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FRU LAURSENS SKOLE
ÅRHUS

ÅRSBERETNING 1957

Fru Laursens skole
Meddelelser
om

Skoleåret 1956—57

Skolens adresse: Hjelmensgade 12, Århus.
Telefon: Århus 2 3151.
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, Solbakken 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 skole blev stiftet 1886 og er en statsanerkendt,
eksamensberettiget privat realskole for piger og drenge. Den
består af følgende afdelinger:

1. Underskolen med 5 klassetrin.

2. Mellemskolen med 4 klassetrin; her afsluttes med mel
lemskoleeksamen.
3- Realklassen, som er eetårig, afslutter med realeksamen.

Ifølge lov om højere almenskoler af 24. april 1903 sætter
skolen som afsluttende mål for sin undervisning enten mel
lemskoleeksamen eller realeksamen. Begge eksaminer holdes
under medvirken af censorer beskikkede af undervisnings
ministeriet.
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Lærerinde fru E. Stoye
Ved skolens juleafslutning var fru Stoye med for sidste gang som
aktivt medlem af lærerstaben, idet hun fra 1. januar overgik til de pen
sioneredes rækker — efter mere end 40 års arbejde som lærerinde.
Efter sin eksamen var fru Stoye nogle få år ansat ved Th. Langs skole
i Silkeborg, men kom så i 1919 til skolen her, hvor hun har haft sin
gerning siden.
De gamle elever husker hende sikkert især fra timerne i dansk og
engelsk. I begge disse fag dimitterede hun i en lang årrække til prælimi
næreksamen. Med energi og levende interesse gik hun op i sin gerning
— eleverne kedede sig ikke i hendes timer, og hun evnede at føre dem
frem til gode eksamensresultater. Vi, hendes kolleger, kedede os heller
ikke, når fru Stoye var på lærerværelset. Hun var et inspirerende og
opkvikkende element iblandt os. Velkendt, ja, næsten legendarisk, var
den ligefremme selvfølgelighed, hvormed hun altid udtrykte sin ærlige
mening — hvor var det velgørende! Vi savner den gode kollega fru
Stoye iblandt os til daglig, men vi under hende af hjertet et langt og
godt otium efter de mange arbejdsår, og vi glæder os, hver gang hun ved
festlige lejligheder atter viser sig på skolen.
—g
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Skolens lærere og fagfordeling

Skolebestyrer J. Kjær-Jensen (ansat 1951): dansk, geografi.
Inspektør, overlærer A. Hartvig (1932): historie, naturhistorie.

Overlærer, cand. mag. S. Fog-Nielsen (1944): engelsk, tysk, fransk.
Overlærer, frk. K. Laursen (1916): regning, skrivning, geografi.

Lærerinde, cand, mag., fru E. Abrahams (1955): dansk.
Lærerinde, frk. A. Christiansen (1947): geografi, tegning, gymnastik.
Lærerinde, fru V. Fog-Nielsen (1947): håndarbejde, naturhistorie, sløjd.
Lærerinde, frk. B. Holm (1957): dansk, skrivning, tysk.
Lærerinde, fru G. Jacobsen (1952): dansk, regning, håndarbejde.

Lærer K. Ernst Jensen (1955): fysik, regning, tysk, sang.
Magister K. Jordal (1952): dansk, engelsk, tysk.

Lærerinde, musikpædagog, fru E. Juul-Sørensen (1956): sang.

Lærerinde og faglærerinde, fru V. Kjær-Jensen (1951): regning, matema
tik, fysik, fransk.
Handelsskoleadjunkt H. Laursen (1949): regning, matematik.
Lærer J. Lousen (1956): dansk, fysik, tegning, tysk, gymnastik.

Lærerinde og faglærerinde, frk. I. Nielsen (1948): regning, matematik,
fysik.
Lærerinde, frk. A. Poulsen (1950): religion, geografi, historie.
Sognepræst H. Steffensen (1955): religion.

