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Fru Laursens Realskole
ÅRHUS

1952



Skolens adresse: Hjelmensgade 12, Århus.
Telefon: Århus 3151.
Telefon- og træffetid skoledage kl. 13—14.
Skolebestyreren træffes hver skoledag kl. 13—14
eller efter aftale. Telefon 3151.
Inspektør A. Hartvig, Solbakkevej 37. Telefon Risskov 8379.



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
blev stiftet i 1886 som en grundtvigsk friskole for drenge og 

piger. Fra 1888 til 1901 ledede fru pastor Anna Laursen skolen, og 
den har efter hende fået sit navn. I 1901 modtog skolen ret til at 
afholde præliminæreksamen og har siden da dimitteret ca. 1000 
elever.

Realskolen ligger i Hjelmensgade 12. Klasseværelserne er lyse og 
rummelige og vender alle undtagen 2 mod sydøst eller sydvest. 
Gymnastiksalen er stor og har ovenlys. Desuden findes et sær
lokale til håndgerning og et til naturhistorie og fysik, hvor skolens 
store samling af naturhistoriske præparater og fysiske apparater 
findes.

Men vigtigere end det ydre er skolens indre liv. Vi søger at ind
rette det sådan, at eleverne med tryghed og glæde kan møde til 
deres arbejde på skolen. At gå i skole er et arbejde. Dette arbejde 
ledes og planlægges af lærerne, men uden elevens og hjemmets 
interesserede medarbejde går det ikke, som det skal. Det er da 
vort håb, at børnene med glæde og frisk mod går til skolearbejdet, 
så alle er optaget af at nå det bedst mulige resultat.

Jens Kjær-Jensen.
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Skolens lærere og fagfordeling
Lærerinde fru K. Baagø: Engelsk, tysk, fransk.
Lærerinde fru E. Blirup: Dansk, håndarbejde.
Lærer cand, theol. K. Baagø: Religion.
Lærerinde frk. A. M. Christiansen: Gymnastik, tegning.
Overlærer cand. mag. Sv. Fog-Nielsen: Engelsk, tysk, fransk.
Lærerinde fru V. Fog-Nielsen: Håndarbejde, sløjd, anskuelse.
Inspektør A. Hartvig: Historie, naturhistorie.
Lærer E. B. Jensen: Gymnastik.
Skolebestyrer J. Kjær-Jensen: Religion, dansk, tysk, geografi..
Lærerinde fru V. Kjær-Jensen: Matematik, regning, fysik.
Handelsskoleadjunkt H. Laursen: Matematik, regning.
Lærerinde frk. K. Laursen: Regning, skrivning, geografi.
Lærerinde frk. I. Nielsen: Matematik, regning, fysik.
Lærer Sv. Pedersen: Sang.
Lærerinde frk. Poulsen: Religion, geografi, historie.
Lærerinde fru E. Stoye: Dansk, skrivning.

Indmeldelse i skolen
Ved at lade børnene begynde i 1. underskoleklasse (6—7 års alde

ren), kan der sikres dem en rolig udvikling, der uden overanstren
gelse giver en god eksamen til den jævnt begavede og pligtopfyl
dende elev.

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

Velbegavede og velfunderede unge mennesker i 14—15 års al
deren kan optages i IH realklasse.
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Skolens elever 1. april 1952
Elevantallet pr. 1. april 245, heraf 106 piger og 139 drenge. 172 

elever var fra Århus, 73 fra oplandskommunerne med bopæl i 
byerne på ovenstående kort.

Præliminæreksamen 1950
1. Lis Norup Borlund (fru B., Lading) ...................... 12,60 - gX
2. Hanne Carlsen (danselærer C., Hasle) .................. 12,95 - gX
3. Anna Lise B. Christensen (skotøjsarb. C., Lystrup) 13,30 - mg-^
4. Gunnar H. Christensen (smedem. C., Hjortshøj . . 12,47 - gX
5. Gerd Christiansen (kontorassistent C., Århus) .... 14,16 - mg
6. Jonna Christiansen (kommunalarb. C., Århus) . . 13,38 - mg-r
7. Johannes Dudzinski (fyrbøder D., Århus) .......... 13,56 - mg4-
8. Gunnar Villy Madsen Frandsen (arbmd. F., Århus) 14,11 - mg
9. Anker Revsbæk Glavind (gartner G., Tiist) .......... 13,72 - mg

