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ELISE SMITHS SKOLE . AARHUS . 1955-56

Fællesskole for drenge og piger

Henvendelser og forespørgsler kan

bedst

finde sted i kontortiden — hver skoledag
kl. 14—-15. løvrigt efter aftale.

Skolens telefonnumre er følgende: Kontoret
22410. Bestyreren privat: 22410 og i sommer
tiden 70216. Skolens inspektør, overlærer,

cand. mag. Chr. Poulsen: 68352.
Det nye skoleår begynder mandag d. 13. aug.

kl. 9, undtagen 1. klasse, der møder kl. 11.

I sommerferien vil kontoret være åbent indtil

d. 29. juni samt fra d. 6. august.

skolebestyrer, cand. mag.

Nørre Allé 25

-

Aarhus

Elise

Smiths

Skole

AARHUS
GRUNDL 1. NOVBR. 1834

Forberedelsesskole
Mellemskole
Realklasse

og program
Juni 1956

Elise Smiths Skole
Elise Smiths Skole er en statsanerkendt og eksamensberettiget privat
mellem- og realskole, der oppebærer tilskud såvel fra staten som fra
Aarhus kommune.
Forberedelsesskolen består af fem klasser, mellemskolen af fire klasser,
realklassen er etårig.

Både den eksamen, der afslutter mellemskolen — mellemskoleeksamen
—• og den, der afslutter realklassen — realeksamen — er afgangseksami
ner, der holdes under medvirkning af censorer, beskikkede af undervis
ningsministeriet.
Som alle andre eksamensskoler, såvel private som offentlige, er skolen
underkastet undervisningsinspektionens kontrol. Denne udøves bl. a.
gennem faglig inspektion i undervisningstiden og gennem de beskikkede
censorer i alle skriftlige og i vekslende mundtlige fag ved afgangseksa
minerne.
Optagelse af elever

kan finde sted på ethvert klassetrin. Det vil dog i almindelighed være en
forudsætning for optagelse i en af de højere klasser (II. mellem—realkl.),
at eleven tidligere har modtaget undervisning i en anden eksamensskole.
Betalingsforhold

Skolepengene udgør i forberedelsesskolens fem klasser 18, 20, 22, 24
og 26 kr. pr. måned, i mellemskolens fire klasser 26, 28, 30 og 32 kr.
og i realklassen 34 kr. pr. måned.
Forældre, der ønsker det, kan udrede skolebetalingen i 11 eller 10 rater,
så der ikke erlægges skolepenge i en eller to af sommermånederne.

Søskendemoderation: Når flere søskende samtidig søger skolen, ydes der
betydelig moderation, afhængig af børnenes antal og alder.

Skolepengene for juli forfalder den 15. juni og bedes såvidt muligt be
talt, inden kontoret lukker den 29.
Opmærksomheden henledes på, at skolens regnskabsår og dens lovplig
tige lønningsår løber fra 1. august til 31. juli. For elever, der udskrives
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af skolen til udgangen af skoleåret, må der følgelig betales skolepenge
også for juli måned. Dette gælder også afgangsklasserne (IV. m. og
realkl.).

Brændselspenge androg i år 24 kr. I eksamensgebyr betales såvel til mel
lemskoleeksamen som til realeksamen 20 kr., ikke som tidligere 28 og 32
kr., idet afgiften til staten er faldet bort.
Ny elever betaler indskrivningsgebyr med 10 kr.
Skolepengene må betales uden hensyn til ferier eller forsømmelser, dog
udredes der ved langvarig sygdom kun skolepenge for den måned, hvori
sygdommen begyndte, og den følgende.

Ved udmeldelse af skolen betales skolepenge for den måned, hvori ud
meldelsen finder sted, og den følgende måned. Af hensyn til skolens fri
pladstilskud modtages udmeldelse af elever, der oppebærer hel eller delvis
friplads, kun til 1. august.

Fripladser
Til flinke og flittige elever kan der hvert år uddeles nogle hele eller del
vise fripladser, idet skolen modtager forskellige tilskud til dækning af
sådanne nedsættelser af den normerede skolebetaling. Der kan derfor til
rådes forældre, som kun med vanskelighed vil kunne udrede skolepengene
med det fulde beløb, at henvende sig til bestyreren vedrørende mulig
heden for at få del i disse tilskud.
Forældrene til elever, der bor i landkommunerne, og som går i mellem
skolen eller i realklassen, vil i adskillige af kommunerne kunne få godt
gjort en væsentlig del af udgifterne til skolepenge, bøger m. v. Henven
delse herom må ske til det stedlige sogneråd.

Boglisten
foreligger særskilt og udleveres til eleverne kort før sommerferien.
De elever, der ønsker at benytte skolens bogordning, må indlevere deres
brugte bøger — i ren og pæn stand — senest onsdag efter afslutningen.

Denne tidsfrist bedes nøje overholdt, idet elever, der kommer senere, dels
volder os en del ekstra ulejlighed, dels påfører deres forældre forøgede
udgifter, idet det ofte har vist sig umuligt at fremskaffe brugte bøger,
medmindre dette sker ved feriens begyndelse.
Byttecentralen forestås af inspektør, cand. mag. Chr. Poulsen, med hvem
også regnskabet ordnes.

Skriv ikke navn i bøgerne, før de er forevist og godkendt på skolen. Alle
skolebøger skal forsynes med et omslag.
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Skolens elever
Skolens elevtal udgør ved skoleårets slutning 353. Heraf er 174 drenge
og 179 piger.
I efterfølgende fortegnelse er eleverne opført klassevis, begyndende med
realklassen. Faderens (evt. værgens) stilling er anført i parentes; for uden
bys boende tillige hjemstedet.
Realklasse a:
Jakob Søgaard Andersen (gartner, Brendstrup)
Iliona Bjerrum (statsaut. revisor, lektor)
Lisbet Brandt (købmand)
Lars Bønløkke (godsejer, Lyngbygaard)

Veninder
Kurt Christensen (bogholder, Storring)
Lis Christensen (fiskeeksportør)
Lillian Gibskov (kunsthandler)
Karen Holst (købmand)
Kirsten Hvid-Hansen (tandlæge)
Percy Ibsen (tømrer)
Kirsten Rossov Jakobsen (bankfuldmægtig)
Carsten Lorentzen (ingeniør, Aabyhøj)
Lena Gravers Madsen (bureauindehaver, Hasle)
Vibeke Peschardt (tandlæge, Brabrand)

5

Hanne Pontoppidan (godsejer, Constantinsborg)
Peter Storgaard (fabrikant, Aabyhøj)
Anders Winge (assurandør)
Realklasse b:
Ella Andersen (gårdejer, Hørslevbole)
Ib Klostergaard Andersen (tømrermester)
Kirsten Ankersen (frue)
Svend Robert Frandsen (inspektør, Aabyhøj)

Sidste skoledag — tidlig morgen.

