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ELISE SMITHS SKOLE
AAHHUS
1 950—5 1

Fællesskole for drenge og piger

IH

lenvendelser og forespørgsler kan bedst finde

sted i kontortiden — hver skoledag kl. 14 — 15.
løvrigt efter aftale.
Skolens telefonnumre er følgende: Kontoret 241 0.
Bestyreren privat: 2410 og i sommertiden Skaade

216. Skolens inspektør, overlærer cand. mag. Chr.
Poulsen: 6352.
Det nye skoleår begynder tirsdag d. 14. august
kl. 9, undtagen 1. klasse, der møder kl. 11. Børne
haven åbner samme dag kl. 9.

I sommerferien vil kontoret være åbent indtil 29. juni
samt efter 6. august.
^CLLll CjF-ZlJxL,

skolebestyrer, cand. mag.

Nørre

Allé

25

-

-

Aarhus

Elise Smiths Skole.
Elise Smiths Skole er en statsanerkendt og eksamensberet*
tiget, privat mellem* og realskole, der oppebærer tilskud fra
stat, amt og kommune.
Forberedelsesskolen består af fem klasser, mellemskolen af
fire klasser. Realklassen er etårig.

Både den eksamen, der afslutter mellemskolen — mellem*
skoleeksamen — og den, der afslutter realklassen — real*
eksamen — er afgangseksaminer, der holdes under med*
virken af censorer, beskikkede af undervisningsministeriet.
Til skolen er knyttet en børnehave, i hvilken der optages
drenge og piger i 3-6 årsalderen. Den holdes åben hver
skoledag kl. 9—13 og for eftermiddagsholdet i tiden fra
kl. 13 til kl. 16. Børnehaven ledes af exam, børnehavelærer*
inde fru Maggie Andersen, hos hvem alle oplysninger
kan fås.

Da der gennem adskillige år har været en meget stærk
søgning til børnehaven, må det tilrådes forældre, der øn*
sker deres børn optaget, at melde disse til i særdeles god
tid, da der må påregnes mindst 2 års ventetid.
Optagelse af elever

kan finde sted på ethvert klassetrin, for så vidt pladsfor*
holdene tillader det. Det vil dog i almindelighed være en
forudsætning for optagelse i en af de højere klasser (II.
mellem—realkl.), at eleven tidligere har modtaget under*
visning i en anden eksamensskole.
Betalingsforhold.

Skolepengene udgør i forberedelsesskolens fem klasser 16,
17, 19, 21 og 23 kr. pr. måned, i mellemskolens fire klasser
23, 25, 26 og 27 kr., i realklassen 29 kr. pr. måned.
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Forældre, der ønsker det, kan udrede skolebetalingen i
10 rater, så der ikke erlægges skolepenge i sommerferie«
månederne.

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

Skolepengene for juli forfalder den 15. juni og bedes så
vidt muligt betalt inden ferien.

Opmærksomheden henledes på, at skolens regnskabsår og
dets lovpligtige lønningsår løber fra 1. august til 31. juli.
For elever, der udskrives af skolen til udgangen af skole«
året, må der følgelig betales skolepenge også for juli må«
ned. Dette gælder også afgangsklasserne (IV. m. og realkl.).
Brændselspenge androg i år 20 kr. I eksamensgebyr be«
tales ved mellemskoleeksamen 28 kr. og ved realeksamen
26 kr., heri indbefattet afgiften til staten. Nye elever be«
taler indskrivningsgebyr med 10 kr.
Skolepengene må betales uden hensyn til ferier eller for«
sømmelser, 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 må«
ned, hvori udmeldelsen finder sted, og den følgende måned.
Af hensyn til skolens fripladstilskud modtages udmeldelse
af elever, der oppebærer hel eller delvis friplads, kun til
en 1. august.

Fripladser.
Til flinke og flittige elever kan der hvert år uddeles nogle
hele eller delvise fripladser, idet skolen modtager forskel«
lige tilskud til dækning af sådanne nedsættelser af den
normerede skolebetaling. Det kan derfor tilrådes forældre,
som kun med vanskelighed vil kunne udrede skolepengene
med det fulde beløb, at henvende sig til bestyreren ved«
rørende muligheden for at få del i disse tilskud.
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Maj 1951

Lærerpersonalet

med angivelse af undervisningsfag ved skolen i det for«
løbne år:
Bestyreren:

Geografi, naturhistorie, regning og matematik, dansk,
historie.
Overlærere:

cand. mag. fru Lise Fryd: Geografi, naturhistorie, regning
og matematik.
inspektør, cand. mag. Chr. Poulsen: Dansk, tysk, fransk,
latin.
Lærere:

