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FRU LAURSENS 
REALSKOLE

ÅRSBERETNING 1955
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Fru Laursens Realskole
o

Årsberetning

1955

Ved

Skolebestyrer Kjær-Jensen



Skolens adresse: Hjelmensgade 12, Århus.
Skolens telefon: Århus 2 31 51.
Telefon- og træffetid skoledage kl. 13-14.
Skolens leder træffes skoledage kl. 13-14; 
anden tid efter aftale.
Skolebestyrerens private bopæl:
Hjelmensgade 10. Tlf. Århus 2 31 51.
Sommerbolig: Humlevej 24, Risskov.
Tlf. Århus 7 75 63 — sikrest kl. 17-18.
Skolens inspektør: Overlærer A. Hartvig, Solbakkevej 37.
Tlf. Århus 7 83 79.



Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord 
som det, jeg ville ej med kongers bytte, 
opklaret gang i ædle fædres spor, 
med lige værdighed i borg og hytte, 
med øjet, som- det skabtes, himmelvendt, 
lysvågent for alt skønt og stort herneden, 
men med de dybe længsler vel bekendt, 
kun fyldestgjort af glans fra evigheden; 
et sådant liv jeg ønsked’ al min æt 
og pønsed’ på med flid at forberede.

Grundtvig.

Fru Laursens Realskole
Fru Laursens skole blev stiftet 1886 som en grundtvigsk fri

skole for drenge og piger. Den har sit navn efter fru pastor 
Anna Laursen, der var leder fra 1888 til 1911. Skolen er en 
statsanerkendt og eksamensberettiget privat realskole, der 
modtager tilskud fra stat, amt og kommune. Underskolen be
står af 5 klassetrin, eksamensskolen af 5. I afgangsklassen 
holdes under medvirken af censorer beskikkede af undervis
ningsministeriet præliminæreksamen. Denne eksamensform er 
nu under afvikling, idet skolen fra 1. august 1955 ændres til 
mellem- og realskole, der dimitterer til mellem- og realeksa
men.

Det er vort ønske at indrette skolen på en sådan måde, at 
eleverne med tryghed og glæde kan møde til deres arbejde. 
At gå i skole er et arbejde. Det ledes og planlægges af lærerne, 
men uden elevens og hjemmets medarbejde lykkes det ikke. 
Det er da vort håb, at eleverne med glæde og frisk mod går til 
skolearbejdet, så alle optages af at nå det bedst mulige resultat.

Villi og Jens Kjær- Jensen.
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Arne Moldkjær 
1944 — il. december — 1954

Den årlige mindehøjtid i Fru Laursens Realskole for mod
standsbevægelsens kamp og ofre fandt sted lørdag den 11. de
cember. Højtideligheden begyndte ved Arne Moldkjærs minde
tavle i skolegården og fortsattes i gymnastiksalen, hvor skole
bestyrer Kjær-Jensen udtalte:

Det liv er ikke længst, som længst har varet.
Den leved’ længst, som fyldte livet bedst.

I taknemmelighed mindes vi i dag alle danske mænd og 
kvinder, der havde vilje og mod til at kæmpe og dø for deres 
fædreland. Deres kærlighed til Danmark blev en lysende fak
kel i de 5 mørke krigsår. Gennem modstandsbevægelsens kamp 
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i de tunge besættelsesår blev Danmarks frihed vundet. Lad 
modstandsfolkene være det lysende eksempel for alle jer dan
ske drenge og piger, og husk på, når farens stund kommer over 
Danmark, at man skylder sit fædreland alt. — Intet offer er 
for stort. — Vore tanker går i dag til en af skolens gamle 
elever, Arne Moldkjær, der kæmpede for Danmarks fremtid og 
frihed. En inderlig tak for dit store offer! Æret være Arne 
Moldkjærs minde!

Herefter rettede Arnes far, herr prokurist A. Moldkjær, en 
tak til skolen, fordi den hvert år mindedes de tapre modstands
folk. Hans egen søn var for 10 år siden blevet dræbt, og bud
skabet herom bragte ham og hans hustru i en dyb sorg over 
at miste deres eneste søn. Senere afløstes sorgen af savnet. 
Arnes indsats havde lært forældrene (herr og fru Moldkjær) 
at smile gennem tårer. Arne var en soldat blandt de mange. 
Mindet om alle disse raske modstandsfolk må være et eksempel 
for nutidens unge.