10. Bent Gunnestrup (kontorchef G., Århus) .............. 13,21 - mg^
11. Poul Hansen (vejerassistent H., Århus) .................. 12,08 - g
12. Carsten Elmose Hedver (revisor H., Århus) .......... 12,99 - gX
13. Henning Jensen (husmand J., Lisbjerg).................. 13,79 - mg
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14. Uffe Jensen (forfatter J., Århus) .............................. 12,86- gX
15. Frank Vernon Jørgensen (husmoder J., Århus) . . 13,98 - mg
16. Karen V. S. Knudsen (overtrafikkontr. K., Århus) 12,48- gX
17. Palle Ib Bøggild Lyngbye (lektor L., Hasle).......... 13,05 - mg—
18. Knud Verner Mikkelsen (maskinarb. M., Åbyhøj) 13,93 - mg
19. Lilian Bertelsen Mønster (direktør M., Hasle) .... 14,34 - mgX
20. Lisbeth Overgaard (gårdejer O., Ølsted) .............. 14,24-mgX
21. Bent Paulsen (snedker P., Åbyhøj) ......................... 12,19- g
22. Egon Kristian Pedersen (hønseriejer P., Kankbølle) 13,26 - mg—
23. Otto Reimers (taxavognmand R., Århus) ............. 11,63 - g
24. Orla Sørensen (uddeler S., Årslev) ......................... 12,68 - gX
25. Helga C. Wahle (kammersanger W., Århus) .... 14,08 - mg

Præliminæreksamen 1951
A-klassen:

1. Ove Andersen (murermester A., Holstebro) .......... 13,14 - mg—
2. Ruth Andersen (gårdejer A., Ølsted) ...................... 14,55 - ug—
3. Torben Leig Andersen (bogholder A., Århus) .... 13,88 - mg
4. Flemming N. Christensen (husmoder C., Århus) . . 13,21 - mg-h
5. Addy Margrethe Jensen (forstanderinde J., Århus) 14,11 - mg
6. Bent Jensen (chauffør J., Århus) .............................. 14,11-mg
7. Birgit Christine Jensen (billedskærer J., Århus).. 13,07 - mg-
8. Erik Lunde Jensen (ostehandler J., Århus) .......... 13,25 - mg-
9. Kirsten Marie Jensen (husbestyrerinde J., Århus) 13,88 - mg

10. Hans L. Jeritslev-Hansen (missionær J-H., Borum) 13,99 - mg 
11. Hermann Bang Knudsen (skomagerm. K., Åbyhøj) 14,20-mgX 
12. Leo Rosendal Kristensen (chauffør K., Århus) .... 13,77 - mg 
13. Bent Abild Kruse (gårdejer K., Lisbjerg) .............. 12,07 - g
14. Knud Gerner Larsen (pensionist L., Århus) .......... 13,91 - mg
15. Eva Nedergaard (landpost N., Skjødstrup) .......... 13,56 - mg4-
16. Aase Oda Nielsen (fabrikant N., Århus) .............. 12,85 - gX
17. Heine Olsen (købmand O., Århus) .......................... 12,57 - gX
18. Jørgen Ørum Rasmussen (snedker- R., Århus) .... 13,44 - mg- 
19. Knud Smed Rasmussen (tømrermester R., Århus) 13,06 - mgH-
20. Kirsten Schou (snedker S., Brabrand) .................. 12,16 - g
21. Bent Petersen Wium (laborant W., Århus) .......... 13,46 - mgH-

B-klassen:
1. Jørn Kyster Andreasen (elektriker A., Århus) .. 13,39 - mg4- 
2. Olaf Juel Christensen (revisor C., Århus) .............. 13,76 - mg
3. Ib Grøn (musiker G., Hasle) ...................................... 12,44 - gX
4. Jørgen Berthol Hansen (konsulent H., Galten) . . 14,13 - mg
5. Bent Møller Jensen (vognstyrer J., Århus) .......... 13,73 - mg
6. Esper Brogaard Jensen (arbejderske J., Århus) . . 13,53 - mg-^4



7. Per Sommer Jensen (købmand J., Lisbjerg).......... 13,54 -mg-r
8. Orla Gorki Johannesen (overtrafikass. J., Arhus) 13,41 - mgH-
9. Christian E. D. Kristensen (assurandør K., Arhus) 14,33 - mgX