cand. mag. frk. Kaja Berg-Rasmussen: Dansk, engelsk,
håndarbejde, gymnastik.
exam, lærerinde fru Gerda Christiansen: Religion, dansk,
historie, geografi, regning, håndarbejde.
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cand. mag. C. J. Juul Hansen: Engelsk, tysk, historie,
skrivning, småsløjd.
lærer Knud Koefoed: Dansk, engelsk, regning, tegning,
gymnastik.
lærerinde fru Ellen Margrethe Lund: Religion, dansk, hi*
storie, skrivning, håndarbejde.
exam, lærerinde fru Kirstine Linderoth: Religion, regning
og matematik, skrivning, håndarbejde.
exam, lærer Folke F. V. Lorentzen: Naturhistorie, fysik,
skrivning, tegning, sang, sløjd, gymnastik.
exam, gymnastiklærerinde fru Gudrun Schousboe: Gym*
nastik.
exam, lærer Erik Vang: Religion, historie, geografi, natur*
historie, regning, skrivning, sang, gymnastik.
exam, lærer og exam, faglærer G. Spelling Østergaard:
Religion, dansk, historie, fysik, regning og matematik,
tegning, sang.
Ved årsskiftet blev der bevilget overlærer frøken Signe
Bjerregaard afsked med pension efter 33 års virksomhed
ved Elise Smiths Skole. Frøken Bjerregaards hovedfag var
dansk og håndarbejde, og hun mestrede dem som få. Skønt
svag af legeme, men stærk af ånd, har hun gennem de
mange år ydet et til det yderste samvittighedsfuldt og dyg*
tigt arbejde, som skolen skylder hende megen tak for.
Eleverne.
Elevtallet ved skolen udgør ved skoleårets slutning ialt 333.
Heraf er 152 drenge og 181 piger.
I de enkelte klasser fordeler eleverne sig således:
Realklassen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Else Marie Andersen, d. af autoforhandler A.
Bent Ankerstjerne, s. af forretningsfører A.
Bente Christensen, d. af fiskeeksportør C.
Knud Erik Christensen, s. af varmemester C.
Inge Danielsen, d. af købmand D.
Inge Bergholt Hansen, d. af kontorchef, cand. jur. H.
Jørgen Hansen, s. af lagerekspedient H., Viby.
Finn Jensen, s. af overbetjent J., Hasle.
Tyge Jensen, s. af tømrermester J., Hasle.

10.
11.
12.
15.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ellen Juhl, d. af farvehandler J.
Else Jørgensen, d. af ekspedient J.
Ejvind Kristiansen, s. af husmand K., Trige.
Jonna-Ellis Larsen, d. af ingeniør L.
Jytte Riis Laursen, d. af repræsentant R. L., Risskov.
Niels Marcussen, s. af direktør M.
Else Oldenburg, d. af bankassistent, cand. jur. O.
Ketty Pedersen, d. af husmand P., Ormslev.
Hanne Poulsen, d. af slagtermester P.
Molly Rasmussen, d. af remisearbejder R.
Ulla Stærk, d. af murer S.
Palle Dalgaard Sørensen, s. af fabrikant D. S., Skovby.
Mogens Terp, s. af repræsentant T.

IV. mellemskoleklasse a:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Leif Christensen, s. af forgylder C.
Rita Christensen, d. af motorfører C.
Bjørn Erik Jagd Frederiksen, s. af fabriksleder F.
Nina Hermansen, d. af viktualiehandler H.
Jørn Lindhardt Jensen, s. af assistent Thor J., Hasle.
Kirsten Jensen, d. af kurvefabrikant J., Mundelstrup.
Erling Jespersen, s. af mejeribestyrer J., Skovby.
Lars Flemming Jørgensen, s. af direktør F. J., Risskov.
Agnes Elise Kristensen, d. af gårdejer K., Skovby.
Inger Lund, d. af kontorchef L.
Marie Nielsen, d. af maskinmester N.
Vibeke Nielsen, d. af kontorchef N.
Inga Lise- Rasmussen, d. af skomagermester R., Skovby.
Sven Otto Rohde-Jensen, s. af prokurist R.-J., Risskov.
Per Schou, s. af prokurist S.
Finn Hanberg Sørensen, s. af disponent H. S.
Anne Ulrich, d. af overlæge U.
Niels Wohlert, s. af fabrikant W., Skaade Bakker.

IV. mellemskoleklasse b:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bent Kisby Andersen, s. af laboratoriemester A„ Risskov.
Claus Arlien-Søborg, s. af fabrikant A. S.
Finn Bendixen, s. af gasmester B., Risskov.
Ole Boest, s. af civilingeniør B., Boest.
Per Gotthardt, s. af fru G., Viby.
Hanne Juul Hansen, d. af lærer, cand. mag. J. H., Hasle.
Bodil Holst, d. af købmand H.
Erik Bruun Jantzen, s. af arkitekt J.
Karen Juul, d. af gårdejer J., Herning.
Peter Kraft, s. af læge K.
John Loft, s. af tømrer L., Stautrup.
Ebba Ostenfeld, d. af kroejer fru O., Hørning.
Birgit Rasmussen, d. af grosserer R., Hasle.
Poul Riibner-PeterSen, s. af værkfører R.-P.
Erik Søiensen, s. af forvalter S.

III. mellemskoleklasse:

1.
2.
3.
4.
5.

Else Buhl, d. af købmand fru B.
Henrik Christensen, s. af læge C., Skjødstrup.
Leif Christensen, s. af revisor C., Viby.
Poul Christensen, s. af købmand C.
Bjørn Dybkjær, s. af forstander, cand. teol. D., Egaa.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jørn Gammelgaard, s. af fabrikant G.
Birte Hansen, d. af massør H.
Ole Jensen, s. af murer J.
Vivi Jensen, d. af sadelmagermester J.
Kirsten Jessen, d. af grosserer J.
Lis Justesen, d. af barber J., Maarslet.
Rita Herskind Jørgensen, d. af bagermester J., Aabyhøj.
Grete Kirk, d. af købmand K.
Lili Kjærgaard, d. af slagtermester K.
Kirsten Knudsen, d. af portier K.
Jørn Larsen, s. af slagtermester L.
Jens Lerdrup, s. af direktør L.
Ulla Meier-Jæger, d. af fabrikant M.-J.
Ernst Meyer, s. af kroejer M., Sabro.
Jes Møller, s. af afd. snedkermester M.
Lisbeth Navne, d. af fuldmægtig N.
Hans Jørgen Pedersen, s. af savværksejer P.
Anne-Lise Pontoppidan, d. af godsejer P., Constantinsborg.
Kyhl Ravn, s. af installatør R., Galten.
Ulf Staal, s. af direktør S.
Kirsten Terp, d. af repræsentant T.
Ellen Margrethe Thygesen, d. af gårdbestyrer T., Stautrup.
Erik Wendelboe, s. af blikkenslager W.
Jørgen Wenø, s. af fru W.
Jørgen Wilson, s. af fabrikant W.

