fødselsaar:

Fødselsdag:

Faders, Moders eller Værges Navn:

..........................

.............................

Stilling:

Adresse:...................................................... -................ -............ -

Ønsker Eleven at bo paa Skolen?

. ...............................

den . ........ ......... ....... 19......

(Navn)

