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HORSENS PRIVATE
REAL- OG
FORBEREDELSESSKOLE
ÅRSBERETNING 1951 — 1952

Horsens private
Real- og Forberedelsesskole
er en eksamensberettiget skole, som fører op til mellemskoleeksamen
og realeksamen. Forberedelsesskolen består af fem klasser, mellem
skolen af fire klasser, medens realskolen er eetårig. Både den eksamen,
der afslutter mellemskolen („mellemskoleeksamen“), og den, der af
slutter realklassen, er afgangseksaminer, der afholdes under medvirk
ning af censorer, beskikkede af undervisningsministeriet.
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Elever, der ønsker optagelse i de højere klasser (4. klasse—real
klassen), må inden optagelse aflægge prøve, ligesom optagelse senere
end 1. mellemskoleklasse normalt forudsætter tidligere undervisning
i anden mellemskole. Da skolens undervisning tilstræber at danne en
kontinuerlig helhed, anses det for heldigt, at en elev på et så tidligt
tidspunkt som muligt påbegynder undervisningen på skolen.

Skoleåret 1951-1952
må karakteriseres som et roligt og godt arbejdsår for skolen. Der har
ikke været megen sygdom hverken blandt lærerpersonalet eller eleverne,
og heller ikke vejret har med undtagelse af en enkelt dag med stærk
snestorm lagt hindringer i vejen for skolens arbejde. Den voldsomhed,
hvormed sne og blæst satte ind en mandag i februar, viser nødven
digheden af, at eleverne fra oplandet har et sted her i byen, hvor de
kan overnatte, hvis tog- og rutebilforbindelser svigter, og ved det nye

skoleårs begyndelse vil der blive ført kartotek over de adresser, som
opgives af børnene, således at såvel hjemmene som skolen ved, hvor
børnene opholder sig i tilfælde af trafikvanskeligheder.
Arets store begivenhed var — traditionen tro — skolefesten, som fandt
sted i Håndværkerforeningens festsal tirsdag den 4. og onsdag den 5.
marts. Den første aften tog forberedelsesklasserne salen i besiddelse,
og sjældent har en skolekomedie fået en mere begejstret modtagelse.
Valget var i år faldet på eventyrkomedien Hyrdinden og Skorstens-
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feieren, og lige fra tæppet gik, til de medspillende fik deres slid
belønnet med blomster og fremkaldelser, levede eleverne med i det,
der foregik på scenen. Såvel forspillet, hvor Ole Lukøje hjalp Tuk
med at repetere sin geografi, illustreret med farvefotografier, som selve
komedien med Prinsessen og Skorstensfejeren var i stand til at un
derholde og fængsle den tæt fyldte sal. Efter pausen præsenteredes
festens kotillon af eleverne i 4. klasse. Fyldt med neg og glad ung
dom kørte høstvognen ind i salen, fulgt af landsbyens karle og piger
i folkedanserdragter. Som ude på landet gik dansen lystigt i anled
ning af høsten, og efter at børnene havde sunget: „Marken er mejet“,
uddeltes balloner, således at den gamle markedsstemning for en tid
blev genoplevet. Den næste aften var det realklassernes elever, der
festede, og efter at komedien endnu engang var gået over scenen,
blev skolesangen, der afspejlede årets begivenheder, sunget. Også
denne aften fik et smukt forløb, og klokken var et godt stykke over mid

nat, inden frk. Knauffs orkester satte et punktum for den vellykkede fest.
Skoleskovturen, der gik til Skyttehuset ved Vejle, var begunstiget
af et smukt vejr, og efter at have spist den medbragte mad samledes
eleverne på plænen, hvor der blev arrangeret forskellige konkurrencer.
Så snart disse var afviklede, blev præmierne uddelt, og senere på dagen
spillede kapelmester Jerichau op til dans.
Både ved skolefesten og på skovturen havde forældrene lejlighed
til at tale med skolens lærerinder og lærere; men også i det daglige

arbejde har vi haft den glæde at mærke forældrekredsens interesse
for skolen. Forældrene er altid velkomne, når der er noget med hen
syn til deres børns skolegang, der ligger dem på sinde, og mange
af børnenes vanskeligheder i den ene eller den anden retning kan
muligvis mildnes eller afhjælpes, når hjem og skole får talt om pro
blemet. Af hensyn til børnenes fremtid er det nødvendigt, at hjem
og skole arbejder sammen, og vi fra skolens side går derfor ind for
så snævert samarbejde som muligt i året, der kommer.

