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TØLLØSE EKSAMENSKURSUS

•'H.øjskoLens houe^b^nin^

PROSPEKT FOR TØLLØSE EKSAMENSKURSUS

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING



Den skolevirksomhed, som Det danske Baptistsamfund driver i 
Tølløse, arbejder på et dobbelt område, nemlig hvad højskole og 
efterskole angår med en skoleform, der slet ikke sigter på nogen 
form for eksamen eller aflæggelse af kundskabsprøve, og for det 
andet med en skoleform, der i hele sit anlæg sigter mod eksamen, 
nemlig præliminæreksamen eller som dens danske — måske ikke 
så kendte — ordlyd siger: almindelig forberedelseseksamen.

De forløbne mange år, hvor disse to skoleformer har arbejdet 
sammen — omend i de senere år i hver sin bygning — har til fulde 
bevist, at to så vidt forskellige skoleformer ikke blot kan trives 
sammen, men endog have en særdeles god indflydelse på hinanden.

For alle 3 skoleformer gælder det, at de står åbne for alle unge 
uanset tilknytning til Baptistsamfundet eller ikke.

I det følgende vil man finde kursus til præliminæreksamen om
talt, mens de andre skoleformer har deres egen skoleplan, udgivet 
af disse skolers forstander Niels Anhoj, Tølløse højskole, telefon 327.

Skolen er tillige kostskole, så de unge, der ikke kan bo hjemme 
på grund af for stor afstand eller andre forhold, kan bo på skolen. 
Denne ligger smukt på et bakkestrøg, der i den ene ende har et af 
Sjællands højeste punkter ( Gvldenløves høj) og i den anden et med 
stor naturskønhed omgivet andet højdepunkt (Mørkemosebjerg).

Kursus modtager elever af begge kon, men kun sådanne, der 
er ude over den undervisningspligtige alder, altså er mindst 14 år 
gamle.

Kursusets varighed er 2 år. Det kursus, der begynder hvert års 
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3. april, er et forkursus, der særlig tager sigte på at give eleverne 
nogle forkundskaber i fag som: sprog, regning og matematik samt 
et par af de mest omfattende af læsefagene (historie og naturhisto
rie), og det slutter med en optagelsesprøve lige før sommerferiens 
begyndelse. Denne optagelsesprøve giver adgang til det to-årige 
kursus, der begynder efter sommerferien (18. august).

Elever, der først begynder på kursus efter sommerferien, må 
aflægge optagelsesprøve inden oktoberferien.

Eksamensterminen falder i maj-juni og eksamen afholdes her på 
kursus.

ALMINDELIG FORBEREDELSESEKSAMEN
(Præliminæreksamen)

Indstilling til eksamen er af myndighederne anordnet således, at 
bestyreren eller forstanderen for kursus, efter samråd med lærerne 
på tro og love skal afgive en erklæring om, at vedkommende elev

Eksamensbygni ugen
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er i besiddelse af de fornødne kundskaber og af tilstrækkelig moden 
bed til at blive indstillet til eksamen.

Som betingelse for at indstille en elev kræves, at denne har fulgt 
undervisningen regelmæssigt, og at vedkommende består en prøve, 
der afholdes på kursus inden dimissionen.

Til eksamen i maj-juni eksamenstermin skal der indstilles inden 
15. marts, og derfor afholdes omtalte indstillingsprøve i februar
marts.

De fag, der undervises i, og som man skal aflægge eksamen i, er 
følgende:

Dansk stil, mundtlig dansk med svensk, engelsk (skriftlig og 
mundtlig), tysk (mundtlig), historie med samfundslære, geografi, 
naturhistorie med organisk kemi, aritmetik, geometri, naturlære 
(fysik med uorganisk kemi) og regning.

Desuden kan eksamen omfatte fransk og (eller) latin. Dog anbefales 
det, hvis man for videre studiums skyld helst skal have en eksamen 
med 3 (eller 4) fremmede sprog, at tage dette (eller disse) sidste 
som en særlig tillægsprøve, da erfaringen har vist, at der er rigeligt 
arbejde med at tage eksamen med to fremmede sprog på to-års hold.

Ved eksamen gives der for hver af de nævnte fag een karakter. 
Foruden disse karakterer gives der en karakter i: orden med skrift
lige arbejder.

Til at bestå eksamen kræves et gennemsnit af mindst 11.00. Det 
ved eksamen anvendte karaktersystem er følgende:

Ug = 15
Ug“ = 142/g

g 4“ ZZ
tg+ =

102/3

9^3

mg+ = I4173 tg = 8
mg = 14 tg= = 5^3

mg4- = 131/3 mdl + = 22/3

g + = 122/s mdl = 0
g =12 slet = ¿-16

For dem, der vil læse videre til studentereksamen, er præliminær
eksamen en udmærket forberedende eksamen, idet man, hvis man 
søger et statsanerkendt kursus, med denne eksamen som grundlag
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Undervisning i naturhistorie

kan blive indstillet til studentereksamen med begrænset pensum 
efter en læsetid på 2 år.

o o o

Eksamensfordringerne i de forskellige fag er:
I dansk: Der opgives 250 normalsider (d. v. s. sider à 1300 bog

staver) i litteraturkundskab. Disse 250 sider udgør mindre prøver 
af litteraturen og valgt fra forskellige perioder. Hertil kommer 3 
værker som f. eks. Holbergs: „Jeppe på Bjerget“. Endelig opgives 
også 50 sider svensk.