Sluttelig uddelte herr Moldkjær præmier, skænket af Arnes 
mindefond i anledning af 1 O-årsdagen for Arnes død. 60 elever 
fra de 4 ældste klasser havde deltaget i besvarelse af en pris
opgave: Træk af modstandsbevægelsens historie under besæt
telsen 1940-45 og dens betydning for Danmarks befrielse.

Præmierne fordeltes således:
1. Søren Skinnebach, 5a
2. Henning Klaris, 5 b
3. Gunhild Jensen, 4a

Trøstpræmie:
1. Kirsten Larsen, 5b
2. Erik Madsen, 4b

100,00 kr.
75,00 kr.
50,00 kr.

25,00 kr.
25,00 kr.

Bogpræmier, KIM:

5. realkl. A — Bente Kragh, Ole Lund Møller.
5. realkl. B — Finn Lading Rasmussen.
4. realkl. A — Gert Jensen, Per Leth Lauridsen.
4. realkl. B — Knud Ove Toft, Ellen Margr. Poulsen.
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Indmeldelse i skolen

Ved at lade børnene begynde i 1. underskoleklasse (6-7 års 
alderen), kan der sikres dem en rolig udvikling, der uden over
anstrengelse giver en god eksamen til den jævnt begavede og 
pligtopfyldende elev.

Har eleven ikke gennemgået underskolen, men udelukkende 
søger skolen for at tage en eksamen, er 1. mellemskoleklasse 
(11-12 års alderen) normalt den bedste klasse at blive optaget i.

Velbegavede og velfunderede piger og drenge kan optages i 
en af mellemskolens højere klasser efter bestået optagelses
prøve, der godtgør, at eleven i modenhed og kundskaber står 
på lige trin med den klasses elever, i hvilken optagelsen ønskes.

Skolens lærere og fagfordeling i 1954—55
Lærerinde, frk. A. M. Christiansen: Gymnastik, tegning. 
Overlærer, cand. mag. Sv. Fog-Nielsen: Engelsk, tysk, fransk. 
Lærerinde, fru V. Fog-Nielsen: Håndarbejde, sløjd.
Lærer H. Hansen: Gymnastik.
Inspektør, overlærer A. Hartvig: Historie, naturhistorie.
Magister K. Jordal: Dansk, engelsk, tysk.
Lærer A. Karlsen: Gymnastik.
Skolebestyrer J. Kjær-Jensen: Dansk, tysk, geografi. 
Lærerinde, fru V. Kjær-Jensen: Matematik, regning, fysik. 
Handelsskoleadjunkt H. Laursen: Matematik, regning. 
Overlærer, frk. K. Laursen: Regning, skrivning, geografi. 
Lærerinde, frk. G. Madsen: Dansk, regning, håndarbejde. 
Lærer P. Nørby Christensen: Ordblindeundervisning. 
Lærerinde, frk. I. Nielsen: Matematik, regning, fysik.
Lærer V. Petersen: Sang.
Lærerinde, frk. A. Poulsen: Religion, dansk, geografi, historie. 
Lærerinde, fru E. Stoye: Dansk, skrivning.
Sognepræst N. Thun: Religion.
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Skolens elever 1. april 1955

Elevantallet pr. 1. april 262, heraf 122 piger og 140 drenge. 
161 elever var fra Århus, 101 fra oplandskommunerne med 
bopæl i byerne på ovenstående kort.