II. mellemskolekfasse a:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

6

Kirsten Adamsen, d. af forretningsfører A.
Agnete Bech Andersen, d. af isenkræmmer B. A.
Lilly Andersen, d. af gårdejer A., Stautrup.
Aage Christensen, s. af skindopkøber C.
Tove Christen, d. af grosserer C.
Ingrid Erichsen, d. af fru E.
Asta Graae, d. af pelsavler G., Koldens Mølle.
Annelise Hansen, d. af malermester H., Harlev.
Karen Juul Hansen, d. af lærer, cand. mag. J. H., Hasle.
Erik Jakobsen, s. af husmand J., Lemming Mark.
Birgit Jensen, d. af møbelfabrikant J.
Flemming Møller Jensen, s. af driftsleder J.
Lis Kragelund Jensen, d. af læge K. J., Mundelstrup.
Molly Møller Jensen, d. af bagermester M. J.
Erling Kristensen, s. af gårdejer K., Skovby.
Niels Kristensen, s. af fru Kristensen.
Karin Munk, d. af direktør M.
Else Nielsen, d. af gårdejer N., Skovby.
Harry Nielsen, s. af gårdejer N., Skovby.
Kate Nielsen, d. af slagtermester N.
Birte Ove Pedersen, d. af vognmand Ove P.
Knud Rasmussen, s. af skomagermester R., Skovby.
Nina Ries, d. af statsaut revisor R.
Jette Schmidt, d. af forretningsfører S.
Lise Lunding Smith, d. af salgschef S.
Arne Springborg, s. af grosserer fru L. Knauer., Risskov.
Lillian Svendsen, d. af frugthandler S.
Lis Schøler Sørensen, d. af damefrisør fru S.
Lisa Dalgaard Sørensen, d. af fabrikant D. S., Skovby.

II. mellemskoleklasse b:

Elinor Andresen, d. af grosserer A.
Walter Bock, s. af pastor B.
Erik Christensen, s. af fiskeeksportør C.
Birthe Christjansen, d. af boghandler C.
Ingrid Daugaard, d. af fabrikant D.
Anna-Lise Edslev, d. af købmand E.
Flemming Ellesø, s. af købmand E., Højbjerg.
Gertrud Frederiksen, d. af grosserer F.
Astrid Friis, d. af købmand F.
Birthe Gelstorp, d. af direktør G.
Jens Hallum, s. af grosserer H.
Jørgen Skjold Jacobsen, s. af fabrikant S. J„ Aabyhøj.
Greta Skovgaard Jensen, d. af kunsthandler J.
Henning Jensen, s. af arbejdsmand J., Sabro.
Lilian Jensen, d. af bagermester J.
Inga Jørgensen, d. af svejsemester J.
Jens Wittus Jørgensen, s. af direktør, cand, pharm J,. Risskov.
Kirsten Lillelund-Jensen, d. af isenkræmmer L.-J.
Per Loft, s. af tømrer L., Stautrup.
Bent Nielsen, s. af pedel N.
Litta Fljortholm Nielsen, d. af bagermester Hj. N.
Hanne Ove-Pedersen, d. af repræsentant O.-P.
Max John Pedersen, s. af autoforhandler P.
Grete Fisker Petersen, d. af vognmand P.
Herman Posin, s. af skrædermester P , Kongsvang.
Mimi Puck, d. af arkitekt P.
Birgit Skou, d. af fabrikant S.
Jette Lise Schandorph Sørensen, d. af fru direktør
Westergaard Hansen.
29. Jytte Sørensen, d. af bankrevisor S., Risskov.
30. Dorte Vosbein, d. af læge V.
31. Marianne Wenø, d. af fru W.

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.

I. mellemskoleklasse a;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Leif Agerbæk, s. af civilingeniør A.
Gerda Brandt, d. af købmand B.
Ib Christensen, s. af massør C.
Benny Forsberg, s. af skrædermester F.
Elsie Frank, d. af fabrikant F.
Birgit Hansen, d. af cyklehandler H.
Else Marie Hansen, d. af skipper H.
Kurt Hansen, s. af slagtermester H., Lystrup.
Kate Damsgaard Jensen, d. af bager J.
Lillian Loft Jensen, d af fru L. J., Stautrup.
Leni Kirkemann, d. af slagter K.
Else Mikkelsen, d. af blomsterhandler M.
Carl Alfred Munck, s. af missionær M.
Erik Navne, s. af afd. fuldmægtig N.
Gerda Oldenburg, d. af bankassistent, cand. jur. OBirthe Rasmussen, d. af møllebygger R.
Else Roed, d. af forretningsfører R.
Bente Winge, d. af assurandør W.