10. Bent Ove Larsen (formand L., Arhus) .................. 13,55-mgH-
11. Robert Vanover Madsen (maler M., Arhus) .......... 13,76-mg
12. Bent Svejstrup Nielsen (gårdejer N., Hjortshøj) . . 14,59 - ug-H
13. John Alvin Munch Pedersen (frisør P., Lisbjerg) . . 13,37 - mg-
14. Arne Preben Rasmussen (murer R., Arhus).......... 12,06 - g
15. Gunnar Sunesen (chauffør S., Arhus)...................... 13,57-mg-^
16. Regner Qaulmann Svejstrup (syerske S., Arhus) . . 13,63 - mg-^
17. Bent Sørensen (gårdejer S., Hjortshøj) ................ 14,03 - mg
18. Leif Sørensen (bogtrykker S., Galten) ................ 13,76 - mg
19. Thomas Bang Termansen (konservator T., Hasle) 13,46 - mg-H
20. Frank Ivan Thomsen (fru T., Århus) ...................... 13,59 - mg—

Ordensregler
1. Eleverne må møde på skolen tidligst 15 minutter før mødetid.
2. Alle skolesager må være mærket med tydeligt navn. Anmel

delse om glemte eller bortkomne sager må ske snarest muligt.
3. Værdigenstande kan skolen ikke påtage sig noget ansvar for.
4. Penge afleveres straks om morgenen til opbevaring hos klas

selæreren.
5. Har en elev været fraværende eller af en eller anden grund 

ikke kunnet forberede sig, må dette, samt grunden til for
sømmelsen, meddeles skriftlig.

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

7. Fritagelse for deltagelse i gymnastikundervisningen gives iflg. 
ministeriel bestemmelse kun efter lægeattest; blanketter ud
leveres på skolen.

8. Sygdom eller fraværelse, der strækkel' sig ud over 2—3 dage, 
må snarest tilmeldes.

9. 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.

10. 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.

11. Glemte sager kan ikke afhentes i klasserne efter skoletid. 
Eventuelt fundne ting opbevares.

12. Ingen må i skoletiden forlade skolen uden særlig tilladelse af 
skolebestyreren.

13. Skolepenge afleveres de første skoledage i hver måned til 
klasselæreren.
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14. Alle beskadigelser af skolens materiel medfører erstatnings
pligt.

15. Kun elever med lang skolevej har tilladelse til at cykle til 
skolen og benytte cyklekælderen.

Karakterer
For at holde hjemmene underrettet om børnenes standpunkt i 

skolen sendes med visse mellemrum meddelelse derom til hjem
met. De yngste klasser modtager vidnesbyrd. Fra 4. klasse anven
des karakterer. Det henstilles til forældrene, hvor deres syn afviger 
væsentlig fra skolens, at søge samtale med skolebestyreren, klasse
læreren 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 kammerater, dovenskab 
o.s.v., altsammen ting, som hjemmet og skolen i fællesskab må 
drøfte, da den ene af parterne måske ikke er opmærksom derpå.

Bogordningen
For at ordne bogspørgsmålet så billigt som muligt for eleverne, 

påtager skolen sig at købe og sælge de brugte og nye bøger for de 
elever, som ønsker det. Man opnår derved altid at få de helt rig
tige udgaver til den lavest mulige pris, og, hvis bøgerne behandles 
omhyggeligt, kan bogudgifterne holdes nede på et meget beskedent 
beløb.

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 overskolen. Disse bøger må naturligvis afleveres til skolen 
efter endt brug, og hvis de bortkommer eller ødelægges, må de 
erstattes.

For at kunne blive delagtige i de fordele, bogordningen byder, 
er det nødvendigt, at eleverne bestiller bøgerne til det nye skoleår 
og afleverer de gamle bøger før sommerferien.

