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HALVORSMINDE 
UNGDOMSSKOLE 

Bagterp pr. Hjørring.

MIDLERTIDIG

SKOLEPLAN

HJØRRING 
Th. Mortensens Bogtrykkeri 

1947



Idet sidste Aar er der foretaget store Tilbygninger og
Ændringer ved Ungdomsskolens Lokaler. Vi skal have 

trykt en ny Skoleplan, men det vil tage nogen Tid at 
faa nyt Billedmateriale m. m. i Orden, og derfor maa 
vi midlertidigt anvende denne foreløbige Skoleplan.

Halvorsminde Ungdomsskole blev oprettet 1903. Den 
er beliggende i Bagterp, 3 km Syd for Hjørring. Dens 
Postadresse og Station er Hjørring. Telef. 1063 Hjørring.

Der holdes Sommerskole for unge Piger i 5 Maa- 
neder fra 3. Maj og Vinterskole i 5 Maaneder fra 
3. November for mandlige Elever. Sommerskolen har 
Ferie i 14 Dage sidst i Juli, og Vinterskolen har 14 Dages 
Juleferie. Arbejdet er tilrettelagt for Elever i Alderen 
14 — 18 Aar. Skolen har Plads til ca. 100 Elever.

Ungdomsskolen vil gerne yde sit Bidrag til det Ung
domsarbejde, hvis Maal er at hjælpe vort Lands op
voksende Slægt til at blive en vaagen, dansk og kristen 
Ungdom. Gennem en grundig og tilrettelagt Undervis
ning, gennem sunde Legemsøvelser og gennem hele den 
Opdragelse, der ligger i det daglige Samarbejde og 
Fællesliv, vil Skolen gerne være Hjemmenes Medhjælper 
i Arbejdet for at føre Ungdommen lykkeligt gennem de 
første Ungdomsaar og gøre den dygtig til Fremtidens 
Gerning og Liv. Baade i de egentlige Skolefag og i de 
mere praktiske Haandens Fag lægges der stor Vægt paa, 
at Eleverne arbejder selvstændigt med Opgaverne, hvor
ved Interessen øges, og større Forstaaelse og Dygtighed 
opnaas. I Foredragstimerne og Fortællefagene vil Skolen



søge at hjælpe de unge til at faa udvidet deres Tanke
verden og give dem gode Idealer for deres personlige 
Lv og Udvikling.

Elevernes Arbejdsdag skifter med Skolefag, praktiske 
Fag og Legemsøvelser. Skolen er velforsynet med Skole
stuer, Elevdagligstue, Gymnastiksal, Badeanstalt, Sløjdsal, 
Systue, Skolekøkken, Vævestue, Bibliotek. Undervisningen 
slutter til Middag om Lørdagen. Eleverne kan da tage 
hem, hvis de ønsker det, men saavel Lørdag Aften som 
Søndag er der forskellig Underholdning og fornøjeligt 
Samvær for dem, der bliver hos os. Nogle Søndage skal 
a.le Elever blive paa Skolen for at deltage i Møder, Ud
flugter og lignende.

Den maanedlige Betaling for Undervisning, Kost og 
Logi er Kr. i 19 . Om Vinteren betales des
uden et Varmetillæg paa Kr. pr. Maaned. Beta
lingen erlægges almindeligt maanedsvis forud, men . det 
kan iøvrigt ordnes efter Ønske.

Der kan søges en betydelig Statsunderstøttelse til 
Skoleopholdet, og denne Understøttelse ventes yderligere 
forhøjet, da Loven nu skal til Revision i Rigsdagen. En 
Elev maa ikke være fyldt 18 Aar, den Dag et Skole
kursus begynder, hvis vedkommende skal kunne opnaa 
Understøttelse, men de maa nok fylde 18 Aar i Halv- 
aarets Løb. Skema til Understøttelse og alle øvrige Op
lysninger faas ved Henvendelse til Skolen. Foruden Stats- 
umderstøttelse kan der paa samme Skema ydes nogen 
Ekstrahjælp til de mest trængende Elever, saa der kan 
ialt opnaas en meget god Hjælp til et Skoleophold.

Skolen udleverer til Eleverne alt, hvad de skal bruge 
af forskelligt Skolemateriale, og saavel dette som deres 
Materialer til Sløjd, Haandarbejde, Vævning m. m. be
tales efter Regning.

Eleverne medbringer Sengetøj, Haandklæder, Sæbe 
ocj øvrige Toiletsager. Der er Skabe til alle Værelser, 
men Eleverne medbringer selv Bøjler, ligesom de med- 



bringer Kuffert, Kommode eller andet til at have deres - 
daglige Ting i. Sommereleverne maa til Skolekøkkenet 
anvende Bomuldskjoler eller Kitler, Forklæder og Køkkei- 
kapper. Vintereleverne skal bruge Tegnebestik, Sløjd
forklæder eller Overalls. Af Hensyn til Elevernes Sund
hed og Skolens Renholdelse skal Vintereleverne benyte 
Træsko og Skiftesko.

Til Gymnastikken baade Sommer og Vinter bruges 
Gymnastikdragt og Gymnastiksko, men der forlanges 
ikke nogen bestemt Dragt eller Farve. Eleverne bruger, 
hvad de har, og saavel med dette som alt andet er 
Skolen gerne til Tjeneste med at skaffe det nødvendige 
til billigste Priser.

Sygekassen skal flyttes til St. Hans-St. Olaj Sygekasse. 
Elever, der ikke endnu selvstændigt er i Sygekasse, kan 
blive optaget her.

Skolen henter Elevernes Sengetøj m. m. ved Station 
eller Rutebiler i Hjørring, og ca. 14 Dage før hvert 
Kursus begynder' faar alle Elever tilsendt et Cirkulære 
med alle Oplysninger og Vejledninger.

Vi er altid gerne til Tjeneste med enhver Oplysning, 
og de vordende Elever og deres Forældre er hjertelig 
velkomne til et Besøg paa Skolen.

VÆVESKOLEN, der paa Grund af Garnmangel hiar 
været lukket nogle Aar, er nu atter i Gang og modtager 
Aaret rundt Elever til kortere eller længere Kursus i al 
Slags praktisk og teoretisk Vævning. Alle Oplysninger 
om Væveskolen sendes gerne.

Ellen og Frode Nielsen.