I. mellemskoleklasse b:

1. John Bonde, s. af snedker B.
2. Helle Christensen, d. af revisor C., Viby.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Marie Christensen, d. af forpagter C., Stautrup.
Inger Lis Fogh, d. af slagtermester F, Harlev.
Bjarne Haugaard, s. af entreprenør H.
Lis Havkrog, d. af telefonmester H.
Mogens Høj, s. af købmand H.
Solveig Jensen, d. af kurvefabrikant J., Mundelstrup.
Birte Jepsen, d. af mekaniker Jepsen., Harlev.
Bente Wittus Jørgensen, d. af direktør, cand, pharm. J., Risskov.
Finn Herskind Jørgensen, s. af bagermester J., Aabyhøj.
Bodil Kringelbach, d. af læge K., Harlev.
Ann Laursen, d. af afd. købmand Laursen.
Svend Marcussen, s. af direktør M.
)b Møller, s. af skibshandler M.
Ellen Nielsen, d. af landpostbud N.
Friedel Pedersen, d. af vognmand P.
Lisy Pedersen, d. af boelsmand P., Ormslev.
Gert Poulsen, s. af overlærer, cand. mag. P.
Preben Schou, s. af kunstmaler S., Stautrup.
Hanne Sørensen, d. af arbejdsmand S.
Karen Krogh Sørensen, d. af gartner S., Lillering.

5. klasse:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
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Erik Andersen, s. af gartner A., Stautrup.
Lis Slyngborg Andersen, d. af fabrikant A.
Peter Arlien-Søborg, s. af fabrikant A.-S.
Illona Bjerrum, d. af statsaut. revisor, lektor B.
Lisbeth Brandt, d. af købmand B.
Ulla Bredahl, d. af bankkasserer B.
Hanne Brøbeck, d. af 1. reservelæge, dr. med. B.
Lars Bønlykke, s. af godsejer, fru B., Lyngbygaard.
Kurt Christensen, s. af mejeribestyrer C., Storring.
Lis Christensen, d. af fiskeeksportør C.
Niels Uffe Dahl, s. af professor D.
Lillian Gibskov, d. af kunsthandler G.
Alette Gyldenkrone, d. af kaptajn, baron G.
Karen Holst, d. af købmand H.
Kirsten Hvid-Hansen, d. af tandlæge H.-H.
Kirsten Rossov Jakobsen, d. af bankassistent J.
Inge Jessen, d. af kaptajn, kammerjunker J.
Ole Kirk, s. af købmand K.
Carsten Lorentzen, s. af ingeniør L., Aabyhøj.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Vibeke Peschardt, d. af tandlæge P., Brabrand.
Vivi Bundgaard Pedersen, d. af tømrer B. P.
Erik Julius Petersen, s. af købmand Jul. P.
Hanne Pontoppidan, d. af godsejer P., Constantinsborg.
Lars Serena Rasmussen, s. af revisor R.
Flemming Schou, s. af mekaniker S.
Niels Springborg, s. af grosserer fru L. Knauer., Risskov.
Peter Storgaard, s. af fabrikant S.. Aabyhøj.
Elsebeth Schandorph Sørensen, d. af fru direktør
Westergaard Hansen.
Erik Kragh Sørensen, s. af gartner S., Aarslev.
Kaja Warming, d. af fabrikant W.
Kurt Westermann, s. af grosserer fru W., Risskov.
Anders Winge, s. af assurandør W.
Winnie Wisler, d. af slagtermester W.

4. klasse:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Lone Amden, d. af direktør A.
Peer Amden, s. af direktør A.
Peter Emil Andersen, s. af fuldmægtig A.
Carlaugust Danielsen, s. af købmand D.
Palle Elbek, s. af papirhandler E.
Bodil Fryd, d. af skolebest., cand. mag. F.
Kurt Gammelgaard, s. af fabrikant G.
Ellen Juul Hansen, d. af lærer, cand. mag. J. H. Hasle.
Vagn Aage Hedeskov, s. af overinspektør H.
Peter Humlum, s. af professor, dr. phil. H.
Gurli Østergaard Jensen, d. af læge 0. J.
Kirsten Jensen, d. af kontorchef J.
Jørgen Jönsson, s. af damefrisør fru J.
Hans Thomas Lorentzen, s. af lærer L., Brabrand.
Inger Møller, d. af afd. snedkermester M.
Poul Erik Sølvbjerg Nielsen, s. af smedemester N., Stautrup.
Hanne Olesen, d. af mekaniker O.
Birthe Ove-Pedersen, d. af repræsentant O.-P.
Vibeke Brint Pedersen, d. af cand, pharm. P.
Susanne Pedersen, d. af repræsentant P.
Benny Rasmussen, s. af malermester R., Stautrup.
Thomas Roed, s. af forretningsfører R.
Marianne Schrøder, d. af konsulent S.
Grete Sørensen, d. af bankprokurist S.
Karen Thorving, d. af købmand fru Thorving.
Kirsten Udengaard, d. af inspektør U.
Anne Marie Wæver, d. af desinfektør W.
Lise Østergaard, d. af bogholder 0.

3. klassse:

1. Gitte Arlien-Søborg, d. af fabrikant A.-g.
2 Poul Christensen, s. af skindopkøber C.
3. Henrik Dybbroe, s. af grosserer D.
4. Rita Fogh, d. af slagtermester Fogh., Harlev.
5. Ole Gleerup, s. af ingeniør G.
6. Hans Mikael Holt, s. af seminarieforstander H.
7. Karen Margrete Holt, d. af professor, dr. phil. H.
8. Helge Damsgaard Jensen, s. af bager J.
9. Mona Kirkemann, d. af slagter K.
10. Bente Kruse, d. af bankfuldmægtig K.
11. Vivian Larsen, d. af stentrykker L.
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12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Karin Mathiesen, d. af oversignalingeniør M.
Helle Anfeldt Møller, d. af grosserer M.
Lis Møller-Olesen, d. af værkfører M.-O.
Lene Navne, d. af afd. fuldmægtig N.
Merete Peschardt, d. af tandlæge P., Brabrand.
Gitta Rasmussen, d. af maler R.
Hans Rasmussen, s. af grosserer R., Hasle.
Kate Rasmussen, d. af malermester R., Stautrup.
Jørgen Schousboe, s. af gymnastiklærerinde fru S.
Jørgen Storgaard, s. af fabrikant S., Aabyhøj.
Annette Scheel Thomsen, d. af dyrlæge S. T.
Jette Wendel, d. af bagermester W.
Helle Vosbein, d. af læge V.