Inge-Merete Frost (isenkræmmer)
Ulla Grau (skibsfører)
Ingerlise Hansen (malermester)
Kirsten Lund Jacobsen (gartner, Stautrup)
Esther Jakobsen (gårdejer, Skovby)
Ruth Blirup Jensen (tømrermester, Aabyhøj)
Anni Jøker (fiskehandler, Aabyhøj)
Anna-Britta Kondrup (handelsgartner, Lystrup)
Hanne Koop (slagtermester, Løgten)
Else Madsen (forretningsfører, Galten)
Ruth Mogensen (cyklehandler, Galten)
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Liselotte Mortensen (fabrikant, Viby)
Birgit Nielsen (regnskabskonsulent)
Niels Jørgen Schou (prokurist)
Anne Lise Kragh Sørensen (gartner, Hørslevbole)
Bodil Tønnesen (arbejdsmand)
Josiane Vitter (direktør, Aabyhøj)
Mogens Østergaard (manufakturhandler, Galten)

IV. mellemskoleklasse a:
Kirsten Christensen (husmoderafløser)
Per Christensen (repræsentant, Hasle)
Jens Christiansen (frue, Aabyhøj)
Carlaugust Danielsen (købmand)
Palle Elbek (papirhandler)
Eddie Fornø (montør, Risskov)
Bodil Fryd (skolebestyrer, cand. mag.)
Kurt Gammelgaard (fabrikant)
Ellen Juul Hansen (overlærer, cand. mag., Hasle«
Klavs Nørup Hansen (frue, Risskov)
Mia Hansen (frue)
Vagn Aage Hedeskov (overinspektør)
Peter Hoppe (fotograf)
Peter Humlum (professor, dr. phil.)
Kirsten Jensen (kontorchef)
Helle Jurik (prokurist)
Inger Nyboe-Jørgensen (inspektør)
Suzanne Pedersen (repræsentant)
Ulla Pedersen (møller, Galten)
Thomas Roed (forretningsfører)
Preben Rye (telefonmester)
Annelise Strandgaard (bagermester)
Bente Kaare Sørensen (overassistent, Højbjerg)
Birgit Horup Sørensen (fiskehandler)
Lise Østergaard (bogholder)
IV. mellemskoleklasse b:
Kirsten Andersen (gårdejer, Hørslevbole)
Marie Andersen (gårdejer, Brandmandslund)
Knud Bærendsen (arkitekt)
Hanne Bøttern (montør)
Helge Frank Hansen (cyklehandler)
Sven Hejlsberg (overmekaniker)
Jørgen Jensen (købmand, Risskov)
Jørn Harlev Kristensen (kontorchef, Risskov)
Leonard Nielsen (købmand, Risskov)
Poul Erik Nielsen (mejerist, Skovby)
Poul Erik Sølvbjerg Nielsen (maskinfabrikant, Stautrup)
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Elin Pedersen (gårdejer, Skovby)
Vibeke Brint Pedersen (provisor, cand, pharm.)
Per Flemming Petersen (forretningsfører, Hasle)
Torben Rix (fabrikant)
Grete Sørensen (bankprokurist)
Karen Thorving (købmand)
Ebbe Toldstrup (fabrikant)
Anne-Marie Væver (fabrikant)

III. mellemskoleklasse:
Bent Andersen (snedker)
Jette Blaabjerg (ingeniør, Risskov)
Inger Bente Christiansen (mekaniker, Galten)
Henrik Dybbroe (grosserer)
Jens Aage Helmig (præst)
Elsie Henriksen (frue)
Karen Margrete Holt (professor, dr. phil.)
Kuno Pagh Iversen (kontorassistent)
Eivind Jakobsen (konservator)
Inger Ahlmann Jensen (gartner, Lystrup)
Jens Kragelund Jensen (læge, Mundelstrup)
Anna-Margrethe Justsen (gårdejer, Skovby)
Mona Kirkemann (slagter)
Grete Krog (tømrermester, Harlev)
Jørn Laursen (damefrisør, Hasle)
Helle Anfeldt Møller (manufakturhandler)
Lene Navne (frue)
Gert Nielsen (landpostbud, Skovby)
Jørn Nielsen (lokomotivmester)
Merete Peschardt (tandlæge, Brabrand)
Hans Rasmussen (grosserer, Hasle)
Jørgen Schousboe (lærerinde, Vejlby)
Finn Skou (frue)
Bilde Sørensen (gårdejer, Hasle)
Birgit Sørensen (skrædder)
Inga Sørensen (arkitekt, Galten)
Niels Jørn Sørensen (gårdejer, Hasle)
Ole Tegner (frue)
Gurli Brown Thomsen (snedkermester)
Inga Thomsen (uddeler, Galten)
Jette Wendel (bagermester)
II. mellemskoleklasse a:
Hanne Klostergaard Andersen (tømrermester)
Vibeke Østergaard Andersen (restauratør)
Elsebet Bjørnstad (frue)
Hanne Brandt (købmand)
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Per Christiansen (restauratør)
Emma Christen (grosserer)
Else Dalbøge (cand, jur.)
Finn Elbek (papirhandler)
Mogens Hansen (malermester)
Jørgen Hegelund (møbelpolstrer)
Nils Helm-Petersen (grosserer, Aabyhøj)
Alice Møller Jensen (driftsleder)
Kirstine Jensen (vognmand, Skovby)
Per Jurik (prokurist)
Klaus Jørgensen (afdelingsingeniør, Aabyhøj)
Lissie Kjærgaard (forpagter, Skovby)
Inger Kristensen (gårdejer, sognefoged, Skovby)
Jørn Lange-Kornbak (konservator, Hasle)
Richard Lorentzen (ingeniør, Aabyhøj)
Hans Aage Munck (missionær)
Allan Nielsen (snedkermester, Risskov)
Eva Olesen (maskinarbejder)
Birgit Semand Pedersen (overtjener)
Steen Ørsted Pedersen (varmemester)
Lise Riis (kassererske)
Mogens Rix (fabrikant)
Søren Werner Skaarup (fabrikant, Stautrup)
Anna Marie Sørensen (landmand, Skovby)
Arne Kragh Sørensen (gartner, Hørslevbole)
Bruno Thomassen (skrædder)
Erna Brown Thomsen (snedkermester)
Peer Thomsen (rejsemontør, Tikt)
II. mellemskoleklasse b:
Mogens Ahl (grosserer, Højbjerg)
Preben Ahl (grosserer, Højbjerg)
Flemming Amdisen (pakhusmester, Højbjerg)
Kenn Andersen (vognmand, Skjoldelev)
Svend Klostergaard Andersen (tømrermester)
Vibeke Biermann (bødkermester)
Reidar Bjerre Bojsen (repræsentant)
Morten Glud (entreprenør)
Lene Grey (frue)
Anne-Grethe Langballe Hansen (møbelpolstrer, Viby)
Leo Jensen (købmand, Skovby)
Lis Benthe Jensen (vognstyrer)
Grete Kjærgaard (bagermester)
Stig Knudsen (statspr. musikpædagog, forstander)
Henny Winther Madsen (vognmand, Egaa)
Grethe Melgaard (bagermester, Galten)
Lis Mikkelstrup (manufakturhandler)
Jørgen Mogensen (grosserer, Højbjerg)
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Grete Nielsen (gårdejer, Skjoldelev)
Kirsten Nielsen (prokurist)
Ilse Oehlert (sejlmagermester)
Karen Olesen (mekaniker)
Jette Ove-Pedersen (repræsentant)
Lisbeth Pedersen (gårdejer, Testrup mark)
Kurt Møller Petersen (frue, Harlev)
Klavs Klercke Rasmussen (fuldmægtig)
Ulla Ries (statsaut. revisor)
Richard Neergaard Sabroe (direktør, Aabyhøj)
Peter von Schilling (civilingeniør, baron)
Jens Vilhelm Secher (repræsentant, Hasle)
Jørgen Storgaard (fabrikant, Aabyhøj)
Lis Villadsen (skotøjsarbejder)
Birthe Withen (malermester, Galten)
Karin Øbom (isenkræmmer)