Lærerinde, fru T. Thiele (1956): husgerning.
Lærer J. Thomsen (1955): historie, sløjd, gymnastik.
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Skolens elever

Den 1. maj 1957 havde skolen 318 elever, der fordeler sig med 126
drenge og 113 piger i mellem- og realskolen (klassekvotient 24) samt
49 drenge og 30 piger i underskolen (klassekvotient 16). Fra Århus
var 152 elever og 166 fra oplandskommunerne med bopæl i byerne på
ovenstående kort.
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Præliminæreksamen 1956
A-klassen:

Niels Blach, Risskov.
Karl Henning Christensen.
Inge Glavind, Tiist.
Gert Jensen.
Gunhild Jensen, Todbjerg.
Anna Lisbeth Jørgensen
Per Leth Lauridsen, Harlev.
Jørgen Madsen, Framlev.
Jørgen Hede Madsen, Bendstrup.
Torben Meineche.
Claus Nielsen.
Birger Nilsson.
Aage Jul Pedersen, Åstrup.
Gert Pedersen, Hjortshøj.
Niels Jørgen Pedersen, Galten.
Jytte Pedersen.
Torkild Rasmussen.

B-klassen:

Anne Egebæk Andersen, Brabrand.
Bent Andersen, Hasselager.
Max Bruun.
Kis Hansen, Ormslev.
Svend Jensen, Pannerup.
Erik Madsen, Storring.
Poul Henning Madsen, Egå.
Gudrun Nedergaard, Skødstrup.
Frede Nielsen.
Ellen Margrethe Poulsen, Ormslev.
Søren Poulsen.
Ellen Rasmussen.
Erik Stabel, Hasle.
Knud-Ove Toft.
Palle Weiss.
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Ordensregler

1. Eleven skal udvise flid, lydighed og god opførsel.
2. Eleverne møder i god tid, dog tidligst 15 minutter før skoletidens
begyndelse. Udenbys elever skal ved ankomsten til Århus straks
begive sig på vej til skolen.
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 snarest muligt til klasselæreren.
5. Værdigenstande kan skolen ikke påtage sig noget ansvar for. Penge
og lignende må ikke efterlades i overtøj eller skolemappe, men skal
straks om morgenen afleveres til opbevaring hos klasselæreren.
6. Al handel mellem eleverne på skolen er forbudt.
7. Eleven har en ordensbog, der medbringes på skolen hver dag.
8. Har en elev været fraværende eller af en eller anden grund ikke
kunnet forberede sig, må dette samt grunden til forsømmelsen med
deles i ordensbogen.
9. Eleverne kan kun fritages for at gå på legepladsen, når de medbrin
ger skriftlig anmodning fra hjemmet i ordensbogen.
10. Fritagelse for gymnastik gives iflg. ministeriets bestemmelse kun
efter lægeattest; blanketter udleveres på skolen.
1 l. Sygdom eller fraværelse, der strækker sig ud over 1 dag, må snarest
tilmeldes.
12. 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.
13. I spisefrikvarteret spiser eleverne i klasserne, hvor der skal herske
ro og orden. Når der ringes ud, forlader eleverne klassen i den
anviste orden.
14. Ingen elev må i skoletiden forlade skolen uden særlig tilladelse af
skolebestyreren.
15. Alle beskadigelser af skolens materiel medfører erstatningspligt. En
hver beskadigelse skal straks meddeles klasselæreren.
16. Skal en elev holdes tilbage på skolen efter tiden, vil dette, hvis det
strækker sig over mere end ganske få minutter, blive meddelt hjem
met forud.
17. Tobak og tyggegummi må ikke medbringes på skolen.
18. Glemte sager må ikke afhentes i klasserne efter skoletid. Eventuelt
fundne ting opbevares.
19. Skolen abonnerer på Falck.
Karakterer

For at holde hjemmene underrettet om børnenes standpunkt i skolen
sendes med visse mellemrum meddelelse derom. De yngste klasser mod
tager vidnesbyrd. Fra 4. klasse anvendes karakterer. Det henstilles til
forældrene, hvor deres syn afviger væsentligt fra skolens, at søge samtale
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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 kammerater, doven
skab 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 siavevanskeligheder