2. klasse:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Hanne Klostergaard Andersen, d. af tømrermester A.
Vibeke Østergaard Andersen, d. af restauratør 0. A.
Lise Banner-Voigt, d. af sygekassekasserer. B.-V.
Hanne Brandt, d. af købmand B.
Emma Christon, d. af grosserer C.
Else Margrethe Dalbøge, d. af grosserer, cand. jur. D.
Finn Elbek, s. af papirhandler E.
Brita Hougaard Frandsen, d. af konditor H. F.
Jørgen Fryd, s. af skolebest., cand. mag. F.
Jette Hardsner, d. af forstanderinde fru H., Brabrand.
Alice Møller Jensen, d. af driftsleder J.
Jens Ole Lem, s. af købmand L., Risskov.
Richard Lorentzen, s. af ingeniør L., Aabyhøj.
Jette Lorentzen, d. af lærer L., Brabrand.
Camilla Lundbæk, d. af reservelæge, dr. med. L.
Karen Mikkelsen, d. af buffist M.
Hans Aage Munck, s af missionær M.
Kirsten Nielsen, d. af repræsentant N.
Liselotte Nørgaard-Jensen, d. af klinikdame fru Madsen.
Ilse Oehlert, d. af sejlmagermester O.
Karen Olesen, d. af mekaniker O.
Jette Ove-Pedersen, d. af repræsentant O.-P.
Birgit Semand Pedersen, d. af overtjener P.
Klavs Klercke Rasmussen, s. af overassistent R.
Peter Gorm Rasmussen, s. af kaptajn G. R.
Ulla Ries, d. af statsaut. revisor R.
Richard Neergaard Sabroe, s. af direktør N. S., Aabyhøj.
Peter von Schilling, s. af civilingeniør, baron v. S.
Thomas Schrøder, s. af konsulent S.
Jens Vilhelm Secher, s. af repræsentant S., Hasle.
Claus Thomsen, s. af auktionsholder T.
Jette Viltoft, d. af direktør V.
Karin Øbom, d. af isenkræmmer 0.

1. klasse :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Hanne Rohmer Andersen, d. af overinspektør R.
Tine Arlien-Søborg, d. af fabrikant A.-S.
Anette Bjerrum, d. af statsaut. revisor, lektor B.
Flemming Borgkvist, s. af prokurist B.
Claus Brüel, s. af ægeksportør B.
Jens Brøbeck, s. af 1. reservelæge, dr. med. B.
Dorothy Carlsen, d. af overtjener C.
Niels Rohr Christoffersen, s. af distriktsingeniør C.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Steen Darling, s. af lektor D.
Jan-Erik Duun, s. af maskinsnedker D.
Peter Grubert, s. af fuldmægtig G.
Britta Hansen, d. af repræsentant H.
Claus Hansen, s. af kontorassistent H.
Lena Kildegaard Hansen, d. af restauratør H.
Ole Hansen, s. af skipper H.
Suzette Hansen, d. af repræsentant H.
Jørgen Hellemoes, s. af maskinmester H.
Hanne Jessen, d. af kammerjunker, kaptajn J.
Jesper Johannesen, s. af repræsentant J.
Torsten Kragh, s. af grosserer K.
Niels Jørn Kyster, s. af grosserer K., Brabrand.
Elinor Larsen, d. af stentrykker L.
Kirsten Bruun Lorentzen, d. af revisor B. L.
Hans Peter Marxen, s. af klinikassistent fru M.
Ingelise Munk, d. af direktør M.
Max Pedersen, s. af repræsentant P.
Bjørn Pheiffer, s. af fru P.
Ann Seedorff, d. af læge S.
Per Sørensen, s. af forvalter S.
Bessie Tvilum, plejedatter af fru Norskov Kristensen.

Eksaminer 1950.
Realeksamen

blev bestået af 27 elever: Villy Rasm. Andersen, Erik Boest, Marie
Louise Bruun*), Ib Cristensen, Dennis Friis*), Hans Emil Friis, Birthe
Trier Hansen®), Jens Peder Nørup Plansen, Karin Høj*), Edith Jensen*),
Karen Frost Jensen, Verner Jensen, Ivar Kirkegaard*), Aase LillelundJensen*), Ebbe Lintrup, Jørgen Lund, Flemming Meier-Jæger, Jørn
Mikkelsen, Grete Nielsen®), Knud Rask Nielsen, Kirsten Oldenburg*),
Grete Møller Pedersen®), Hanne Snoghøj*), Aage Springborg, Mette
Ulrich*), Carin Welm og Fritse Wohlert®).
*) bestået med fransk.

Mellemskoleeksamen

blev bestået af 28 elever: Else Marie Andersen, Bent Ankerstjerne*),
Bente Christensen, John Vaupell Christensen, Knud Erik Christensen,
Eli Clemmensen, Inge Danielsen, Inge Bergholt Hansen, Jørgen Hansen,
Finn Jensen, Tyge Jensen*), Ellen Juhl, Else Jørgensen*), Lisbeth
Norskov Kristensen®), Ejvind Kristiansen, Jonna-Ellis Larsen, Jytte
Riis Laursen, Niels Marcussen*), Thorkild Mortensen, Else Oldenburg,
Ketty Pedersen, Hanne Poulsen, Molly Rasmussen, Poul Flemming
Roed, Ulla Stærk, Palle Dalgaard Sørensen, Mogens Terp og Kirsten
Thygesen.
*) bestået med latin.