Præliminæreksamen 1954
5. realklasse a:
Nils Breum (repræsentant)
Birger Christensen (plejer, Risskov)
Bent Christiansen (handelsgartner, Lystrup)
Hans Christiansen (inspektør)
Anna Marie Didriksen (chauffør)
Jytte Enevoldsen (forretningsfører)
Jette Fog-Nielsen (overlærer)
Finn Helles (købmand, Viby)
Tage Jensen (fyrbøder)
Jan Ole Lyngbye (lektor, Hasle)
Erik Lyngsø (automobilforhandler)
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Else-Marie Nielsen (mælkehandler)
John Schmidt (fabrikant)
Grethe Sørensen (værkfører)
Karen-Lise Sørensen (centralbestyrer, Hovedgård) 
Kirsten Winther (gårdejer, Tiist)

5. realklasse b:
Poul Bertelsen (chauffør, Ormslev)
Ruth Hansen (entreprenør, Spørring)
Inge Krause Jensen (gårdejer, Åstrup)
Jørn Larsen (tømrer)
Knud Erik Laursen (valsestøber)
Preben Levinsen (telefonmontør, Lystrup)
Anny Olsen (fodermester, Yderup)
Benny Rasmussen (murermester, Hasselager)
Ib Rasmussen (assistent)
Kirsten Rasmussen (forvalter)
Palle Svejstrup (vognmand, Ormslev)
Birthe Svendsen (assistent)

Ordensregler
1. Eleven skal udvise flid, lydighed og god opførsel.
2. Eleverne møder i god tid, dog tidligst 15 minutter før 

skoletidens begyndelse.
3. Cykling på skolens grund er forbudt. Elever med lang 

skolevej har fortrinsret til stativerne. Skolen påtager sig 
intet ansvar for cyklerne.

4. Alle skolesager må være mærket med tydeligt navn. 
Anmeldelse om glemte eller bortkomne sager må ske sna
rest muligt til klasselæreren.

5. Værdigenstande kan skolen ikke påtage sig noget ansvar 
for. Penge og lignende må ikke efterlades i overtøj eller 
skolemappe, men straks om morgenen afleveres til opbe
varing hos klasselæreren.

6. Har en elev været fraværende eller af en eller anden grund 
ikke kunnet forberede sig, må dette samt grunden til for
sømmelsen meddeles i ordensbogen.

7. Eleverne kan kun fritages for at gå på legepladsen, når de 
medbringer skriftlig besked fra hjemmet i ordensbogen.

8. Fritagelse for deltagelse i gymnastikundervisningen gives 
iflg. ministeriets bestemmelse kun efter lægeattest; blan
ketter udleveres på skolen.

9. Sygdom eller fraværelse, der strækker sig ud over 2-3 
dage, må snarest tilmeldes.
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10. Skolen kan ikke tillade, at eleverne holdes hjemme for at 
deltage i fornøjelser. Kun ved store familiefester kan dette 
undtagelsesvis tillades; det bedes da tilmeldt forud.

11. I spisefrikvarteret spiser eleverne i klasserne, hvor der 
skal herske ro og orden. Når der ringes ud, forlader ele
verne klassen i den anviste orden.

12. Ingen elev må i skoletiden forlade skolen uden særlig til
ladelse af skolebestyreren.

13. Alle beskadigelser af skolens materiel medfører erstat
ningspligt. Enhver beskadigelse skal straks meddeles klas
selæreren.

14. Skal en elev holdes tilbage på skolen efter tiden, vil dette, 
hvis det strækker sig over mere end ganske få minutter, 
blive meddelt hjemmet forud.

15. Tobaksrygning er forbudt eleverne.
16. Glemte sager må ikke afhentes i klasserne efter skoletid. 

Eventuelt fundne ting opbevares.

Karakterer
For at holde hjemmene underrettet om børnenes standpunkt 

i skolen sendes med visse mellemrum meddelelse derom. De 
yngste klasser modtager vidnesbyrd. Fra 4. klasse anvendes ka
rakterer. Det henstilles til forældrene, hvor deres syn afviger 
væsentlig fra skolens, at søge samtale med skolebestyreren, 
klasselæreren eller faglæreren. Der kan være mange årsager 
til, at en elev ikke opnår så god skolefremgang, som det kunne 
ønskes af både hjemmet og skolen: sygdom, uheldige kamme
rater, dovenskab o.s.v., altsammen ting, som hjemmet og skolen 
i fællesskab må drøfte, da den ene af parterne måske ikke er 
opmærksom derpå.