Forskellige meddelelser.
Da skolen er en eksamensberettiget mellem- og realskole, råder den
i mellemskoleklasserne og realklassen over fripladstilskud fra stat, amt
og kommune. Ved fordelingen af disse tilskud vil der især blive taget
hensyn til:
1. Elevens flid og evner.
2. Hjemmets økonomiske forhold.
3. Antallet af skolesøgende børn fra det pågældende hjem.
4. Elevens transportudgifter til skolen.
De månedlige skolepenge er i det kommende år:
Realklassen...................
IV. mellemskoleklasse .
III.
—
II.
—
I.
—

30
30
27
25
23

kr.
-

5. forberedelsesklasse . 28 kr.
4.
—
. 25 3.
—
. 22 2.
—
. 20 1.
—
. 16 -

Der betales kun i 11 rater, idet der ikke opkræves skolepenge i juli
måned, og for forberedelsesklasserne ydes der moderation efter føl
gende regler:
Når to eller flere søskende samtidig besøger skolen, betaler den
ældste fuldt ud; for den anden nedsættes skolepengene til % og for
den tredie til 1/2, medens de følgende søskende intet betaler.
■ For de elever, der den 18. maj 1949 gik i eller var indmeldt i
Horsens private Realskoles underskole, gælder de satser, som er om
talt i årsberetningen 1947—1948.
Skolepengene betales forud, og nyindmeldte elever betaler fra den
første skoledag efter indmeldelsen. Udmeldelse, som finder sted hos
skolens bestyrer, må anmeldes med fuld måneds varsel; der betales
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altså skolepenge for den måned, hvori udmeldelse sker, samt for den
næste. Udmeldelse til 1. juni modtages ikke.
Brændselspengenes størrelse kan endnu ikke fastsættes, men vil ikke
overstige 30 kr. ialt. Opkrævning sker i tre terminer: pr. 1 september
1952, pr. 1. november 1952 og pr. 1. februar 1953.
Ved indstilling til realeksamen betaler hver elev 35 kr., medens
afgiften til mellemskoleeksamen er fastsat til 25 kr.
Hvis skolen uden egen skyld: på grund af ildebrand, epidemiske
sygdomme eller lign., holdes lukket, betales der fuldt ud, indtil sko
len atter begynder.
Skolens elevantal er ved årets slutning 410.

FORSØMMELSER
I almindelighed er sygdom den eneste gyldige grund til forsøm
melse; dog kan skolen i enkelte tilfælde fritage barnet, men skolen
henstiller, at hjemmet forinden omhyggeligt har konfereret med skolen.
Skolen bogfører alle forsømmelser, og viser de sig for barnets ved
kommende at være for talrige, kan skolen ikke længere påtage sig
ansvaret for barnets undervisning.