Karakterer og1 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:
11

1

.—2. klasse:

Vidnesbyrd: 1. nov., 15. febr, og 15. maj.
3. kl.—III. mellem:

Karakterer: 1. okt., 10. nov., 20. dec., 20. febr., 1. april,
10. maj og 24. juni.
Vidnesbyrd: 2Ö. dec. og 1. april.
IV. mellem—realkl.:

Karakterer: 1. okt., 10. nov., 20. dec. (I. terminsk.),
20. febr., 1. april (II. terminsk.) og 24. juni (eksamens*
bevis med års* og eksamenskarakterer).
Vidnesbyrd: 20. dec. og 1. april. — Desuden får
dimittenderne fra realklassen samtidig med deres
eksamensbevis udleveret et skriftligt vidnesbyrd ved*
rørende deres flid og opførsel i skoletiden.
Karakterskalaen bør forstås således, at mg giver udtryk for
en tilfredsstillende præstation. Er barnets standpunkt der*
over, gives mg+, og det virkelig udmærkede belønnes med
et ug5- eller ug. Karaktererne mg~h og g+ betegner et
jævnt godt standpunkt, der dog ofte lader ane manglende
flid eller evner i det pågældende fag. De karakterer, som
ligger længere nede i skalaen, betegner et standpunkt, der
ikke svarer til, hvad man med rimelighed kan forvente af
eleven i forhold til den øvrige klasse.
Ved slutningen af skoleåret gives en årskarakter. Denne
er ikke — hvad navnet kunne tyde på — et gennemsnit af
de i årets løb opnåede karakterer i de forskellige fag, men
er et udtryk for skolens endelige bedømmelse af elevens
standpunkt.
Såvel ved realeksamen som ved mellemskolesksamen gæk
der årskaraktererne lige så meget som eksamenskarakte=
rerne. Dette er en stor betryggelse for eleverne, idet de
svingninger, der kan fremkomme ved en mere eller mindre
heldig eksamenspræstation, herved i væsentlig grad regu*
leres.
Forskellige meddelelser.
»Dyrevennen«

er navnet på medlemsbladet for ungdomskredsen af Foreningen til Dy*
renes beskyttelse. Bladet udkommer ca. 8 gange om året og tæller ca.
100 holdere blandt eleverne i 10—15 årsalderen. Abonnement tegnes
hos fru Fryd og koster 50 Øre årlig.
Feriebilletter.

Alle elever, der er hjemmehørende i Aarhus eller i tilgrænsende kom*
muner med bymæssig bebyggelse kan få en gratis rejse i sommerferien
med jernbane. Billetterne fås ved henvendelse til skolen.
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Gymnastik.

Fritagelse for gymnastik kan kun gives efter anmodning fra hjemmet,
og det henstilles til forældrene at drage omsorg for, at eleverne ikke
forsømmer gymnastiktimerne mere end absolut nødvendigt. I mange
tilfælde vil en fritagelse for enkelte øvelser kunne være tilstrækkelig.
Mælk.

I frokostfrikvarteret kan eleverne få mælk at drikke. Mælkehefter med
45 mærker fås hos pedellen og koster 6,30 kr.
Penge og værdigenstande.

Hvis eleverne medbringer penge — udover småmønt — i skolen, skal
disse straks om morgenen afleveres til en af lærerne, som opbevarer dem,
til eleven går fra skole. — Ure, smykker og andre værdigenstande må
i gymnastiktimerne ikke efterlades i omklædningsrummet, men opbes
vares af gymnastiklæreren eller anbringes på et af denne anvist sted.
Der må ikke efterlades ting af værdi i lommerne i overtøjet.
Regnskabøger.

Eleverne kan på skolen få udleveret tegneblokke, penne, farver etc. til
bogladepris. Disse ting betales ved modtagelsen eller noteres i en regns
skabsbog, der bliver forevist hjemmet med visse mellemrum. Regns
skabsbogen skal derefter snarest bringes tilbage til skolen.
Skolebespisning.

Alle de elever, der er bosiddende i Aarhus, har i vinterhalvåret haft
adgang til at deltage i skolebespisningen. Denne omfatter en frokosts
pakke med indtil 8 halve stykker mad, 1 flaske mælk og tillige om
efteråret og en del af vinteren 1 æble.
Skolelægen.

Een gang om året kommer alle eleverne til undersøgelse hos skolelægen.
Denne undersøgelse, som loven påbyder, er fortrinsvis af kontrolles
rende art (aim. vækst, vægt, syn, hørelse etc.). — Særlig vægt lægges
på tuberkuloseundersøgelsen, og der foretages — med hjemmenes forud
givne samtykke — Calmettesvaccination.
Skolens læge er hr. W. Gliemann og dens sundhedsplejerske frk. Inga
SechersHansen.
Skolescenen.

Elever fra 11—12 årsalderen kan blive medlemmer af »Jydsk skolescene«
og få lejlighed til på Aarhus teater at overvære 3 forestillinger i løbet
af sæsonen. Ved indmeldelse til skolescenen, der finder sted i begyns
delsen af skoleåret og modtages af bestyreren, betales 4,50 kr. på een
gang for alle forestillingerne. Det bliver forinden meddelt forældrene
gennem en tryksag, hvad børnene vil få at se i den kommende sæson.
Skolesparekassen.