Der prøves på skolekomedie.

I. mellemskoleklasse a:
Erik Arnkvist (lærer)
Flemming Borgkvist (prokurist)
Claus Brüel (ægeksportør)
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Adi Christensen (fysioterapeut, Hasle)
Jan-Erik Franch Duun (maskinsnedker)
Alex Langballe Hansen (møbelpolstrer, Viby)
Jette Elisabeth Hansen (fabrikant)
Kirsten Hansen (slagtermester, Lystrup)
Birgitte Hartnack (professor, dr. phil.)
Hanne Humlum (professor, dr. phil.)
Jørgen Kær Jørgensen (assurandør)
Gunna Knudsen (statspr. musikpædagog, forstander)
Torsten Kragh (grosserer)
Jørn Madsen (overlærer)
Vibeke Holm Nielsen (tandlæge)
Jesper Grube Overgaard (sekretær, Congo)
Max Pedersen (repræsentant)
Bjørn Pheiffer (frue)
Alice Rasmussen (remisearbejder)
Lis Rasmussen (smedemester)
Per Sørensen (vognmand)
Vivian Kjær Sørensen (prokurist)

I. mellemskoleklasse b:
Anne Marie Andersen (landmand, Testrup)
Anette Bjerrum (statsaut. revisor, lektor)
Birgit Bonde (proprietær, Rodskov Strandgaard)
Keld Christensen (prokurist, Hasle)
Lars Christensen (bagermester)
Sonja Christensen (skræddermester, Todbjerg)
Elsebeth Clausen (fabrikant, Højbjerg)
Kirsten Dam (mejerist)
Jørn Frandsen (konsulent, Vejlby)
Jørgen Fryd (skolebestyrer, cand. mag.)
Mariann Færch (frue)
Lena Kildegaard Hansen (restauratør)
Knud Henning Jensen (afdelingschef)
Thorleif Jensen (overpostbud, Hasle)
Ulla Koop (slagtermester, Løgten)
Mogens Gravers Madsen (bureauindehaver, Hasle)
Ingelise Munk (direktør)
Torsten Bornholt Pedersen (repræsentant, Hasle)
Finn Sloth Petersen (svejser, Hasle)
Bent Rasmussen (kaptajn)
Erik Scheving (gartner, Aabyhøj)
Claus Thomsen (auktionsholder)
Ingrid Vestergaard (malermester, Højbjerg)
Aase Vestervig (ekspeditrice, Vejlby)
Paula Vestervig (ekspeditrice, Vejlby)
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5. klasse (deles efter ferien i a og b):
Werner Andersen (forvalter)
Kaj Ole Bahn (isoleringsmester)
Vibeke Elbek (papirhandler)
Lis Bodil Hansen (montør)
Ole Christian Hansen (skipper)
Jørgen Havkrog (inspektør)
Inge-Merete Hjeresen (præst)
Britta Jensen (rejsende)
Gerda Jensen (overbetjent, Lemming mark)
Per Ulrich Jensen (ingeniør)
Niels Oluf Jørgensen (dyrlæge, forstander)
Lone Lise Lundberg (slagtermester)
Birthe Madsen (købmand, Stautrup)
Claus Madsen (murermester, Risskov)
Hans Peter Marxen (ingeniør, Vejlby)
Edda Juul Mortensen (ejendomshandler)
Carsten Nielsen (parfumehandler)
Max Nielsen (vognmand, Risskov)
Per Piedsted Nielsen (oversygeplejerske)
Steen Nielsen (frisør, Hasle)
Peter Obel (repræsentant, Viby)
Elin Oehlert (sejlmagermester)
Niels Jørgen Rohde Petersen (gartner)
Dorte Piedsted Rasmussen (1. reservelæge)
Knud Aage Rasmussen (slagtermester)
Nici von Schilling (civilingeniør, baron)
Hanne Birgit Skaarup (fabrikant, Stautrup)
Agnete Sørensen (bankprokurist)
Mogens Sørensen (kirkebetjent)
Søren-Aksel Sørensen (bankrevisor, Risskov)
Peter Teichmann (matros, Harlev)
Mogens Vest (forretningsfører, Risskov)
Hanne Vistrup (skrædder)
Lone Wendel (bagermester)
Per Østergaard (bogholder)
4. klasse:
Bente Lykke Andersen (murer, Brabrand)
Erik Bonde (proprietær, Rodskov Strandgaard)
Troels Wendel Christiansen (lærerinde, Kongsvang)
Lise Danielsen (købmand)
Christian Edslev (købmand)
Hans Henrik Hansen (mekaniker)
Jens Helm-Petersen (grosserer, Aabyhøj)
Steen Humlum (professor, dr. phil.)
Marianne Ingerslev (nervelæge)
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Steffen Rossov Jakobsen (bankfuldmægtig)
Kaj Kragelund Jensen (læge, Mundelstrup)
Kirsten Skovgaard Jensen (kunsthandler)
Mogens Høj Jensen (mekaniker, Egaa Bro)
Tage Laursen (dræningsmester, Norring Vestergaard)
Margit Lillelund (isenkræmmer)
Connie Juul Mortensen (ejendomshandler)