Elever med læse- og stavevanskeligheder

Eleverne får en individuel undervisning, der tager hensyn 
til den enkeltes standpunkt og særlige vanskeligheder. Efter 
få måneders træning kan de fleste elever følge den normale 
danskundervisning i deres egen klasse.

Bogordningen
For at ordne bogspørgsmålet så billigt som muligt for ele

verne, påtager skolen sig at købe og sælge bøger. Man opnår 
derved at få de rigtige udgaver til den lavest mulige pris.
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Ved et mindre årligt tilskud fra staten er skolen blevet i 
stand til at oparbejde en samling af skolebøger, der udlånes 
gratis til elever i eksamensskolen. Disse bøger må naturligvis 
afleveres efter endt brug. Bortkomne eller ødelagte bøger skal 
erstattes.

Eleverne bestiller bøgerne til det nye skoleår og afleverer 
de gamle bøger før sommerferien til inspektør A. Hartvig.

Skolelægens beretning
Der er i skoleåret 1954-55 undersøgt ialt 251 elever, hvoraf 

37 er henvist til nærmere undersøgelse og behandling hos egen 
læge. 17 er henvist for øjenlidelse, 3 for ørelidelse, 2 for hjerte
lidelse, 6 for holdningsfejl og 9 for andre lidelser. 7 børn er 
kontrolundersøgt i årets løb. 45 børn er gennemlyst på central
stationen, og 6 er calmettevaccineret. 59 børn (ca. 98 %) er 
poliovaccineret 1. og 2. gang.

Arbejdet er forløbet normalt og har iøvrigt ikke givet anled
ning til bemærkninger.

V. G r a m.
Skoletandklinik

Ordningen med skoletandklinikken omfatter kun elever, der 
er hjemmehørende i Århus kommune. Kontingentet er 1 kr. 
årlig, der opkræves i september. Elever, der tilflytter Århus 
og optages i højere klasser, kan ansøge om optagelse.

Skolebespisning
Skolen deltager i den komm, skolebespisning, der begyndte 

1. november og sluttede 30. april. Elever fra Århus kommune 
kan daglig få udleveret en pakke mad og en flaske mælk.

I spisefrikvarteret kan eleverne købe sødmælk og kærne
mælk på skolen til en speciel skolepris.

Skolesparekasse
For at opdrage eleverne til sparsommelighed har skolen til

sluttet sig skolesparekasserne. Eleverne kan opspare ved køb 
af sparemærker hos lærerinde fru Fog-Nielsen.

Skolescenen og skolescenens bio
Skolen er medlem af »Jydsk Skolescene«. Indmeldelse sker 

i begyndelsen af skoleåret til klasselæreren, efter at hjem
met forud gennem en tryksag er gjort bekendt med de forestil
linger, der vil blive opført på Århus Teater og i Kosmorama.
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Feriebilletter
Elever, der er hjemmehørende i Århus eller en af forstads

kommunerne, kan gennem skolen få udleveret billet, gældende 
til en rejse i sommerferien. Billetten udstedes til alle statsbane- 
og privatbanestationer i Danmark.

Konfirmation
Eleverne bør så vidt muligt begynde konfirmationsforbere

delsen om foråret i 2. eller 3. mellemskoleklasse.

Ferier og fridage
De faste ferier er juleferie, påskeferie, pinseferie, sommer

ferie og efterårsferie; deres længde er fastsat i loven. Desuden 
kongens og dronningens fødselsdage, grundlovsdag, fastelavns
mandag, 5. maj fra kl. 12, Kristi himmelfartsdag og St. bede
dagsferie. I de måneder, i hvilke der ikke findes fridage, gives 
månedslov.

Legat — Carl Schönheyders julegave

For at opmuntre de stores hjælpsomhed over for de smaa og 
for at skabe et varigt minde på skolen om deres søn, har Carls 
forældre, professor, dr. med. Fritz Schönheyder og frue, stiftet 
et legat, så der hvert år ved juletid er 50 kr. til rådighed som 
belønning til een eller to af skolens store drenge, der har vist 
godhed og hjælpsomhed over for de små.

Carl Schönheyders julegave 1954:

Palle Loft, 5. realklasse a.