I lighed med de øvrige skoler i byen er der adgang for elever i hele
skolen til at købe sparemærker (å 10 øre), der indsættes til højeste
forrentning i Sparen og lånekassen. De opsparede beløb kan ikke hæves
før ved konfirmationsalderen. Fru Christiansen forestår mærkesalget.
Skoletandklinik.

For skolens indenbys boende elever er der samme vilkår som for eles
verne i byens andre skoler. Den regelmæssige behandling påbegyndes
i 1. klasse og vedvarer til konfirmationsalderen for et årligt bidrag af
1 kr., der opkræves af skolen. Tilflyttende elever fra andre kommuner
kan søge tandklinikken om optagelse.
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Smitsomme sygdomme.

Børn med mæslinger må ikke optages på skolen før 10 dage efter syg*
dommens begyndelse, børn med kighoste ikke før 4 uger efter det
voldsomme stadiums begyndelse.
Børn, som lider af røde hunde, skoldkopper, influenza, fåresyge eller
halsbetændelse, må ikke søge skole, så længe det akute stadium varer.
Derimod må børn gerne gå i skole, selv om der i hjemmet er patienter
med mæslinger, kighoste, røde hunde, skoldkopper, fåresyge eller hals*
betændelse (ikke difteritis).
Når difteritis, skarlagensfeber eller andre farlige smitsomme sygdomme
er optrådt i hjemmet, må børn ikke sendes i skole. De må først mod*
tages i skolen, når de medbringer lægeattest for, at de ikke kan antages
at udbrede smitte.
Svømmeprøver.

Ligesom de sidste år har der været forbud mod skolebadning i Aarhus*
bugten. Vi har imidlertid kunnet holde svømmeundervisningen igang
vinteren igennem i svømmehallen, og flg. elever har bestået de regle*
menterede prøver:
Svømmeprøven: Per Gotthardt, Hanne Juul Hansen, Nina Hermansen,
Erik Bruun Jantzen, Jørn Lindhardt Jensen, John Loft, Inger Lund,
Ebba Ostenfeld og Sven Otto Rohde*Jensen.
Frisvømmerprøven: Bjørn Erik Frederiksen, Hanne Juul Hansen, Nina
Hermansen, Erling Jespersen, Peter Kraft, Else Oldenburg, Ketty Pe*
dersen, Finn Hanberg Sørensen og Anne Ulrich.
Livredningsprøven: Finn Bendixen, Birgit Rasmussen og Finn Hanberg
Sørensen.
Den udvidede livredningsprøve: Bent Ankerstjerne og Knud Erik Chri*
stensen.
Valgfri fag.

I realklassen er fransk valgfrit for alle elever. Desuden 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 bortvælge eet eller flere fag. Dette gæl*
der i særlig grad latin i IV. mellem, der er et svært og meget kræ*
vende fag.
Bestået eksamen i latin giver samme rettigheder som latinprøven for
medicinere, pharmaceuter, tandlægestuderende m. fl. og er en af betin*
gelserne for optagelse i gymnasiernes sproglige linier, ligesom det også
fra gymnasieskolernes side betrsgtes som meget ønskeligt for optagelse
i den matematiske linie, at latinprøven er bestået med godt resultat.

Dagbogen.
Når man sidder ved årets slutning og blader i skolens dagbog, er det
en broget række oplevelser, der oprulles for ens blik.
Først og fremmest er det selve det daglige arbejde. Man går gennem
skolens gange, titter ind i snart én, så en anden klasse, hvor der læses
og skrives, høvles eller strikkes. Overalt bestilles der noget, overalt
mærker man den særlige rytme, der præger en skoles liv.
Men ud over dette sker der mangt og meget i årets løb. Lad os plukke
lidt ud:
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Skolens fødselsdag den 1. november er en af de store dage. Alle klasser
er pyntede, stiftsprovsten prædiker i Frue kirke for børn og forældre,
og vi fester på skolen bagefter, således som der er skabt tradition for.
Den anden festlige begivenhed er skoleballet i februar måned. En stor
og broget underholdning, hvor den halve skole optræder til fryd for
store som for små. Hvem husker ikke da »tilsidst kom katten, åd dem
alle atten«! Og så selve ballet bagefter, indledt med fornem og stilfuld
polonaise. Da banker mangt et lille hjerte — og en og anden i for
ældrenes kreds leder diskret et lommetørklæde frem.
Skovturen! Alle mand af hus. Solen skinner, skoven står frisk og grøn.
Med alle tiders største og mest larmende orkester i spidsen drager vi
op gennem byen til banegården og kører i vort eget private ekstratog
til Munkebjerg ved Vejle fjord.
Så er der efterårslejren i september, hvor vi påny var på Bogensholm.
Deltagelse i fodbold- og håndboldturneringer, forskellige klassebesøg,
bl. a. på Naturhistorisk museum, Aarhus museum og Ceres bryggeriet.
Den sædvanlige skitur for de store elever, — ja, den gik nærmest i
vasken i år på grund af tøvejr; men hvem kunne også have anet det
dagen i forvejen.
Og sådan kunne man blive ved. Man må sande, hvad skrevet står i
skolesangen:
— året rundt er nok at gøre,
og det går med godt humør!

Skolerejser.
For eleverne i de ældste klasser bliver der hvert år i sommerferien
arrangeret en rejse på ca. 8 dage. For 2 år siden var vi i Holland, i
fjor gik turen til Gøteborg, og i år skal vi til Bornholm.
Ud over disse rejser har vi i år prøvet noget nyt, idet hr. Vang sam»
men med et hold store drenge var på skitur til Norge i påskeferien.
De havde en fin tur, fik set og lært en masse på skiskolen ved Oslo
— og kom alle hele hjeml
Vi lægger meget vægt på at arrangere disse rejser så billigt som mu»
ligt. Hollandsturen kostede 168 kr., rejsen i fjor 125, Norgesturen 150
og den forestående rejse 128 kr. Heri er alt indbefattet: Rejse, over»
natning (på vandrehjem), fuld forplejning, entréer o. s. v. Og trods
denne lave pris er der vist ingen elever, der ikke både har set, spist
og oplevet sig mætte.
Sverrigsturen sommeren 1950.