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

I lejrskolen flytter eleverne bort fra skolestuen ud til det levende liv
og den håndgribelige verden. 4. mellem var september 1956 på lejrskole
ophold i Vester Vedsted. Eleverne arbejdede med megen interesse og
fik stort udbytte af opholdet i den særprægede danske natur. Lars Thøger
Jensen, 4. mellem a, og Kirstine Sloth, 4. m. b, tildeltes bogpræmier for
deres lejrskolearbejder. Skolebestyreren og lærerinde, fru G. Jacobsen
ledede lejrskolen.
Husgerning

For pigerne i 4. mellem er der undervisning i husgerning. Eleverne
betaler et mindre beløb til råmateriel, der bruges i skolekøkkenet, men
modtager til gengæld en del af de fremstillede madvarer og kager.
Sløjd

Drengene undervises i Dansk Skolesløjd i samtlige klasser undtagen
1., 2. og 3. klasse, hvor eleverne har papirsløjd. Der betales et mindre
beløb for råmaterialer.
Svømning

Skolen etablerer svømmeundervisning for eleverne i 4. mellem og
realklassen 1 gang ugentlig i Århus svømmehal. Mange elever opnår
pæne resultater og erhverver beviserne: Den danske skoles svømme
prøve, Frisvømmerprøven og Livredderprøven.
Bogordningen

For at ordne bogspørgsmålet så billigt som muligt for eleverne på
tager skolen sig at købe og sælge bøger. Man opnår derved at få de
rigtige udgaver til den lavest mulige pris.
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.
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Skolekomedie i nov. 19^6 — »Aprilsnarrene«

Skolescenen cg skolescenens bio

Skolen er medlem af »Jydsk Skolescene«. Indmeldelse sker i begyndel
sen af skoleåret til klasselæreren, efter at hjemmet forud gennem en
tryksag er gjort bekendt med de forestillinger, der vil blive opført på
Århus Teater og i Kosmorama.
Skolescenen opførte: Oehlenschlägers »Aladdin«, Kesselrings »Arsenik
og gamle kniplinger« og Sheridans »Bagtalelsens skole«.

Ferie- og fridage

Kongens fødselsdag. Dronningens fødselsdag. Juleferie 23. december5. januar (incl.). Fastelavnsmandag. Påskeferie fra onsdag før påskedag
til tirsdag efter (incl.). St. bededag og lørdag. Den 5. maj fra kl. 12.
Kristi himmelfartsdag. Pinseferie: 2 hverdage i tilslutning til hellig
dagene. Grundlovsdag. Sommerferie fra 24. juni-15. august. Efterårsferie
1 uge i oktober. I de måneder, i hvilke der ikke findes fridage, gives
månedslov.
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Kcnfirmandforberedelse

Indtegning af konfirmander bør så vidt muligt foretages fra 2. mel
lem i oktober måned. Såvel elever, der skal konfirmeres om foråret,
som elever, der først skal konfirmeres det efterfølgende efterår, indtegnes
samtidig og bliver forberedt i vinterhalvåret. Ved indtegning sikrer man
sig, hvornår konfirmationen skal finde sted — forår eller efterår. Fru
Laursens skole ligger i Domsognet.
Skolelægen

Fru Laursens skole er tilsluttet Århus kommunes skolelægeordning.
Skolelæge, herr V. Gram og skolesundhedsplejerske, fru J. Kier har fo
retaget den årlige undersøgelse. Tuberkulosekontrollen omfatter ikke
alene eleverne, men også det ved skolen ansatte personale.
Skoletandklinik

Ordningen med skoletandklinikken omfatter kun elever, der er hjem
mehørende i Vejlby-Risskov og Århus kommune. Elever, der tilflytter
Århus og optages i højere klasser, kan ansøge om optagelse.
Skolebespisning