I engelsk opgives 200 normalsider, og der aflægges til eksamen 
både en skriftlig og mundtlig prøve.

I tysk opgives 175 normalsider, men ber finder kim mundtlig 
prøve ved eksamen sted.

For begge sprogs vedkommende gælder det, at eksaminationen 
ikke blot skal omfatte oplæsning og oversættelse, men mundtlig 
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sprogfærdighed, og grammatisk kundskab og forståelse skal prøves 
på det fremmede sprog og desuden ved oversættelse af små sætninger 
fra dansk og endelig ved en prøve i ikke før set tekst på vedkom
mende sprog (ekstemporallæsning).

For de øvrige fags vedkommende vil fordringerne til eksamen 
omtrentlig fremgå af de lærebøger, der benyttes.

Med hensyn til lærebøger til eksamen har vi på kursus her en 
bogordning, der går ud på, at kursus anskaffer de krævede lære
bøger, og eleverne kan leje disse for en betaling, der for forkursusets 
vedkommende (april-juni) andrager kr. », og ellers
beiober sig til kr. ¡fp. pr. skoleår (regnet august-juni incl.).

Denne ordning er langt den billigste for eleverne, da kursus intet 
beregner sig for ulejligheden, men kun opkræver det beløb, der 
kræves for at holde bogstanden ved lige.

På grund af ovennævnte bogordning fremsættes ikke her nogen 
detailleret bogliste.

o o o

V idnesbyrd
For at forældre kan få lejlighed til at følge elevernes arbejde, og 

for at eleverne selv kan være nogenlunde klar over, hvorledes deres 
standpunkt er i de forskellige fag, gives der i månederne oktober, 
december, marts og juni hver elev et vidnesbyrd med karakter for 
hvert fag.

Disse vidnesbyrd bortfalder i juni for de hold, der er oppe til 
eksamen eller oprykningsprøve.

Betingelser og betalingsvilkår
Elever, der vil bo på skolen, må være villige til at dele værelse 

med en kammerat og må selv medbringe sengetøj, sengelinned, hånd
klæder, pudserekvisitter m. m.

Eleverne må selvsagt i eet og alt efterkomme skolens ordensbestem
melser.

Kostelever
Elever, der bor på skolen, betaler for skoleåret, regnet fra 18. 
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august til 25. juni, for fuldt ophold og undervisning ialt kr. 
som betales med kr. for august og derefter kr. /, * .
den første i hver måned forud, sidste gang den 1. juni.

Desuden ydes i månederne oktober-marts (inclusive) dels som 
betaling for lys og varme på værelserne, dels som almindelige 
brændselspenge kr. 15.00 pr. måned.

/ kke-kostelever
betaler for skoleåret ialt kr. 625.00, der betales med kr. 25.00 den 
18. august og derefter kr. 60,00 pr. måned den 1. i hver måned 
forud — sidste gang 1. juni.

I brændselspenge betales kr. 30.00 for hele året. Beløbet betales 
i 3 rater med 10 kr. hver gang, henholdsvis i månederne november, 
januar og marts.

Eksamensgebyr
For indstilling til eksamen betales el gebyr pr. kr. 25.00. Dette 

forfalder til betaling, når indstilling sker i første halvdel af marts 
i det skoleår, hvor eleven går op til eksamen.

Indmeldelse
Det er af betydning for skolen at modtage indmeldelser til oven

nævnte kursus i god tid. Det henstilles derfor til dem, der tænker på 
at blive elev her, at indmelde sig, så snart de har truffet deres 
bestemmelse heroin.

Angående nærmere oplysning eller eventuel vejledning bedes man 
enten skriftlig eller mundtlig henvende sig til undertegnede.

HENRY GJERRILD 
forstander.

Tølløse eksamenskursus, telefon 202.
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INDMELDELSESSEDDEL
til pZxUwiinXzkøZSUSet i '•"Tølløse

Elevens fulde navn

Fødselsår og -dag

Adresse for tiden

Tidligere undervisning:

a) Har gået i skole i

indtil

b) Anden undervisning

Skal eleven være kostelev: Ja — nej 
(Det ikke ønskede overstreges)

Indmeldelsen gælder til holdet, der begynder 3. april

Indmeldelsen gælder til holdet, der begynder 18. august 
(Det ikke ønskede overstreges)

........................den I 195

(underskrift)

Når indmeldelsessedlen er modtaget af forstanderen og besvaret med 
brev eller brevkort betragtes eleven som indmeldt



Fra en morgenandagt

Efter endt eksamen