Skolelægens Beretning
I tiden fra skoleårets begyndelse til ca. 1. april er der undersøgt 

228 børn, idet en enkelt klasse endnu mangler den normale under
søgelse. Af de 228 undersøgte børn har 71 fået henvisning til egen 
læge med bemærkning om deres helbredstilstand, dette kan synes 
at være et stort tal, men ofte drejer det sig om mindre sygelige 
forandringer eller kontrolundersøgelser, spe. anses en årlig under
søgelse af børn med synsforandringer for nødvendig, eksempelvis 6



kan nævnes, at børnene er henvist til egen læge for holdningsfejl, 
til observation for hjertelidelse, stofskiftelidelse, for vedvarende 
forkølelser og lignende. 42 børn er kontrolundersøgte, d.v.s. under
søgt mere end een gang i løbet af året, det drejer sig spe. om stærkt 
undervægtige eller overvægtige børn, men også andre afvigelser 
fra det normale kan give anledning til ønsket om undersøgelse af et 
barn mere end een gang. Endvidere føres der jo nøje tuberkulose
kontrol med børnene og de ved skolen ansatte. Til slut vil jeg 
lige nævne, at der er ret mange børn, der synes ikke regelmæssigt 
at have fået levertran i vinter, og endelig vil jeg anbefale, at bør
nene, når de kommer fra skole, giver sig tid til at spise et for
nuftigt måltid. Niels Lassen.

Skoletandklinik
Ordningen med skoletandklinikken omfatter kun elever, der er 

hjemmehørende i Århus kommune. Kontingentet er 1 kr. årlig, 
og der kan ansøges om fri behandling. Ved optagelse i 1. under
skoleklasse vil hjemmet få tilstillet en opfordring om at lade bar
net behandle på skoletandklinikken. Elever, der tilflytter Århus 
og optages i højere klasser, kan kun optages til behandling, så
fremt deres tænder er i fuldstændig orden.

Mælk på skolen
I spisefrikvarteret kan eleverne købe mælk. Mælken leveres af 

mejeriet »Vesterbro« og sælges i Vs 1 flasker. Prisen er en speciel 
skolepris.

Skolebespisning
I efteråret 1949 fik privatskolerne i Arhus ret til at deltage i den 

kommunale skolebespisning, dog endnu indskrænket til elever fra 
Århus kommune. Deltagerne får hver en pakke mad (3, 4, 6 eller 
8 stk.), et æble og en flaske mælk.

Skolesparekasse
For at opdrage eleverne til. sparsommelighed har skolen tilsluttet 

sig skolesparekasserne. Eleverne kan opspare ved køb af spare- 
mærker hos lærerinde fru Fog-Nielsen.

Skolescenen
Skolen er medlem af »Jydsk Skolescene«. Indmeldelse sker i 

begyndelsen af skoleåret til klasselæreren, efter at hjemmet forud 
gennem en tryksag er gjort bekendt med de 3 forestillinger, der 
i vinterens løb vil blive opført af skolescenen på Aarhus Teater.
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Feriebilletter
Enhver af skolens elever, der er hjemmehørende i Århus eller 

en af forstadskommunerne, kan gennem skolen få udleveret bil
let, gældende til en rejse i sommerferien. Billetten udstedes til 
alle statsbane- og privatbanestationer i Danmark (dog ikke til 
Bornholm).

Konfirmationsforberedelse
er ofte noget generende for skolens arbejde. For at gøre denne 
gene så lille som muligt anmoder skolen om, at eleverne begyn
der deres konfirmationsforberedelser om foråret.

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

og efterårsferie; deres længde er fastsat i loven. Desuden kongens 
og dronningens fødselsdag, grundlovsdag, fastelavnsmandag, 5. maj 
fra kl. 12, Kristi himmelfartsdag og st. bededagsferie. Skolen 
giver i de måneder, i hvilke der ikke findes fridage, een dags 
månedslov.

Leøot' — Carl Schönheyders julegave

I maj 1948 mistede skolen en flink elev fra 1. klasse, Carl Schön
heyder. Lille Carl havde været meget glad for at gå i skolen, og 
han havde fortalt sin far og mor, at når han i frikvartererne følte 
sig lille og beklemt mellem drengene, var der en stor dreng, som 
ofte tog sig af ham og hjalp ham til rette. For at opmuntre de 
stores hjælpsomhed over for de små og for at skabe et varigt 
minde på skolen om deres søn har Carls forældre, professor, dr. 
med. Fritz Schönheydei’ og frue, stiftet et legat, så der hvert år 
til jul er 50 kr. til rådighed som belønning til een eller to af sko
lens ældre elever, der har vist godhed og hjælpsomhed over for 
de små.