Skolen deltager i den komm, skolebespisning, der begyndte 1. novem
ber og sluttede 30. april. Elever fra Århus kommune kan daglig få ud
leveret en pakke mad og en flaske mælk.
I spisefrikvarteret kan eleverne købe sødmælk og kærnemælk på skolen
til en speciel skolepris.
Feriebilletter

Elever, der er hjemmehørende i Århus eller en af forstadskommu
nerne, kan gennem skolen få udleveret billet, gældende til en rejse i
sommerferien. Billetten udstedes til alle statsbane- og privatbanestationer
i Danmark.
Skolesparekasse

For at opdrage eleverne til sparsommelighed har skolen tilsluttet sig
skolesparekasserne. Eleverne kan opspare ved køb af sparemærker hos
lærerinde, fru Fog-Nielsen.
Legat — Carl Schönheyders julegave

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, pro
fessor, dr. med. Fritz Schönheyder og frue, stiftet et legat, så der hvert
år ved juletid er 50 kr. til rådighed som belønning til én eller to af
skolens store drenge, der har vist godhed og hjælpsomhed over for de små.

Carl Schönheyders julegave 1956:
Tonny Floes, 4. mellem a.
Ole Mikkelsen, 4. mellem b.
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Skolebeialingen

Ved Forældreskolen, Kochs skole, Smiths skole og Fru Laursens skole
er fra 1. august 1957 de månedlige skolepengesatser følgende:
1. mellemskolekl. . . . . 32 kr.
1. klasse ......... ......... 24 kr.
2.
»
......... ......... 24 »
2.
»
. . 32 »
»
......... ......... 24 »
. . 36 »
3.
3.
»
......... ......... 28 »
4.
»
. . 36 »
4.
»
.........
.........
28
»
Realklassen
...........
.
. 36 »
5.

2.
3.

4.

5.
6.

Hver elev betaler ved indmeldelsen :i skolen 10 kr. Skolepengene betales forud inden den 5. i hver måned. For juni-juli betales 1. juni.
For søskende ydes betydelig moderation i skolepengene.
Eleverne i 4. mellem og realklassen betaler 20 kr. i eksamensafgift,
som opkræves 1. marts.
Brændselspenge betales i oktober, december, februar og april. For
tiden 36 kr. årligt.
Elever med hel eller delvis friplads betaler brændselspenge og eksa
mensgebyrer med fuldt beløb.
Udmeldelse må ske med en måneds varsel, og der betales skolepenge
for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og den følgende. Ud
meldelse til 1. juni og 1. juli modtages ikke.

Statens friplads for elever i eksamensskolen:

Medens højeste betaling er som ovenstående, kan forældre, hvis ind
tægter og børnetal berettiger dem dertil, til deres børn opnå hel eller
delvis friplads, for så vidt sådanne er ledige. Skemaer til henvendelse
herom kan afhentes på skolen og indsendes hvert år inden 15. maj til
skolebestyreren. Meddelelse om tildeling af fripladser udsendes i be
gyndelsen af det nye skoleår.

Kommunens friplads — optagelsesprøve

Elever hjemmehørende i en landkommune uden eksamensskole kan,
såfremt sognerådet har overenskomst med Fru Laursens skole, næsten
vederlagsfrit undervises i eksamensskolen. Eleverne skal bestå en opta
gelsesprøve til 1. eksamensmellemskoleklasse og præstere tilfredsstillende
vidnesbyrd fra den afleverende skole for at kunne optages. Til optagel
sesprøven maj 1957 indmeldtes 23 elever fra landkommunerne. Heraf
bestod 20 elever prøven.
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2^ års jubilæum for afgangsholdet fra 1931

Af skolens dagbog 1956—57
Maj

3. Spare- og Laanekassens flidspræmie tildeles Lene Meinecke, 5. klasse,
og Keld Mortensen, 2. klasse.
5. Danmarks befrielse 1945 mindes. Skolefridag fra kl. 12.
Juni

22. I anledning af veloverstået eksamen indbyder fru Kjær-Jensen elever
og lærere til afskedsfest.
23. Skoleårets afslutning i Østergades hotel. Der dimitteredes 32 elever
til præliminæreksamen.
August