Efterårslejr — 3 tapre piger.

Henny Mortensen (vognstyrer)
Kirsten Mortensen (havnearbejder)
Helle Aaen Nielsen (herreekviperingshandler)
Jeppe Nyboe-Jørgensen (inspektør)
Lisbet Grube Overgaard (sekretær, Congo)
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Jane Vetterslev Pedersen (kontorchef)
Karen Elisabeth Pedersen (kontorchef)
Peter Aagaard Pedersen (savværksejer)
Vitha Pedersen (tandtekniker)
Tony Vistrup (skrædder)
Annette Vosbein (læge)
Finn Wilson (repræsentant)
3. klasse:
Flemming Ahl (grosserer, Højbjerg)
Erik Bjerre (bagermester)
Annemarie Kier Christensen (købmand)
Thorkild Klit Christensen (papirgrosserer)
Grethe Christiansen (restauratør)
Ingelise Dam (mejerist)
Agnete Dorph-Jensen (lærer)
Niels Fryd (skolebestyrer, cand. mag.)
Helen Grau (skibsfører)
Anne-Grethe Hansen (overassistent, Kongsvang)
Jens Christian Jensen (murer)
Preben Kildegaard Hansen (restauratør)
Niels Søren Juul Hansen (overlærer, cand. mag., Hasle)
Jens-Jørgen Kjærgaard (slagtermester)
Eddie Morgan (grosserer)
Ole Gylling Møller (skibshandler)
Steffen Anfeldt Møller (manufakturhandler)
Bente Nielsen (direktør)
Jørgen Nielsen (prokurist)
Ulla Holm Nielsen (tandlæge)
Joan Jette Ove Pedersen (vognmand)
Inge Rasmussen (kaptajn)
Hanne-Grethe Rix (fabrikant)
Marian Simonsen (malermester)
Hans Jørgen Sørensen (bankprokurist)
Yrsa Sørensen (tømrer)
Inge Lise Væver (fabrikant)
Jeppe Øbom (isenkræmmer)
Erling Østergaard (lærer, Hasle)
2. klasse:
Jytte Theilgaard Andersen (bager)
Stig Kjær Andersen (bogtrykker)
Terese Bjerrum (statsaut. revisor, lektor)
Susan Dalfort (ingeniør, Højbjerg)
Mariann Franch Duun (maskinsnedker)
Annett Grønning (guldsmed)
Jes Hansen (fabrikant)
Lisbeth Hansen (overassistent, Kongsvang)
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Ragna Hjeresen (præst)
John Jakobsen (murerarbejdsmand)
Gregers Kragh (grosserer)
Kim Lundholm (købmand)
Hannelore Muller (lærerinde, Kongsvang)
Margrethe Vetterslev Pedersen (kontorchef)
Anne Stridsland (montør)
Jette Sværdpiil (typograf)
John Aage Sørensen (frue)
Erik Vistrup (skrædder)
1. klasse:
Niels Ove Bak (matros)
Annelise Bock (præst)
Mary-Ann Clausen (fabrikant, Højbjerg)
Erik Dorph-Jensen (lærer)
Eva Gerhauge (repræsentant)
Carl-Otto Gøtzsche (sekretær)
Jette Haurum (disponent)
Peter Aggerholm Madsen (plejer)
Anna Didde Munck (missionær)
Gorm Brint Pedersen (provisor, cand, pharm.)
Margrethe Poulsen (overlærer, cand. mag.)
Ivan Storgaard (fabrikant, Aabyhøj)
Kirsten Thomsen (rejsemontør, Tiist)
Jesper Tågholt (redaktør)
Carsten Vejby (arbejdsmand)
Birgit Walther (fabrikant)

Lærerpersonalet
Inspektør, overkerer, cand. mag. Chr. Poulsen: Dansk, tysk, fransk, latin.
Overlærer, cand. mag. fru Lise Pryd: Geografi, naturhistorie, regning.
Overlærer, cand. mag. C. J. ]uul Hansen: Engelsk, tysk, historie, skriv
ning, småsløjd.
Lærerinde fru Anna Arnkvist: Religion, historie, naturhistorie, skrivning,
håndarbejde.
Lærer K. H. Arnkvist: Dansk, naturhistorie, regning, gymnastik, sløjd,
sang.
Lærerinde, cand. mag. frk. Kaja Berg-Rasmussen: Dansk, engelsk, gym
nastik, håndarbejde.
Lærerinde fru Gerda Christiansen: Religion, dansk, regning.
Lærer Ole Dorph-Jensen: Religion, historie, fysik, tegning, gymnastik.
Lærerinde frk. Alice Jespersen: Religion, dansk, historie, regning, skriv
ning.
Lærerinde fru Karen Kai Petersen: Geografi, regning.
Lærer N. H. Rasmussen: Religion, dansk, engelsk, tysk, historie.
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Lærerinde fru Gudrun Schousboe: Regning og matematik, gymnastik,
håndarbejde.
Lærer Kjeld Stær: Gymnastik, sang.
Lærer og exam, faglærer G. Spelling (pitergaard: Historie, fysik, regning
og matematik, sang.
Bestyreren: Historie, geografi, naturhistorie, regning og matematik.

Skriftlig eksamen.