FERIER
Skoleåret begynder med sommerferiens slutning. De faste ferier er:
juleferien, påskeferien, pinseferien, sommerferien og efterårsferien; de
res længde er fastsat i loven. Alle helligdage er fridage, og desuden
holdes fri kongens fødselsdag, dronningens fødselsdag, grundlovsdagen
og fastelavns-mandag. Endvidere giver skolen i de måneder, hvor der
ikke findes ferier eller fridage, een dags månedslov.
KONFIRMATIONSFORBEREDELSEN
Konfirmationsforberedelsen kræver sin tid, og det kan ikke undgås,
at skolegangen i nogen grad lider herunder.
Skolen gør, hvad den kan, for at råde bod herpå og må derfor
henstille, at eleverne påbegynder deres konfirmationsforberedelse om
efteråret, medens de går i 3- mellem.
GYMNASTIK OG HÅNDBOLD
Skolen må henlede opmærksomheden på, at elever, der udover 14
dage ønskes fritaget for gymnastik eller håndbold, ifølge de mini
sterielle bestemmelser skal møde med lægeattest. — Skolen er over
for ministeriet forpligtet til at påse, at dette overholdes.
Til gymnastik og håndbold er det nødvendigt, at eleverne har en
særlig dragt, idet de ikke må gøre gymnastik eller spille bold i deres
skoletø j.
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SKOLELÆGE
Skolen har ifølge lov af 1. april 1949 indført skolelægeordning.
Efter loven skal alle skolesøgende børn undersøges mindst een gang
årlig, og hvis skolelægen mener, at lægebehandling er nødvendig, hen
viser han til hjemmets egen læge. — I årets løb er der blevet fore
taget en tuberkuloseundersøgelse af såvel eleverne som af personalet.
Der er fra tuberkulosestationen blevet tilbudt vaccination af alle de
elever, der er tuberkulinnegative, og de fleste af skolens elever er
efter hjemmets ønske blevet vaccineret.
Til skolelæge har skolen valgt læge Wang-Nielsen.

Lærerpersonalet har i det forløbne år bestået af:
Fru ]. Agersnap med fagene geografi, regning og tegning.
Fru A. Baungaard med fagene regning, sang og tegning.
Hr. 5. Bonding med fagene regning, matematik, fysik og tegning.
Hr. P. A. Christensen med fagene gymnastik, sløjd og naturhistorie.
Frk. /. Hansen med fagene dansk, tysk og fransk.
Hr. Knud Hansen med fagene engelsk og dansk.
Hr. L. Hansen med faget gymnastik.
Fru E. Jarnum med fagene dansk, geografi og skrivning.
Fru ]. Kibæk med fagene dansk, skrivning og anskuelse.
Fru S. Kristensen med fagene historie, regning og skrivning.
Hr. pastor Aa. Krohn med faget religion.
Fru R. Krohn med fagene tysk, historie, regning og håndarbejde.
Fru K. Madsen med fagene religion, geografi, naturhistorie, tegning
og anskuelse.
Fru K. Nielsen med fagene gymnastik og håndarbejde.
Fru 1. Poulsen med fagene regning og matematik.
Hr. Th. Rasmussen med fagene historie, geografi og naturhistorie.
Fru K. Reske-Nielsen med fagene dansk, historie og skrivning.
Fru K. Sørensen med fagene skrivning, religion, håndarbejde og regning.
Frk. S. Zeberg med fagene dansk, naturhistorie, sang og skrivning.
Hr. S. Aa. Halskov med fagene regning, matematik, geografi, tegning
og biologi.

Præliminæreksamen 1951.
Kamma Andersen, d. af gårdejer A.............................
Bente F. Brandt, d. af vognmand B.............................
Niels Bundgaard, s. af købmand B.............................
Vagn Christensen, s. af boelsmand C........................
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(3 sprog) 13,59
(2
„ ) 12,05
(2
„ ) 14,31
(2
„ ) 13,28

Kirsten Elley, d. af overpakmester E............................ (2 sprog) 13,Ü0
Ove Møller Jensen, s. af kvægavlsassistent M. J........ (3 „
) 13,79
Jytte V. Juul, d. af gårdejer J........................................ (3 „
) 14,03
Svend Jørgensen, s. af inspektør J................................. (2 „
) 13,78
Birgitte Lund, d. af inspektør L..................................... (2 „
) 13,65
Henny Lund, d. af frisør L.............................................. (2 „
) 12,91
Svend H. Maj, s. af montør M...................................... (2 „
) 12,88
Irene H. Pedersen, d. af skomagermester P.................. (2 „
) 13,67
Keld Petersen, s. af arbejdsmand P............................. (3 „
) 13,48
Else M. Siig, d. af anlægsgartner S............................... (2 „
) 14,15
Margrethe Sørensen, d. af lærer S................................. (3 „
) 13,05
Birgit Therkelsen, d. af gårdejer T................................ (2 „
) 12,85
Kaj Trondhjem, s. af overlærer T................................... (2 „
) 13,09
Til at bestå eksamen kræves 11,00 og til at bestå med udmær
kelse 14,50.