8. Gymnastikopvisning af et pigehold under lærerinde, frk. Christian
sens ledelse i Botanisk Have. Seks tusinde tilskuere.
15. Nyt skoleår begynder.
20. Overlærer, frk. K. Laursen har været ansat ved skolen i 40 år. På
jubilæumsdagen modtog frk. Laursen megen hyldest.
30. Københavnsrejse for 3. mellem under ledelse af herr Thomsen og
fru Jacobsen.
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Nov. 19 5'6 — Skolekoret synger hostviser

September

5. Eleverne i 2. mellem sælger høstblomster.
7. Skoleudflugt til Frijsenborgskovene.
13- Skoleidrætsstævne på Århus Idrætspark. Vore piger nåede semifina
len i langbold.
21. Skolens pokal vindes af 4. mellem b piger.
22. Afgangsholdet fra 1931 besøger skolen i anledning af 25-års jubi
læet. Senere på dagen festes på »Sjette Frederiks Kro«.
24. Månedslov.
25. Niels Søren Hansen, 2. mellem, vinder præmie for tegning til en
forside og modtager en bog.
Oktober

1. Flensted-Jensen viser sin »Flik-flak-film«.
9. »Teknik og videnskab« for eleverne i afgangsklasserne.
15. Efterårsferie begynder.
November

3. Karakterbøger og vidnesbyrd uddeles.
8. Mindehøjtid for Ungarns frihedskamp.
17. Den årlige skolefest. »Aprilsnarrene« blev opført. Skolekoret un
derholder. Polonaise og skolebal.
24. Månedslov.
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December

1. Elever medvirker i KFUM’s »Åbent Hus« med uddrag af »Aprils
narrene«.
2. Første lys tændes i adventskransen.
11. Arne Moldkjær og frihedskampens ofre mindes.
15. Carl Schönheyders julegave uddeles.
20. Skolens juletræ købes i Universitetsparken af skolebestyreren i
samråd med 4. mellem.
22. Juleafslutning i den smukt pyntede gymnastiksal. Stiftsprovst Kai
Jensen læste juleevangeliet og talte om julens kærlighed, lys og
fred. Skolebestyreren uddelte præmie til 4. klasse, der var smukkest
julepyntet.
Januar

8. Erhvervsmøde for elevernes forældre i realklassen.
Februar

2. Karakterbøger og vidnesbyrd uddeles.
7. Ole Rømerobservatoriet forevises realklassen.
Marts

18. Arne Moldkjærs fødselsdag.
21. Århus skoleorkester afholder koncert i gymnastiksalen.
April

1.
2.
10.
27.

Forældreugen begynder.
Svend Jørgen Nedergaard tildeles præmie fra Naturstien.
Gymnastikopvisning i Østergades Hotel.
Karakterbøger og vidnesbyrd uddeles.

Maj

1. Skolens sangkor ledet af fru Juul-Sørensen og skolens »orkester«
dirigeret af herr Ernst Jensen underholder og høster velfortjent
bifald.
4. Elever, der har bestået svømmeprøver, får udleveret beviserne herfor.
25. Skolen mindes afdøde skolebestyrerinde, frk. Maren Nielsen, der
fødtes 26. maj 1857.

15

Maj 1957 — Skolekor og -orkester underholder

Afslutning

finder sted den 22. juni kl. 10 i den store sal. Østergades hotel.
Det nye skoleår

begynder torsdag den 15. august kl. 9. Eleverne i 1. underskoleklasse
møder dog først kl. 11.
Indmeldelse

af nye elever bedes foretaget så tidligt som muligt af hensyn til plan
lægningen af arbejdet for det kommende skoleår.
Skolens kontor

holdes åbent daglig kl. 13-14 i sommerferien indtil lørdag den 29. juni.
Fra mandag den 5. august telefon- og træffetid hverdage kl. 13-14.
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CASL C. NIELSEN - AARHUS