Eksaminer 1955
Realeksamen

blev bestået af 27 elever:
Gerda Brandt*, Helle Christensen, Marie Christensen*, Inger Lis Fogh*,
Benny Forsberg, Hans Henrik Hansen, Kurt Hansen, Lis Havkrog*, Lil
lian Loft Jensen, Solvejg Jensen, Finn Herskind Jørgensen*, Leni Kirke
mann*, Bodil Kringelbach*, Svend Marcussen*, Carl Alfred Munck, Ib
Gylling Møller*, Erik Navne, Ellen Nielsen, Gerda Oldenburg*, Grete
Wengel Pedersen, Lisy Pedersen*, Gert Poulsen*, Jørgen Juul Søren
sen*, Karen Kragh Sørensen*, Birthe Teglborg*, Jonna Udengaard,
Bente Winge*.
*) bestået med fransk som 3. fremmede sprog (valgfrit).
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Mellemskoleeksamen

blev bestået af 40 elever:
A-klassen: Jakob Søgaard Andersen, Illona Bjerrum, Lisbet Brandt, Lars
Bønløkke, Kurt Christensen, Lis Christensen, Lillian Gibskov*, Karen
Holst, Kirsten Hvid-Hansen*, Percy Ibsen, Kirsten Rossov Jakobsen, Inge
Jessen*, Carsten Lorentzen, Lena Gravers Madsen, Vibeke Peschardt*,
Hanne Pontoppidan, Peter Storgaard, Erik Kragh Sørensen, Kaja War
ming og Anders Winge.
B-klassen: Ella Andersen*, Ib Klostergaard Andersen, Kirsten Anker
sen, Ulla Grau, Ingerlise Hansen, Kirsten Lund Jacobsen*, Esther Ja
kobsen, Anna-Britta Kondrup, Hanne Koop, Else Madsen, Ruth Mogen
sen, Birgit Nielsen, Tove Preysz, Niels Jørgen Schou*, Erik Svejstrup,
Anne Lise Kragh Sørensen*, Ronald Sørensen, Bodil Tønnesen, Josiane
Vittet* og Mogens Østergaard*.
*) bestået med latin som valgfrit fag.

Flidspræmier
Ved årsafslutningen 1955 tildeltes skolens flidspræmier følgende elever:
Leni Kirkemann og Svend Marcussen (realkl.), Percy Ibsen (IV a), Kir
sten Lund Jakobsen (IV b), Kurt Gammelgaard (III a), Kirsten Ander
sen (III b), Henrik Dybbroe (II), Vibeke Østergaard Andersen (I a),
Kirsten Nielsen (I b), Ulla Koop (5. kl.), Jørgen Havkrog (4. kl.) og
Karen Elisabeth Pedersen (3. kl.).

I realklassen tilfalder den ene af flidspræmierne den elev, der opnår den
bedste eksamen, mens den anden tildeles en elev, der — foruden at have
opnået en god eksamen — samtidig har lagt udpræget flid for dagen. I de
øvrige klasser tilfalder flidspræmierne i reglen de dygtigste elever; dog
kan ingen elev få flidspræmie 2 år i træk.
Spare- og Laanekassens flidspræmie tildeltes Inge-Merete Hjeresen (4. kl.).

Svømning og fri idræt
Følgende elever har i årets løb bestået prøver i svømning:

1. Den danske skoles svømmerprøve: Kirsten Rossov Jakobsen og Lena
Gravers Madsen (real a), Ella Andersen, Kirsten Ankersen, Svend Frand
sen, Hanne Koop, Else Madsen, Ruth Mogensen, Liselotte Mortensen og
Birgit Nielsen (real b), Carlaugust Danielsen, Palle Elbek, Eddie Fornø,
Bodil Fryd, Kurt Gammelgaard, Klavs Nørup Hansen, Vagn Aage He
deskov, Peter Hoppe, Peter Humlum, Kirsten Jensen, Helle Jurik, Su
zanne Pedersen, Ulla Pedersen, Thomas Roed og Preben Rye (IV a),
Knud Bærendsen, Hanne Bøttern, Helge Frank Hansen, Sven Hejlsberg,
Jørgen Jensen, Leonhard Nielsen, Poul Erik Nielsen, Vibeke Brint Pe
dersen, Per Flemming Petersen, Karen Thorving, Ebbe Toldstrup og
Anne-Marie Væver (IV b).
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2. Frisvømmerprøven: Carsten Lorentzen (real a), Kirsten Ankersen,
Svend Frandsen og Ulla Grau (real b), Carlaugust Danielsen, Eddie
Fornø, Kurt Gammelgaard, Klavs Nørup Hansen, Vagn Aage Hedeskov,
Peter Hoppe, Peter Humlurn, Kirsten Jensen, Helle Jurik, Thomas Roed
og Preben Rye (IV a), Knud Bærendsen, Sven Hejlsberg, Vibeke Brint
Pedersen, Per Flemming Petersen, Karen Thorving, Ebbe Toldstrup og
Anne-Marie Væver (IV b).
3. Livredderprøven: Kurt Christensen (real a), Svend Frandsen og Ulla
Grau (real b), Carlaugust Danielsen, Kurt Gammelgaard, Peter Hoppe
og Preben Rye (IV a), Sven Hejlsberg, Per Flemming Petersen og Tor
ben Rix (IV b).

4. Den udvidede livredderprøve: Kurt Christensen (real a), Ib Kloster gaard (real b) og Torben Rix (IV b).
Under træningen i efteråret har følgende elever taget skoleidrætsmærket:
Bronze: Hans Rasmussen (III), Kenn Andersen, Sven Klostergaard, Klavs
Klercke Rasmussen, Jens Vilhelm Secher (II b).
Sølv: Carsten Lorentzen (real a), Per Christensen, Jens Christiansen, Carlaugust Danielsen, Palle Elbek, Klavs Nørup Hansen, Peter Humlurn
(IV a), Jørgen Jensen (IV b), Henrik Dybbroe, Gert Nielsen, Kuno Pagh,
Bilde Sørensen, Niels Jørn Sørensen, Ole Tegner (III) og Morten Glud
(II b).
Guld: Anders Winge (real a), Niels Jørgen Schou (real b), Vagn Aage
Hedeskov (IV a) og Torben Rix (IV b).
Sølv med emaille: Jakob Søgaard Andersen, Lars Bønløkke, Kurt Chri
stensen og Percy Ibsen (real a), Ib Klostergaard (real b), Kurt Gammel
gaard (IV a), Knud Bærendsen, Sven Hejlsberg og Per Flemming Peter
sen (IV b) samt Eivind Jakobsen (III).
Guld med emaille: Lena Gravers Madsen (real a) og Svend Robert Frand
sen (real b).