Carl Schönheyders julegave tildeltes:
1950: Ove Andersen V real; Steen Andersen IV real.
1951: Jørgen Jørgensen V real; Bent Røddik IV real.
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Skolebetalingen
De månedlige skolepenge pr. elev i de forskellige klasser er:

1. klasse ............
1. barn

... 13 kr.
2. barn
8 kr

3. barn
A kr

2. » ............ ........  15 » 10 8 »
3. » ............ ........  17 » 12 » 10 »
4. » ............ ........  19 » 14 » 12 »
5. » ............ ........  21 » 16 » 14 »
I Realkl................ ........  22 » 17 » 15 »

II » ............ ........  24 » 19 » 17 »
III » ............ ........  26 >> 21 19 »
IV » ............ ........  28 » 23 » 21 »
V » ............ ........  28 » 23 » 21 »

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 indsendes hvert år 
inden 15. maj til skolebestyreren.

1. Hver elev betaler ved indmeldelse i skolen 10 kr. Skolepen
gene betales forud inden den 5. i hver måned. For juni-juli 
betales 1. juni.

2. Eleverne i ældste klasse betaler 35 kr. i eksamensafgift, som 
opkræves 1. marts.

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

4. Elever med hel eller delvis friplads betaler brændselspenge og 
eksamensgebyr med fuldt beløb.

5. Udmeldelse må ske med en måneds varsel, og der betales skole
penge for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og den føl
gende. Udmeldelse til 1. juni og 1. juli modtages ikke.
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Af skolens dagbog ved lærerinde frk. Nielsen 

1951
August:

1. Fru Laursens Realskole overtages af fru og hr. Kjær-Jensen. 
14. Det nye skoleår begynder.

Dette skoleårs første morgensang fik sit særlige præg, idet den 
blev elevernes første møde med fru og hr. Kjær-Jensen.
Hr. inspektør Hartvig bød på lærerens vegne skolebestyreren 
og frue velkommen og overrakte en buket.
Derefter talte hr. Kjær-Jensen. Han nævnte bl. a., at skolen 
i det nye år ventede flid, lydighed og god opførsel af eleverne. 
Flere forældre end vanligt var mødt op på denne første 
skoledag.
Lærerne var derefter gæster ved en lille velkomsthøjtidelighed 
hos skolebestyreren.

17. rejste IH real a og b til København under ledelse af lærerinde, 
fru Elna Blirup og hr. handelsskoleadjunkt Henry Laursen.
Turen varede til d. 22. og var meget vellykket. Man boede på 
Strandvejen i en villa tilhørende foreningen for provinsbørns 
københavnerophold.

September:
3. fejredes skolens 65 års jubilæum, og det endnu mere sjældne 

jubilæum — 50 år som eksamensberettiget skole.
Festdagen begyndte allerede under morgensangen, hvor skole
bestyreren læste et telegram op fra fhv. skolebestyrerinde frk. 
Maren Nielsen.
Om aftenen festedes der på Østergades hotel. — Hr. Kjær- 
Jensen fortalte skolens historie.
En lykønskning fra undervisningsinspektionen blev overbragt 
af hr. inspektør Bo.
Aftenen bød på forskellig underholdning. Der vistes en film 
optaget på IV reals tur til Sverige sommeren 1951. Et kor på 
70 elever sang under ledelse af sanglæreren. Et par elever dan
sede træskodans og et pai' andre en frierdans. Den vellykkede 
aften sluttede med et par timers skolebal. Ca. 600 deltog.

7. spillede skolens drenge fodbold mod Elise Smiths skole og 
vandt 7—1.

15. spilledes en håndboldkamp mellem IV real og lærerpersonalet. 
Hele skolen overværede kampen, der spilledes i timen fra kl. 
13—14.
Lærernes påklædning strakte sig fra langt balletskørt til høj 
hat og andet præsteudstyr.
Kampen endte med et nederlag på 7—3 til de udfordrede, 
lærerne.
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17. Månedslov.
29. fejredes Nordens dag med en kort højtidelighed i gymnastik

salen. Skolebestyreren gjorde kort rede for forskellige former 
for nordisk samarbejde. — Efter at man havde sunget de nor
diske nationalsange blev der givet fri.
Samme dag blev skolens klasser fotograferet.

Oktober:
4. udkæmpedes en langboldkamp mellem pigerne fra N. Kochs 

skole og fru Laursens realskole. Resultatet blev et stort neder
lag til vore.