Gaver til skolens samlinger:

Blårævekranium (Hans Chr. Johansen) 
Koraler (Hanne Bryder Mikkelsen) 
Vokstavler fra bistade (Poul Pedersen) 
3 Konkylier (Svend Lyngsø) 
Hajkæbe (Erling Poulsen)
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Skolebetalingen
De månedlige skolepenge pr. elev i de forskellige klasser er:

1. klasse ..................
1. barn
16 kr.

2. barn
11 kr.

3. barn
9 kr.

2. » .................. 18 » 13 » 11 »
20 » 15 » 13 »

4. » .................. 22 » 17 » 15 »
5. » .................. 24 » 19 » 17 »

1. mellemskolekl. . . . 26 » 21 » 19 »
2. » . . . 28 » 23 » 21 »
3. » . . . 30 » 25 » 23 »
4. 32 » 27 » 25 »
Realklassen ............. 34 » 29 » 27 »

1. Hver elev betaler ved indmeldelsen i skolen 10 kr. Skole
pengene betales forud inden den 5. i hver måned. For 
juni-juli betales 1. juni.

2. Eleverne i 4. mellem og realklassen betaler 20 kr. i eksa
mensafgift, som opkræves 1. marts.

3. Brændselspenge betales 1. oktober, 1. december og 1. fe
bruar, og fastsættes for 1 år ad gangen. For tiden 10 kr. 
pr. rate.

4. Elever med hel eller delvis friplads betaler brændsels
penge og eksamensgebyrer med fuldt beløb.

5. Udmeldelse må ske med en måneds varsel, og der betales 
skolepenge for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, 
og den følgende. Udmeldelse til 1. juni og 1. juli mod
tages ikke.

Friplads for elever i eksamensskolen:
Medens højeste betaling er som ovenstående, kan forældre, 

hvis indtægter og børnetal berettiger dem dertil, til deres børn 
få hele eller delvise fripladser, for så vidt sådanne er ledige. 
Skemaer til henvendelse herom kan afhentes på skolen og ind
sendes hvert år inden 15. maj til skolebestyreren. Meddelelse 
om tildeling af fripladser udsendes i begyndelsen af det nye 
skoleår.
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Af skolens dagbog 1954 - 55

Maj
6. Præliminæreksamen begynder med dansk stil.

12. 1. klasse på biltur med færdselspolitiet.

Juni
4. Sparepræmier — bankbøger med 5 kr. — tildeles Jens 

Bonne Nielsen, 1. kl., og Ketty Jensen, 3. realklasse.
22. Afgangsklasserne fejrer den veloverståede eksamen og 

tager afsked med lærerne. Pastor Baagø Hansen viste lys
billeder fra sin studierejse i USA. Fru Kjær-Jensen var 
værtinde.

24. Skoleårets afslutning på Østergades hotel. Eksamensbevi
ser overrækkes til 28 elever. Afslutningen overværedes af 
ca. 450 forældre og elever.

August
16. Nyt skoleår begynder. Elevantallet steget 25 % siden 1. 

august 1951. Skolens vandrepokal til klassen med det 
højeste eksamensresultat tilfaldt 2. mellem b.

27. Under ledelse af adjunkt H. Laursen og lærerinde, frk. 
G. Madsen rejser 27 elever fra 3. mellem på en 5 dages 
tur til København.

Ved ebbetid korer lejrskolen 
over vadehavet til Manø. 
(For at få plads til alle ele
verne måtte nogle anbringes 
på post bilens tag).

September
1. Skolebestyrer Kjær-Jensen og frue tager på lejrskole i 

Sønderjylland med 29 elever fra 4. mellem.
1. Elever fra 2. mellem sælger »Høstblomster«.
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8. Skoleudflugt til Frijsenborgskovene for 1., 2, og 3. klasse.
9. Skoleudflugt til Viborg, Dollerup bakker og Hald Egeskov 

med 230 elever.
16. Skoleidrætsstævnet på Århus stadion aflyst p. gr. a. vejret.
25. Månedslov.

Oktober
16. Efterårsferien begynder.

November
6. Karakterbøger og vidnesbyrd udleveres.