Endelig viste kalenderen 30. juni, og dermed kom endelig' det stolte
øjeblik, da vi på Aarhus banegård fandt vore reserverede vogne og
dampede nordpå mod Frederikshavn, hvor’vi helt betagne gik ombord
i den smukke, hvide »Kronprinsessan Ingrid«. Det var fint vejr og
en skøn sejltur, ikke mindst farten gennem skærgården, mens solen
sendte sine sidste stråler over land og hav. Tolden i Gøteborg klaredes
nemt, kun fru Fryd og undertegnede måtte åbne kufferten og vise, at
vi ikke havde »sprit« med. Så hankede vi op i bagagen og travede til
»Paddan vandrehjem«. Men ak, da vi stod op næste dag, øsede det
vande ned. Nå, det klarede da, til vi skulle hen og spise morgenmad
på »Konsum«. Det foregik på transportbånd, så bakken, vi kurede ned
siden af os langs disken, efterhånden forsynedes med mælk, grød, smør
o. s. v. Formiddagen bød på en sejltur gennem kanalerne og havnen,
hvor vi så verdens største private skibsværft, Sverrigs største og ver
dens næststørste kraner, liggende i lange rækker; men et par gange
kom en lille skylle, så vi fik grund til at være svenskerne taknemlige
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for deres service — en regnfrakke udleveret til hver af passagererne.
Om eftermiddagen gik vi på indkøb, og aftenen tilbragte vi i Gøte
borgs bekendte tivoli, Liseberg. Næste dag, søndag, besøgte vi søfarts«
museet og akvariet. Begge dele var vældig interessante, og hvor var
der mange fint udførte skibsmodeller på museet, bl. a. så vi søslaget
ved Femern afbildet.
Om eftermiddagen nød vi tilværelsen på Lisebergs herlige friluftsbad,
og så var vi til landskamp i håndbold mellem Danmark og Sverrig, hvor
vi lavede et godt »heppekor« til morskab for svenskerne; men Dan«
mark tabte bare alligevel, så da vi gik hjem, lo svenskerne og kom
med muntre bemærkninger, når de hørte os tale dansk. —
Næste morgen kl. 9 holdt vor lejede bus udenfor »Konsum«, og så
gik turen til Bohus fæstning og videre til Trollhättan, hvor vi havde
den oplevelse, ikke blot at se et par skibe passere gennem sluserne,
men endogså selv fik lov at komme med ombord gennem de sidste
sluser.
Tirsdag formiddag var vi i »Trädgården« og beundrede de mange
planter, ikke mindst de tropiske i det store glashus. Eftermiddagen gik
med byrundtur og indkøb. Om aftenen så vi solnedgang fra Longadragets klipper. —
Så kom den sidste dag i Sverrig, og også den bragte en dejlig ople«
velse: en 2 timers Sejlads gennem skærgården i strålende solskin til
Marstrand, hvor vi naturligvis skulle se Tordenskjolds berømte Karl«
stenfæstning. Der var meget at se og høre, navnlig morede vi os over
fortællingen om Lasse Maja, der havde været forklædt som kvinde og
havde spillet sin rolle så godt, at »hun« havde fået flere fine ægte«
skabstilbud, før »hun« opdagedes og som fange førtes til Karlsten,
hvorfra hun senere flygtede gennem skorstenen i sin celle. — 1 hav«
nen fandtes også en — for os stor — seværdighed, en blå svensk
»sporvogn«, der sejlede tværs over vandet. Vi var også selv med en
tur, da vi skulle på badetur mellem klipperne. —
Næste dag bar »Sessan« os påny mod kendte strande, men desværre
måtte flere »ofre« den dejlige morgenmad til de høje bølger.
»Glad vi gå och komma gladara igen«, synger svenskerne, og jeg tror,
vi alle følte noget lignende, da vi atter skiltes i Aarhus; glade og
forventningsfulde drog vi ud, berigede vendte vi hjem, fyldt med skønne
indtryk Og lyse minder.
(Fra fru Christiansens rejsedagbog).

Boglisten
foreligger i år særskilt og udleveres til eleverne kort før sommerferien.

Skolens bogordning:
De elever, der ønsker at benytte skolens bogordning, må indlevere
deres brugte bøger — i ren og pæn stand — tilligemed en liste over
de bøger, der ønskes til det nye skoleår, inden udgangen af juni.
Denne tidsfrist bedes nøje overholdt, idet elever, der kommer senere,
dels volder os en del ekstra ulejlighed, dels påfører deres forældre for«
øgede udgifter, idet det ofte har vist sig umuligt at fremskaffe brugte
bøger, medmindre dette sker ved feriens begyndelse.
Byttecentralen forestås af inspektør, cand. mag. Poulsen, med hvem
også regnskabet ordnes.
Skrir ikke narn i bøgerne, før de er forerist og godkendt på skolen.
Alle skolebøger skal forsynes med et omslag.
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Afslutning på skoleåret

med uddeling af eksamensbeviser og flids«
præmier finder sted i K. F. U. M.s festsal.
Klostergade 37, lørdag den 23. juni kl. 10.

Sommerferie

Den nye retskrivning er anvendt. Dog er i by=
og personnavne overalt anvendt aa i stedet for å.