Karakterer og vidnesbyrd
Til orientering for hjemmene meddeles her de omtrentlige tider, på
hvilke eleverne normalt får karakterbogen med hjem. Ferier, sygdom o. a.
forhold kan medføre mindre ændringer i de opgivne datoer:

1 .—2. klasse:
Vidnesbyrd: 1. nov., 15. febr. og 1. juni.
3. kl.—III. mellem:
Karakterer: 15 okt., 15. dec., 20. febr., 1. april og 24. juni.
Vidnesbyrd: 15. dec. og 1. april.
IV. mellem—realkl.:
Karakterer: 15. okt., 15. dec. (I. terminsk.), 20. febr., 1. april (II. ter
minsk.) og 24. juni (eksamensbevis med års- og eksamenskarakterer).
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Vidnesbyrd: 15. dec. og 1. april. — Desuden får dimittenderne fra real
klassen samtidig med deres eksamensbevis udleveret et skriftligt vidnes
byrd vedrørende deres flid og opførsel i skoletiden.
Karakterskalaen bør forstås således, at mg giver udtryk for en pæn og til
fredsstillende præstation. Er elevens standpunkt derover, gives mg-|-, og
det virkelig udmærkede belønnes med et ug^- eller ug. Karaktererne
mg^ og g-f- betegner et jævnt godt standpunkt, der dog ofte tyder på
manglende flid eller evner i det pågældende fag. De karakterer, som lig
ger længere nede i skalaen, betegner et standpunkt, der viser, at eleven
ikke får et rimeligt udbytte af undervisningen i sin klasse, hvad så end
årsagen hertil kan være.

Ved slutningen af skoleåret gives en årskarakter. Denne er ikke — hvad
navnet kunne tyde på — et gennemsnit af de i årets løb opnåede karak
terer i de forskellige fag, men er et udtryk for skolens endelige bedøm
melse af elevens standpunkt.
Såvel ved realeksamen som ved mellemskoleeksamen gælder årskarak
tererne lige så meget som eksamenskaraktererne. Dette er en stor betryg
gelse for eleverne, idet de svingninger, der kan fremkomme ved en min
dre heldig eksamenspræstation, herved i væsentlig grad reguleres.
Husgerning

Pigerne i III. mellem har ikke håndarbejde, men bliver i stedet for under
vist i husgerning i skolekøkkenet. Karakteren herfor opføres på beviset for
mellemskoleeksamen.
Skrivning, tegning, sløjd

Undervisningen i disse fag afsluttes i III. mellem. Årsarbejderne bedøm
mes i juni måned, og karaktererne medregnes ved mellemskoleeksamen
det følgende år.

Ordensregler
1. Eleverne må møde rettidigt om morgenen. De, der opholder sig på
legepladsen, når klokken ringer ind, må straks gå op i deres klasser.

2. I skoletiden må ingen elev forlade skolen uden tilladelse. Oplands
elever, som før eller efter skoletid har ventetid, må i denne opholde
sig i deres klasser.
3. Fritagelse for gymnastik, bad eller sang kan kun gives efter hjemmets
derom udtrykte ønske (seddel, opringning). Det samme gælder ved
fritagelse for enkelte timer eller skoledage. Ved længere tids frita
gelse for gymnastik forlanger ministeriet, at der forevises lægeattest.
Særlige blanketter hertil fås på skolen.
4. Eleverne skal i frikvartererne opholde sig på legepladsen. De må kun
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forblive i klassen efter anmodning fra hjemmet eller med skolens
særlige tilladelse.

5. På legepladsen er al unødig støjende opførsel, derunder slagsmål, for
budt. Der må kun kastes med sne efter gårdinspektionens særlige
anvisning. I skoletiden må der af hensyn til de legende børn ikke
cykles i skolegården. Når der ringes ind, skal al leg ophøre, og ele
verne gør sig straks klar til at gå op.
6. På gange og trapper skal eleverne bevæge sig stilfærdigt.

7. Alle skolebøger skal være forsynede med omslag. Dette gælder dog
ikke regnehefter, stilebøger o. lign.
8. Skolebøger, gymnastiksko og -dragter o.s.v. skal være forsynede med
navn.
9. Eleven har pligt til at holde sin pult i orden. — Såvel denne som
skolens øvrige materiel og samlinger må behandles ordentligt og med
varsomhed. Ved evt. forsætlig skade vil den pågældende elev blive
draget til ansvar.
10. Penge og værdigenstande:
Hvis eleverne medbringer penge —- udover småmønt — i skolen,
skal disse straks om morgenen afleveres til en af lærerne, som op
bevarer dem, til eleven går fra skole. — Ure, smykker og andre
værdigenstande må i gymnastiktimerne ikke efterlades i omklæd
ningsrummet, men opbevares af gymnastiklæreren eller anbringes
på et af denne anvist sted.
Der må ikke efterlades ting af værdi i lommerne i overtøjet.

Forskellige meddelelser
Dyrevennen

er navnet på medlemsbladet for ungdomskredsen af Foreningen til Dy
renes Beskyttelse. Bladet udkommer ca. 6 gange om året. Abonnement
tegnes hos fru Fryd og koster 1 kr. årlig.
Erhvervsvejledning.

Skolen har hvert år forbindelse med kontoret for erhvervsvejledning, og
man har det indtryk, at eleverne bliver mere og mere fortrolige med
denne institution. De udfylder meget samvittighedsfuldt de tilsendte ske
maer og venter ofte utålmodigt på, at erhvervsvejlederen skal komme
og tale med dem. — Det er selvfølgelig ikke meningen, at børnene alle
rede på det alderstrin skal vælge deres fremtidige livsstilling; men det er
sikkert nyttigt, at de på et tidligt tidspunkt bliver gjort opmærksomme på,
at de bør søge at skaffe sig oplysning om de fag, som de kunne tænke sig
at vælge. Imidlertid må man ikke glemme, at erh vervs vej lederne — hvad
de også selv fremnæver — kun kan give oplysninger om de pågældende
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fags uddannelsestid, økonomiske forhold for øjeblikket o. lign., men ikke
er i stand til at afgøre, om den unge egner sig for dette eller hint fag.
Gymnastik.