Mellemskoleeksamen 1951.
Agner Bech Andersen, s. af arbejdsmand A., Tebstrup... mg-rRagnhild Bach, d. af gårdejer B., Hansted .................... mg-|Inger M. Christensen, d. af gårdejer C., Egebjerg........... g-]Egon Uhrbrand Dissing, s. af overlærer D., Horsens....... mg
Karen F. Eriksen, d. af politimeter E., Horsens ............ mg-iErik Gundersen, s. af gårdejer G., Hornsyld.................... ug-iJørn A. Hansen, s. af mælkeuddeler H., Juelsminde ... mg-H
Agnete Helms, d. af apoteker H., Horsens...................... mg-iSvenn Erik Holst, s. af overopsynsmand H., Horsens....... g-|Anna T. Jensen, d. af forretningsfører J., Horsens....... mg
Ruth Jensen, d. af husmand J., Rårup ............................ mg
Bent S. Jørgensen, s. af inspektør J., Horsens................ mg-iMary Knudsen, d. af arbejdsmand K., Horsens ........... mg-|Harald Meldgaard, s. af maskinhandler M., Horsens....... mg-iHans Mikkelsen, s. af gårdejer M., Staksrode............... ug-iAase Månsson, d. af fabrikant M., Horsens..................... mg-iAnnelise Nielsen, d. af gårdejer N., Monbjerg............... mg-|Jørgen S. Petersen, s. af proprietær P., Christiansminde g
Kirsten Pilegaard, d. af gårdejer P., Bottrup................. mg-iElly Poulsen, d. af købmand P., Molgjer......................... mg-iFrede Rasmussen, s. af gårdejer R., Rårup........................ mg-|Lis Schreiber, d. af murermester S., Bækkelund ........... mg
Karen S. Therkelsen, d. af fængselsbetjent T., Horsens g-]Til at bestå kræves 10,75 og til at bestå med udmærkelse

13,31
14,36
12,96
13,84
13,66
14,67
13,50
13,08
12,93
14,09
13,69
13,22
14,20
13,08
14,52
13,32
14,22
12,12
13,52
13,55
14,47
14,03
12,81
14,50.
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Realeksamen 1952.
De skriftlige prøver afholdtes i dagene 6., 7., 8. og 12. maj. Mundt
lige prøver:
Fredag den 23. maj kl. 8: biologi. Censor: realskolelærer Chr. Pe
tersen, Brædstrup.
Mandag den 26. maj kl. 8: dansk. Censor: førstelærer Petersen,
Gammelby.
Fredag den 30. maj kl. 8: tysk. Censor: skoleinspektør H. Nielsen,
Søborg.
Onsdag den 4. juni kl. 8: engelsk. Censor: realskolelærerinde fru
Gandrup, Horsens.
Lørdag den 7. juni kl. 9: fransk. Censor: realskolelærer Jochumsen,
Horsens.
Tirsdag den 10. juni kl. 8: fysik. Censor: skoleinspektør DalsgaardHansen, Frederiksværk.
Lørdag den 14. juni kl. 8: matematik. Censor: forstander O. Laursen,
København.
Onsdag den 18. juni kl. 8: historie. Censor: skoleinspektør Johan
nes Nielsen, Horsens.
Mandag den 23. juni kl. 8: geografi. Censor: lærer Schroll, Stensballe.