15. Efterårsferie. Varede til den 22. oktober.
24. FN dagen fejredes med en kort højtidelighed i forbindelse 

med morgensang.

November:
3. Karakterbøger og vidnesbyrd udleveres.

15. Det årlige skolebal. Ca. 600 deltagere. Velkomst v. skole
bestyreren. 10 a og b opførte Schiøttz-Christensen: »Operation 
Henrik« i instruktion v. lærerinde frk. Inga Nielsen. Bagefter 
dansede de samme klasser en folkedansesuite: »Bryllup på him
melpind«, koreografi og instruktion v. lærerinde frk. A. M. 
Christiansen. Efter en festlig polonaise, ledet af fru Helga 
Egdø, dansedes der i to sale til kl. 24, afbrudt af en pause, 
i hvilken skolens kor under ledelse af hr. Vagn Petersen sang 
udtog af »24 timer«.

19. 10 a og 10 b udfylder spørgeskemaer vedrørende valg af 
erhverv.

16. Månedslov.
22. Undervisningsinspektøren i matematik og regning besøger 

skolen.

December:
1. Lærerinde frk. K. Laursen kommer tilbage efter lang tids syg

dom. Frk. Laursen blev budt velkommen af skolebestyreren 
efter morgensangen.

6. I forbindelse med erhvervsvejledningen for skolens 2 afgangs
klasser holdtes et godt besøgt møde for forældre til eleverne 
i 10. klasserne.
Erhvervsvejledningens chef, hr. lektor Ahm, fortalte om er
hvervsvejledningens principper og mål.
Ved det efterfølgende hyggelige tebord udviklede der sig en 
livlig diskussion om erhvervsmuligheder og evt. hviletid efter 
eksamen.

11. mindedes de, der faldt som frihedskæmpere i sidste krig, spe. 
Arne Moldkjær, hvis dødsdag er d. 11. december 1944.
Arnes forældre var tilstede. Mindepladen i skolegården smyk
kedes med gran, og Arnes forældre nedlagde blomster.
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22. havde vi juleafslutning. Gymnastiksalen var smukt pyntet af 
9. klasse og frk. Laursen. Stiftsprovst Kai Jensen holdt jule
talen. Professor Schönheyders legat til de store drenge, der 
udviser omsorg for de små, blev uddelt til Jørgen Jørgensen, 
10. a, og Bent Røddik, 9. kl.

1952
Januar:

7. Skolen begyndte igen. Denne dag var en særlig jubilæumsdag, 
da det netop var 60 år siden, fhv. skolebestyrerinde frk. Maren 
Nielsen ansattes ved skolen.

22. Gymnastikinspektøren besøger skolen.

Februar:
2. Karakterbøger og vidnesbyrd udleveres.
9. Farvefilmen »Himalaya« med Jens Bjerres foredrag.

16. Fastelavnsgilde for 10. a, 10. b og 9. klasse i gymnastiksalen. 
Underholdning og skolebal.

25. I det årlige håndboldstævne for skolerne i stadionhallen pla
cerede vort drengehold sig pænt.

27. De tre øverste klasser besøger Ny Carlsberg fondets jubilæums
udstilling i rådhushallen og bliver vist rundt under sagkyndig 
vejledning.

29. Wandy Tworek gennemgår musikværker og trolder med sin 
violin.

Marts:
13. 10. a og 10. b besøger Ole Rømers observatorium. Observator 

A. Nielsen besvarer de mange spørgsmål fra eleverne.
14. 4. klasse modtager indbydelse til at se automobiludstilling i 

Aarhus-Hallen.
22. Flids- og sparepræmie fra Århus Øresparekasses legat uddel

tes til: Lars Gisselbæk og Lilian Poulsen Nielsen.
31. Skolekoncert i »Folkets Hus« med gennemgang af musikværker.

April:
2. Der læses eventyr i H. C. Andersens klasseværelse i anledning 

af digterens fødselsdag.
4. Afgangsklasserne til gennemlysning på centralstationen.

18. Den snart 95-årige skolebestyrerinde frk. Maren Nielsen besø
ger skolen og sender hilsen til de forældre og bedsteforældre, 
der har været frk. Nielsens elever.

23. Elevernes gymnastikopvisning overværedes af mange forældre.
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