Fritagelse for gymnastik kan — som nævnt i ordensreglerne — kun gives
efter anmodning fra hjemmet, og det henstilles til forældrene at drage
omsorg for, at eleverne ikke forsømmer gymnastiktimerne mere end ab
solut nødvendigt. I mange tilfælde vil en fritagelse for enkelte øvelser
kunne være tilstrækkelig.
»HallO- HallO«.

Statsradiofoniens medlemsblad koster 1,75 kr. for hele året og fås ved
henvendelse til frk. Berg-Rasmussen i løbet af august måned.
Materiale.

Eleverne kan på skolen få udleveret tegnepapir, penne, farver etc. til
bogladepris. Over disse ting føres der regnskab, og 2 gange om året (om
kring 20. nov. og 20. maj) får eleven en specificeret nota med hjem. Be
talingen sker til hr. Østergaard eller sammen med skolepengene.

Mælk.

I frokostfrikvarteret kan eleverne få mælk at drikke. Mælkehefter med 45
mærker fås hos pedellen, og prisen er den samme som i forretningerne.
Den var i begyndelsen af skoleåret 18 øre pr. flaske med 1/5 1, steg efter
hånden til 20 øre, men faldt atter — først til 19 og dernæst til 18 øre.
Skolebespisning.

Alle elever i underskolen samt i I. og II. mellem, der er bosiddende i
Aarhus, har i vinterhalvåret haft adgang til at deltage i skolebespisnin
gen. Denne omfatter en frokostpakke med indtil 8 halve stykker mad, 1
flaske mælk og tillige om efteråret og en del af vinteren 1 æble.
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Skolelægen.

Een gang om året kommer alle eleverne til undersøgelse hos skolelægen.
Denne undersøgelse, som loven påbyder, er fortrinsvis af kontrollerende
art (aim. vækst, vægt, syn, hørelse etc.). — Særlig vægt lægges på tuber
kuloseundersøgelsen, og der foretages — dog kun med hjemmets forud
givne samtykke — Calmette-vaccination. Skolens læge er hr. W. Glie
mann og dens sundhedsplejerske frk. Inge Secher-Hansen.
Skolesparekassen.

Eleverne har adgang til at købe sparemærker (å 10 øre), der indsættes til
højeste forrentning i Spare- og Laanekassen. Mærkesalget forestås af fru
Christiansen. Man kan spare sammen til et bestemt formål eller lade de
opsparede penge stå, til man går ud af skolen.
Adskillige elever har på denne måde sparet sammen, så de har kunnet
tage med på
Skolerejse.

Der er efterhånden skabt tradition for, at skolen hvert år arrangerer en
længere skolerejse for eleverne i de ældste klasser, enten i form af en vin
tersportsrejse til Norge i påskeferien eller som en ferierejse i begyndelsen
af juli til et af vore nabolande. Disse rejser plejer at vare ca. 10 dage og
kan gøres for ca. 150-200 kr. pr. elev, idet vi overalt får rabat på jern
baner og skibe, overnatter på vandrehjem og spiser billigt, men solidt.
Det er vist den almindelige opfattelse blandt de elever, der i årenes løb
har deltaget i disse rejser, at de har været særdeles vellykkede, idet vi både
har set og oplevet en mængde og tillige — hvad der ikke er det mindst
værdifulde ved en rejse — har givet os tid til at drysse rundt en dags tid
eller to undervejs, så indtrykkene kunne få tid til at bundfælde sig.

Skoletandklinik.

For skolens indenbys boende elever er der samme vilkår som for eleverne
i byens andre skoler. Den regelmæssige behandling påbegyndes i 1. klasse
og vedvarer til konfirmationsalderen for et årligt bidrag af 1 kr., der op
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kræves af skolen. Tilflyttende elever fra andre kommuner kan søge tand
klinikken om optagelse.
Elever, bosiddende i Viby og i Vejlby-Risskov kommune, kan blive be
handlet på skoletandklinik i hjemstedskommunen.
Særundervisning for ordblinde.

For at kunne give ordblinde eller af andre grunde læsehemmede børn
ekstra hjælp er der på skolen oprettet en såkaldt læseklasse, hvori der —
uden ekstra udgift for forældrene, bortset fra småudgifter til materiale
—• for kortere eller længere tid optages børn fra ca. 8—12 år, som her
inden for selve skoletiden får en speciel og individuel undervisning i
dansk, samtidig med at de iøvrigt passer deres normale skolegang.
Undervisningen varetages af fru Christiansen, der har særlig uddannelse
heri.
Svømmeprøver.

I IV. mellem og realklassen henlægges en af de ugentlige gymnastiktimer
til svømmehallen hele vinteren igennem. Der bliver her givet undervis
ning i svømning, og der bliver lejlighed til at tage de normerede prøver:
Den danske skoles svømmerprøve, Den danske skoles frisvømmerprøve og
Den danske skoles livredderprøve. — Særlig flinke elever kan endvidere
træne til Den udvidede livredderprøve.
Valgfri fag.

I realklassen er fransk valgfrit for alle elever. Deruden er for pigernes
vedkommende håndarbejde (kjolesyning) og matematik valgfrit, ligesom
også i visse tilfælde almindelig praktisk regning kan udgå.
I IV. mellem er latin valgfrit for såvel drenge som piger.
Det tilrådes i tvivlstilfælde at rådføre sig med lærerne i de pågældende
fag om, hvorvidt en elev bør vælge eet eller flere af disse fag. Dette gæl
der i særlig grad latin i IV. mellem, der er et svært og meget krævende
fag. Bestået eksamen i latin giver samme rettigheder som latinprøven for
medicinere, pharmaceuter, tandlægestuderende m. fl. og er en af betingel
serne for optagelse i gymnasiernes sproglige linier, ligesom det også be
tragtes som meget ønskeligt for optagelse i den matematiske linie, at
latinprøven er bestået med godt resultat.

Dagbogsblade
— » året rundt er nok at gøre « —

August: Vi deltager i mellemskolernes fodboldturnering, vinder over
Møllevangskolen, spiller uafgjort med Valdemarsgade og taber til Rosen
vang- og Kragelundskolen.