Mellemskoleeksamen 1952.
De skriftlige prøver afholdtes i dagene 6., 7., 8. og 12. maj. Mundt
lige prøver:
Mandag den 26. maj kl. 8: IV1’ dansk. Censor: overlærer frk. Overgaard, Hillerød.
Fredag den 30. maj kl. 8: IVa engelsk. Censor: realskolelærerinde
fru Kristensen, Løsning.
Fredag den 30. maj kl. 8: IVb fysik. Censor: overlærer Petersen,
Vejle.
Onsdag den 4. juni kl. 8: IVa fysik. Censor: realskolelærer Risborg,
Horsens.
Onsdag den 4. juni kl. 8: IVb historie. Censor: lærer Schroll,
Stensballe.
Tirsdag den 10. juni kl. 8: IVa regning og matematik. Censor:
overlærer Jensen, Tørring.
Tirsdag den 10. juni kl. 8: IVb tysk. Censor: realskolelærer Vilhelmsen, Vejle.
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Fredag den 13. juni kl. 8: IVa geografi. Censor: kommunelærer,
cand. mag. Andersen, Fakse.
Lørdag den 14. juni kl. 8: IVb regning og matematik. Censor:
realskolelærer H ester, Horsens.
Onsdag den 18. juni kl. 8: IVa naturhistorie. Censor: førstelærer
Søborg, Klejs.
Onsdag den 18. juni kl. 8: håndarbejde. Censor: viceskoleinspektør
fru Kjær, Gentofte.
Mandag den 23. juni kl. 8: IVa tysk. Censor: realskolelærer H. Frand
sen, Horsens.
Mandag den 23. juni kl. 8: IV1’ engelsk: Censor: realskolelærerinde
frk. Ørnskov-Hansen, Horsens.
Hr. lærer Schroll og hr. overlærer Dissing har vist skolen den vel
vilje at bedømme elevernes arbejder henholdsvis i skrivning og sløjd,
medens tegneinspektør Edvin Hansen, Kastrup, har været censor i
tegning.

Årsprøven.
Skriftlige årsprøver:
IIIa-b 12A, "A, »A, 16Ah~i 14A og I6A.
5a—b 1SA-

Mundtlige årsprøver:
Tirsdag den 17. juni
Hib mellem 1 kl. 8 ]
..
Hib
,
2 , 10 / matemat‘k
” n } geografi

H

”

2

I

:

2: ii}engeisk

Onsdag den
11 la mellem 1 kl. 8
2
Hla
„
10
1
8
I
.
2
1
10
5a klasse
14
14
5b
.
1
da
,
9
4a
,
2 n 11

18. juni

1 engelsk

J
1!■ dansk
J
dansk
geografi
1[• regning
J

11

4b klasse
4b
3a
3b
2a
2b
M
la

1 kl. 9
2 „ 11
y)
10
10
n
10
10
10
*

Torsdag den
Illa mellem 1 kl. 8
111a
„
2 » 10
Illb
„
1 5> 8
„
2
mb
10
8
II
„
1
II
„
2
11
4a klasse
1
9
4a
„
2
11
4b
„
1
9
4b
„
2
10
3a
J,
3b
,, 10
2a
10
2b
10
Mandag den
Illa mellem 1 kl. 8
Ilia
2
10
»
Illb
1
8
»
Hib
2
10
•n
II
1
8
II
2
10
n
I
1
8
I
2
10
5a klasse
14
5b
14
4a
1
9
4a
2
11
1
4b
9
2 •n 11
4b
3a
10
3b
10
2a
10
2b
10
la
10
n

1 dansk
dansk
regning
dansk
religion
dansk
19. juni

1►
J

matematik

1► historie

J
1
■ tysk
J
'j- dansk
j
'j historie

‘ regning
dansk
regning
regning
23. juni
1
historie
1
1
• naturhistorie
J
’
regning
,
1> regning
1
regning
dansk
’[■ geografi
.
j. regning