11. Den årlige skolefest på Østergades Hotel. Nationalmuseet 
viser farvefilm og glimt fra arkivet for historiske film. 
Skolens elever fremviser muhammedanske dragter. Sang
koret underholder. Derefter polonaise og skolebal med 
800 deltagere.

19. Jydsk skolescene opfører »Som man behager«.
22. Skolefridag.
27. Under morgensangen tændes 1. lys i adventskransen.

December
2. Erhvervsvejleder V. Herholt holder møde på skolen for 

afgangsklassens forældre.
7. Skoleidrætsmærker og diplomer tildeles 49 drenge.
9. Skolescenens bio spiller: Den gode jord.

11. Mindehøjtidelighed for Arne Moldkjær. Undervisningen 
slutter kl. 12.

18. Carl Schönheyders julegave tildeles Palle Loft.
20. Skolens juletræ udpeges hos studenterne i Universitets

parken af 4. real og skolebestyreren.
22. Juleafslutning ved stiftsprovst Kai Jensen, der talte om 

julens betydning. Den kan rummes i 3 ord: Lys — håb — 
kors. Lysene på juletræet viser paradisvejen. Håbet sym
boliseres i julestjernen, som vi sætter øverst på juletræet. 
Korset — juletræet er forankret i et kors, dets fod — sym
boliserer julefreden, som må fylde os mennesker.
Skolebestyrer Kjær-Jensen uddelte præmier for de 3 bed
ste besvarelser fra lejrskolen 1954 til: Bent Skovgaard, 
Hasselager, Per Leth Lauridsen, Harlev, Claus Nielsen, 
Århus. — Overlærer frk. K. Laursen blev hyldet i an
ledning af sin 65 års fødselsdag.

Januar
6. Første skoledag efter juleferien.

19. Herr inspektør, cand. mag. V. Baltzer besøger skolen og 
overværer undervisningen i geografi og naturhistorie.

24. Skolescenens bio spiller »Onkel Toms børn«.
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Februar
5. Karakterbøger og vidnesbyrd udleveres.

21. Håndboldturnering i Århus stadion. Vore drenge kæm
pede mod Valdemarsgades skole. Vi vandt 10-3. I 2. kamp 
mod Marselisborg gymnasium tabte vi 3-8. Marselisborg 
blev finaledeltager.

24. Håndarbejdsinspektør fru B. Buhelt besøger skolen.
28. Forevisning på Ole Rømer-observatoriet for 5. realklasse.

Gymnastikopvisning april igyj. — j. realklasse.

Marts
2. Skolebestyrer Kjær-Jensen og inspektør A. Hartvig be

skikkes som censorer ved mellemskole-, real- og prælimi
næreksamen 1955.

11. Kongens fødselsdag — fridag.
13. Skolescenen opfører »En spurv i tranedans«.
23. Skolescenens bio spiller »Elverhøj«.
28. Arne Moldkjærs fødselsdag.

April
2. H. C. Andersens 150 års fødselsdag. Magister K. Jordal 

fortalte om digterens levnedsløb. Elever reciterede nogle 
af digterens værker. Skolebestyreren uddelte H. C. Ander
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sen eventyrbøger til vinderne i en eventyrkonkurrence. 
Inspektør Hartvig læste »Lille Claus og store Claus«.

19. Forældreugen begynder. Både forældre og elever viser 
stor interesse for møderne, der holdes om aftenen.

28. Gymnastikopvisning i Østergades hotel. 10 hold elevel' 
præsenteredes. Efter opvisningen skolebal, som påskøn
nelse for elevernes medvirken ved de afholdte forældre
møder og gymnastikopvisningen.

30. Karakterbøger og vidnesbyrd udleveres.

Afslutning
finder sted d. 23. juni kl. 10 i den store sal på Østergades hotel.

Det nye skoleår

begynder mandag den 15. august kl. 9. Eleverne i 1. under
skoleklasse møder dog først kl. 11.

Indmeldelse

af nye elever bedes foretaget så tidligt som muligt af hensyn 
til planlæggelsen af arbejdet for det kommende skoleår.

Skolens kontor
er lukket i juli måned. Fra 1. august telefon- og træffetid hver
dage kl. 13-14.
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