September: Pigerne deltager i den tilsvarende landboldturnering. De vin
der en del erfaring, men derudover er det småt med gevinsten!
Vi tager i efterårslejr på »Bogensholm« —• 80 mand høj —• og morer os
dejligt. Røverleg i bakkerne, bagvendt cykleløb, vandgang og madlav-
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ning, lejrbål, mørkeleg — det er ubegribeligt, så meget der kan opleves
på de par dage.
Eksamensklasserne overværer generalprøven på Aarhus Byorkesters kon
cert i Aarhus-Hallen.
Rytterstatuen af Christian X afsløres på Bispetorvet og alle eleverne fra
de mindste i 1. klasse til de store i III. mellem får lov at overvære be
givenheden, tilmed i forreste række.

Fra skolerejsen 1955.

Oktober: III. mellem aflægger besøg på museet i deres tegnetimer og stu
derer malerkunst. Andre tegnetimer året igennem henlægges til Natur
historisk Museum, Den gamle By, Havnen eller andre steder, hvor der er
velegnede motiver.
Et par klasser går på »Naturstien« og kigger på plante- og dyreliv.

November: Det er skolens fødselsdag, og der er pyntet i alle klasserne
med flag og blomster i anledning af de 121 år, der nu er forløbet, siden
skolens første spæde begyndelse, da den unge jomfru Albertine Starcke i
1834 begyndte at samle nogle få småpiger hjemme i sin stue for at ind
vie dem i læse-, skrive- og tegnekunstens mysterier. ■— Efter en kort høj
tidelighed på skolen går vi til festgudstjeneste i Frue Kirke, hvor en af
forældrene, pastor Helmig, prædiker, og elevkoret synger. På skolen bliver

24

der læst højt i klasserne, og der spises E.S.S.-kager over hele linien.
Få dage efter er der elevfest på skolen for de store klasser. Fru Fryd for
tæller småtræk af skolelivet på E. S. S. ned gennem tiderne, vi ser filmen
»Dukkernes oprør« og tilsidst går dansen i nederste vestibule.

December: Det er julemåned! I vinduet på trappen tændes det store lys,
der brænder hver dag i hele skoletiden, og i gymnastiksalen hænges ad
ventskransen op med sine 24 lys, hvoraf der hver dag ved morgensangen
tændes 1 mere end den foregående dag.
Vi får besøg af strandjagtkonsulent Fynboe, der viser nogle af sine præg
tige farvefilm og holder foredrag dertil.
Gymnastikinspektør frøken Martha Christensen overværer en pigegym
nastiktime i 3.-4. klasse og i IV. mellem.
Den sidste dag før juleferien er der fest på skolen. Alle klasser er igen
pyntede, der læses højt, leges og spilles tallotteri, inden vi — og mange
forældre med os —• samles til juletræ i gymnastiksalen, først for de store
dernæst for de små elever. Elevkoret synger flerstemmigt, og vort ny
oprettede blæserorkester får sin debut.
Januar: I underskolens klasser indbydes forældrene til at overvære under
visningen et par timer, og bagefter har vi lejlighed til at drøfte skolegan
gens problemer, såvel de større som de mindre.
Eleverne fra realklasserne aflægger besøg en aftenstund på observatoriet
og kigger på måne og stjerner.

Februar: »Den kedsom vinter« går sin gang med kulde, sne og frost.
Men der er visse oplivende momenter — først og fremmest den årlige
skolefest, der finder sted i Østergades Hotel, første aften for de mindre
elever, næste dag for de større og for gamle elever. Programmet byder
på elevunderholdning af meget broget art, deriblandt 2. akt af »Gen
boerne«, efterfulgt af skolebal og desuden kotillon for de små.
Et par dage efter samles 100 elever på skolen for at slå katten af tønden
— og spise boller. Kirsten Skovgaard i 4. og Lars i I. b bliver kattekon
ger for året 1956, mens Carl-Otto i 1. og Palle i IV.a opnår prinseværdigheden.
Og ugen efter holder IV. mellem karneval på skolen, formummede i
alskens sælsomme forklædninger. Festligt og muntert.
Marts: Det fine skiføre benyttes til et par skiture om eftermiddagen i
Marselisborg med elever fra I.-II. mellem.
I forbindelse med undervisningen i samfundskundskab overværer reali
sterne et retsmøde på Tinghuset.
I. mellem a sælger 15-1600 margueritter til fordel for ensomme gamle i
Aarhus og blandt den danske befolkning i Flensborg.
Vi viser nogle af numrene fra underholdningen ved skolefesten til en
»Åbent Hus« aften i KFUM.
Der foretages polio-vaccination, 3. indsprøjtning. — Vi benytter lejlig
heden til at opfordre alle store elever og tidligere elever, som er under
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25 år, til at lade sig vaccinere snarest muligt. Vaccinationen er gratis og
foretages af ens egen læge.
April: Lederen af erhvervsvejledningen, skoleinspektør Herholt, besøger
vore ældste klasser og drøfter fremtiden med dem.
I forbindelse hermed aflægger eleverne besøg på Teknisk skoles udstil
ling af elevarbejder.
Maj: 1. og 2. klasse er ude at køre med politiet for at se på færdsel. De
har det held — for dem — at se en synder blive noteret for at køre frem
for rødt lys. Det glemmer børnene ikke foreløbig.
Der holdes eksamen og opvisninger i gymnastik i alle klasser.
»Året lakker mod sin ende« — og på realklassernes sidste skoledag bliver
hele lærerstaben tilsagt til at stille på skolen om morgenen kl. 6,30 (der
står seks 30). Eleverne møder samtidig — måske for derved at gøre bod
for alle de små minutter de i årenes løb er kommet for sent i skole — og
kører os alle ud i den grønne skov til et festligt morgenbord med kaffe
og friskbagte rundstykker, taler og sang.

Juni: »og vort pensum skal vi kende,
for eksamen, den er skrap«
— men midt i det hele lægger vi bøgerne på hylden og tager på skoleskov
tur til Frijsenborgskovene ved Hinnerup. Her boltrer vi os dagen lang ude
og inde, og kommer til sidst hjem lidt våde — godt trætte — meget snav
sede — men i strålende humør!
Og det er sådan, det skal være.

Der pustes ud efter skovturen
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Afslutning på skoleåret

med uddeling af eksamensbeviser og flidspræ
mier finder sted i »Carmel« — lige ved siden
af skolen — lørdag den 23. juni kl. 10.

