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Skolens Maal er:
al opdrage en Pigeflok, 
som ej Hjemmel urager, 
som i lidt har nok.
Ingen Døgnets Flaner 
rendt fra Bog og Naal, 
fromme, stærke Kvinder! 
Det er Danmarks Maal.

Fr. Paludan-Møller.



Holstebro — Thomsens Bogtrykkeri



Ungdomsskolen for 14—18-aarige er ikke en 
Fagskole og ikke en Erstatning for Højskole, men 
en selvstændig Skoleform, der ser en Opgave i at 
hjælpe de unge i Overgangen fra Barn til Voksen. 
— Den Overgang, der ofte sker under Brydninger, 
baade legemlig og sjælelig.

Igennem Undervisning i Skolekøkken, Systue og 
Gymnastiksal imødekommes de unges Virksomheds- 
trang, hvorved de erhverver sig Dygtighed og andre 
gode menneskelige Egenskaber. Gennem teoretisk 
Undervisning opfriskes og forøges deres Kundskaber. 
Sidst men ikke mindst haaber vi at kunne tale 
til de unge om Historie, Kirkehistorie og Littera
tur, saa de tilegner sig Menneskekundskab, Menne
skekærlighed og derved bliver bedre rustede til at 
leve et rigt Menneskeliv.

HOLSTEBRO UNGDOMSSKOLE »LÆGAARDEN« 
er oprettet Sommeren 1943. Baade Sommer og Vin
ter er der Skole for unge Piger. — Skolen ligger i 
Maabjerg Kommune, helt ude paa Landet, og dog 
er der kun ca. 1 km til Holstebro Banegaard.

Med Undtagelse af Hovedbygningen, der er re
staureret og en Del omlavet, er Skolen nyopbygget.



4 Holstebro Ungdomsskole

Parti fra Engen.

Der er indlagt Centralvarme ogsaa paa Elevværel
serne. — Af Undervisningslokaler er der: Skolestue, 
Systue, et velindrettet og moderne Skolekøkken med 
Spisekammer, Kælder og Bryggers og desuden en 
stor Gymnastiksal med Omklædningsrum og Bad.—

Undervisningen i Skolestuen omfatter: Litteratur, 
Historie, Dansk, Regning, Tegning, Bøgers Brug, Er
næringslære, Syge- og Barnepleje, Kostberegning.

I Systuen, hvor der findes baade Haand- og Træ
demaskiner, forarbejder Eleverne mange forskellige 
Ting; til sidst slutter de af med en Kjole. — Her 
har de ogsaa Haandarbejde og Broderi, hvor de læ
rer forskellige Arter af Syning og tegner Sting og



Omkring Springvandet i Haven.
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6 Holstebro Ungdomsskole

Mønstre, som de senere 
kan sy efter. — Vi prø
ver at opøve Elevernes 
Sans for Sammensæt
ning af Farver.

I Skolekøkkenet er 
Eleverne paa Heldags
kost. De faar udleveret 
en bestemt Sum i Hus
holdningspenge, som de

Der klippes og proves. maa DrUge, meil OgSaa
skal have til at slaa til. Eleverne er inddelt i Fa
milier, der hver især fører en selvstændig Hushold
ning. Til daglig spiser hver Familie for sig, men én
Gang om Ugen — saafremt 
slaar til — holdes en Festmid
dag, som den kan forekomme 
i private Hjem, og da flytter 
»Familierne« sammen enten i 
Skolekøkkenet eller i Elever
nes Dagligstue.

Men foruden selve Maden 
omfatter Undervisningen i 
Skolekøkkenet ogsaa Bagning, 
Syltning, Henkogning af Kød, 
Frugt og Grøntsager. I Stue
pigegerning prøver vi at opøve 
Dygtighed og Forstaaelse af en 
Stuepiges mangesidige Opga-

Husholdningspengene

Maskinsyning.
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ver, hvortil blandt 
andet hører Vask 
og Strygning—og- 
saa Strygning af 
Manchettøj. Teori
timerne er henlagt 
til Eftermiddagen 
fra 3—6. — Sidste 
Time er Gymna
stik. Om Aftenen 
er der Oplæsning, 
flerstemmig Sang, 
Boldspil eller Fol
kedans. I Fritiden Der arbejdes i Kokkenet.

Festmiddag i Elevernes Dagligstue.
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Skolekøkkenun dervisning.



I Skolestuen.
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Strygestue.

kan Eleverne hygge sig ved Læsning, Syning eller 
andet i deres Dagligstue.

Paa Elevværelserne er der faste Skabe med Hyl
der, og desuden findes der en Skuffe under Sengen.

Eleverne har fælles Vaskerum med Vaskekummer.
SOMMERSKOLE fra Maj til Oktober med 14 Da

ges Sommerferie. Vinterskole fra November til April 
med 14 Dages Juleferie.

BETALINGEN er den af Ungdomsskolen fastsatte 
Kr. pr. Maaned og betales maanedsvis forud. 

Hjemmeboende Elever betaler for Kost og Under- 
’høldning- Kr. pr. Maaned.
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Gymnastiksalen.

UNDERSTØTTELSE —Saaïremt en Elev ønsker 
at søge Understøttelse, bliver der fra Skolen tilsendt 
et Skema, som Ansøgeren udfylder. Det underskri
ves af Sogneraadsformanden— i Byen af Borgme
steren— og sendes her tilbage til Skolen. Jeg kan 
da paa det nærmeste sige, hvor stor Understøttel
sen kan blive. Mindre bemidlede Elever kan søge 
deres Hjemstedskommune om yderligere Tilskud.

ØVRIGE OPLYSNINGER — Sygekassen skal flyt
tes til Maabjerg; derimod er det tilstrækkeligt, om
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Undervisning i Broderi.

Fritidsarbejde i Elevdagligstnen
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Blomstervindue i Gangen.
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der fra det stedlige Folkeregister medbringes et Be
vis for, at Eleven har taget midlertidigt Ophold paa 
Holstebro Ungdomsskole i Maabjerg.

Til Brug i Skolekøkkenet anbefales Bomuldskjole. 
Desuden skal der bruges Kappe og Grydelapper. 
Gymnastikdragt medbringes. Skolemateriel kan faas 
paa Stedet. Sengetøj, Lagener og Haandklæder med
bringes. Tøj, der sendes med Banen, maa sendes 8 
Dage før Skolen aabner. Adr. : Holstebro Ungdoms
skole »Lægaarden«, Holstebro. — Først naar Sko
len har modtaget Indmeldelsessedlen, er der sikret 
Eleven Plads.

Øvrige Oplysninger gives gerne.
Telefon: Holstebro 1084.



Indm eldelsesseddel.

Nedennævnte indmeldes herved som Elev paa 

Holstebro Ungdomsskole, »Lægaarden«, Holstebro, 

fra ...... I ........  19____  til ........ I ... 19____

Fulde Navn------ ---------- --------------- ----- ----

Fødested ------------ -- -----------------------
(By, Sogn, Amt)

Fødselsdag ................... Fødselsaar

Faders, Moders eller Værges

Navn ............    ..................

Stilling_________  __  _____

Adresse................................. ..... ...........

Ønsker Eleven at bo paa Skolen?_________ __

..............  ................., den ........ / ......... 19....

(Navn)

Indmeldelsessedlen afrives og tilbagesendes
i udfyldt Stand.


