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N. KOCHS SKOLE 
ÅRHUS

Underskole, mellem- og realskole 
for piger og drenge

(august 1937 : 340 elever - 243 drenge, 287 piger)

0(o\

Kontortid kl. 13-14 (lørdag undt.) . telefon 33469



Elevers optagelse:
Elever optages til 1. klasse i 6-7 års alderen og til I m 
efter bestået optagelsesprøve. Ingen elever optages i ek
samensafdelingen uden forudgående konference med den 
afleverende skole.

Elevers udmeldelse:
Der betales for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, 
og for den næste.
Da skoleåret slutter 31. juli, betaler elever, der ved 
skoleårets slutning forlader skolen, også for juli.

Skolepenge:
»Forældreskolen«, »Fru Laursens skole«, »Elise Smiths 
skole« og »N. Kochs skole« har fra begyndelsen af skole
året 1957-58 samme skolepengesatser:
1. klasse 24 kr
2. — 24 -
3. — 24 -
4. — 28 -
5. - 28 -

I mellem 32 kr.
II - 32 -

III - 36 -
IV - 36 -
realklassen 36 -

For månederne august-september og juni-juli betales 
samtidig, henholdsvis omkring 1 september og 1. juni. 
For at betaling af skolepenge ikke skal forstyrre arbejdet 
for meget, bedes denne ordnet senest d. 3. i hver måned. 
Brændselspenge betales i 3 rater å 12 kr.
Søskendemoderalion: Går flere søskende i skolen, betaler 
nr. 1 fuldt, nr. 2 betaler 3/,„ nr. 3 betaler ‘/«.og nr. 4 går gratis.

Fripladstilskud:
For at en elev kan få del i Statens fripladstilskud, må der 
søges derom i maj måned. Ansøgningsblanketter fås på sko
lens kontor. Der vil ved fordelingen blive taget hensyn til: 
1) elevens flid og evner
2) hjemmets økonomiske forhold
3) Antal af skolesøgende børn fra det pågældende hjem. 
Fripladsen ydes kun for eet år ad gangen.



Faste ferier og fridage:
Efterårsferie 3’die uge i oktober, juleferie 23/12—5/1, 
fastelavnsmandag, påskeferie fra onsdag før påske til tirs
dag efter påske, Kristi Himmelfartsdag. 2 fridage i 
forbindelse med St. Bededag, kongens og dronningens 
fødselsdage, pinseferie lørdagen før og tirsdagen efter 
pinsedagene, grundlovsdag, sommerferie oftest 24/6—14/8, 
heri som ved juleferien er begge dage incl. En fridag 
i de måneder, hvori ikke andre fridage forekommer.

Ordensregler eller hverdagens 10 bud:
1. Stå straks op om morgenen, når der kaldes.
2. Spis et solidt morgenmåltid.
3. Gå hjemmefra, så du kan møde rettidigt, d. v s. 5 — 10 

minutter før det ringer.
4. Ret dig efter færdselsreglerne og efter færdselsbetjentenes 

anvisninger.
5' Opfør dig på gader, på gårdspladsen, på trapper og i 

klassen, så dit hjem og din skole kan være dig bekendt. 
Opfør dig ens overalt.

6. Meld selv, hvad du eventuelt kommer til at gøre af galt, og 
husk, at du må erstatte, hvad du ødelægger af andres ting.

7. Hold din pult i fin stand og husk at lage alt med hjem, 
som ikke hører til på skolen.

8. Gå direkte hjem.
9. Brug den rigtige tid og brug rigelig tid til din hjemme- 

forberedelse, så du næste dag kan møde med god sam
vittighed og kan befinde dig vel i timerne.

10. Pak selv din skoletaske og sørg for, at alt er i orden til 
alle timer (fyldepennen skal være fyldt hjemmefra, bly
anten skal være brugbar og alle dine ting mærket med 
navn). — Fjern så fra dine lommer og din taske alt 
hvad der er skolen uvedkommende: legetøj, billedhæfter 
overflødige penge o. lign.



Læsehjælp:
For elever, der har svært ved faget "dansk (ordblinde 
eller læsehæmmede), er der særundervisning Denne 
falder inden for den normale skoletid. Da der kun er 
ganske få på holdene (højst 4), skulle ordningen betyde 
en håndsrækning til disse elever.

Karaktergivning:
For skoleåret igennem at skabe så rolige arbejdsperioder 
som muligt og for at understrege, at vi ikke arbejder 
alene for karakterernes skyld, har vi lidt efter lidt ind
skrænket karaktergivning til 3 gange årligt, i december, 
i marts og ved skoleårets slutning.
En undtagelse gælder for 5. kl., IV m og realklasser, 
som skal slutte året med vigtige prøver eller eksamener. 
1 disse klasser gives en standpunktskarakter inden efter
årsferien, så elev og forældre på dette tidspunkt er no
genlunde oiienteret om barnets standpunkt.

Forældremøder:
I så stort omfang, som skolen kan overkomme det inden 
for et skoleår, afholdes forældremøder; men da der er 
17 klasser, må der gå et par år mellem forældremøder 
inden for samme klasse. Disse møder er godt besøgt, og 
der opnås dér noget af den kontakt, skolen ønsker med 
hjemmene.

Årlige særarrangementer:
1 august er der en udflugt for underskolen og en for 
mellemskolen.
1 første uge af september er der lejrskole for III m. — 
I december falder den årlige skolefest.
I slutningen af juni arrangeres skolerejse for realklassen. 
Deltagelse i de nævnte særarrangementer er frivillig.

Forsømmelser:
Efter en forsømmelse må eleven møde med skriftlig med
delelse om forsømmelsens årsag og dens varighed.

Konfirmationsforberedelse:
Denne skal ligge i vinterhalvåret i III m.



Bogordning:
Det tilrådes indtrængende alle mellemskolens elever at 
være med i skolens bogordning, da vi derved sikrer os, at 
alle elever i samme klasse har samme udgave af hver 
lærebog. Prisen er 45 kr. om året. Atlas og salmebog 
anskaffer eleven selv, salmebog i 2. kl., atlas i 4. kl.

En betingelse for, at en elev kan være med i bogord- 
ningen, er, at eleven behandler bøgerne efter de givne 
instrukser.

Bogliste for underskolen
RELIGION
Den danske salmebog 
Maria Jensen og Morville; Bibelhistorie

Klasse

DANSK
Børnenes danske læsebog: A. B. C.
Hansen og Heltoft: Dansk læsebog, 2. skoleår

4

Jensen ogNoesgaard: Øvelser i skr. dansk, 2. skoleår 
- - - 3. -

- - - - 4. -
- - - - 5. -

HISTORIE
Helms: Danmarkshistorie

GEOGRAFI
C. C. Christensen: Geografi nr. 4
Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen

NATURHISTORIE
Axel Nielsen: Naturhistorisk tegne- og arbejdsbog I

- - - II
- - - - III

REGNING
Alb. Christensen in. fl.: Dagliglivets regning 1 A og B

- - - 2.
- - - 3.
- - 4.
— - - 5.

SANG
G. Nyborg Jensen: De smaa synger
De benyttede lærebøger skal være sidste udgave, 
er aftalt med skolen.