religion
geografi
religion
dansk
regning

I ovenstående skema betegner 1 klassens første halvdel af eleverne
(alfabetisk) og 2 den sidste halvdel.
Håndarbejderne, tegnearbejderne og papir- og lersløj darbej deine er
fremlagt i gymnastiksalen på Hulvej onsdag den 18. juni og torsdag
den 19. juni, begge dage fra kl. 9 til 12.
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Bogliste.
REALKLASSEN
Dansk. Hans I. Hansen og Th. Heltoft: Dansk læsebog for realklassen
(fjerde oplag). E. Jensen og A. Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk
sproglære for realklassen. Enkelte digterværker efter aftale.
Engelsk. O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen (ny
este udg.). P. Riis-Jacobsen: Engelsk grammatik for mellem- og
realskolen og Engelske stiløvelser for mellemskolen.
Tysk. Ingerslev og Vibæk: Tysk III (nyeste udg.). Ingerslev og Vibæk:
Gloser og øvelser til tysk III. Kaper: Tyske stiløvelser for de
mellemste klasser. Kaper: Kortfattet tysk sproglære. Grundy: Frische
dein deutsch auf.
Fransk. Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere.
Historie. Efter aftale. H. L. Møller. Samfundslære for realklassen ved
Kretschmer og Lindhardt Hansen (nyeste udg.).
Geografi. J. Reumert: Erhvervsgeografi for realklassen. C. C. Christensen
og A. M. R. Krogsgaard: Atlas for mellemskolen og højere skoler.
C. C. Christensen og A. M. R. Krogsgaard: Atlas uden navne.
Aksel Nielsen: Geografisk tegne- og arbejdsbog.
Naturhistorie. Mogens Lund: Biologi-bog for realklassen.
Naturirere. Rasmussen og Simonsen: Varmelære for realklassen. K. W.
Norbøll: Elektricitetslære for realklassen.
Matematik. Efter aftale. A. K. Erlang. Fircifrede logaritmetavler.
Regning. F. Friis-Petersen og I. Jessen: Realklassens regnebog. Marcussen og Thøgersen: Opgaver for realklassen (ordnet efter typer).

IV MELLEM
Dansk. Hans I. Hansen og Th. Heltoft: Dansk læsebog for mellem
skolen IV (nyeste udg.). Svenske læsestykker til skolebrug ved Ida
Falbe-Hansen og E. Keller.
Engelsk. Engelsk for mellemskolen IV ved O. Friis-Hansen og Chr.
Nielsen (nyeste udg.). P. Riis-Jacobsen: Engelsk grammatik for
mellem- og realskolen og Engelske stiløvelser for mellemskolen.
Tysk. Ingerslev og Vibæk: Tysk II for mellemtrinnet (6. udg.). Sam
me: Gloser og øvelser til tysk II for mellemtrinnet (6. udg.).
Kaper: Tyske stiløvelser for begyndere. Kaper: Kortfattet tysk
sproglære.
Fransk. Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere.
Religion. Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie for skole og hjem (2.
udg.).
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Historie. Ludvig Schmidt: Lærebog i historie for mellemskolen 11
(18. udg.).
Geografi. C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen II.
C. C. Christensen og A. M. R. Krogsgaard: Atlas for mellem
skolen og højere skoler. Aksel Nielsen: Geografisk tegne- og
arbejdsbog.
Naturhistorie: Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen II.
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen IV. Lille flora.
Kemi. Jepsen: Uorganisk kemi for realskoler. Rasmussen og Simonsen:
Organisk kemi.
Naturlære. Th. Sundarph: Lærebog i fysik for mellemskolen II.
Matematik. Som III mellem.
Regning. Pedersen og Rotting: Mellemskolens regnebog IV. Opgaver
fra mellemskoleeksamen (ordnet efter typer) ved Poul Marcussen
og Thøgersen.
III MELLEM

Dansk. Hans I. Hansen og Th. Heltoft: Dansk læsebog III (nyeste
udg.). Aage Petersen: Den danske stil (2. udg.). Hansen, Hjuler
og Skovmand: Tegnsætningstræning for mellem- og realskolen II.
Engelsk. Engelsk for mellemskolen III ved O. Friis-Hansen og Chr.
Nielsen (nyeste udg.). P. Riis-Jacobsen: Engelsk grammatik for
mellem- og realskolen og Engelske stiløvelser for mellemskolen.
Tysk. Ingerslev og Vibæk: Tysk I og II for mellemtrinnet (nyeste udg.).
Samme: Gloser og øvelser til tysk I og II for mellemtrinnet.
Religion. Det nye Testamente (nyeste oversættelse). Salmebogen. Malte
sen og Heltoft: Kirkehistorie for skole og hjem (2. udg.).
Historie. Ludvig Schmidt: Lærebog i historie for mellemskolen I og
II ved Olaf Jonsen (I 19. udg., II 18. udg.).
Geografi. C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen IL
C. C. Christensen og A. M. R. Krogsgaard: Atlas for mellem
skolen og højere skoler. Aksel Nielsen: Geografisk tegne- og
arbejdsbog.
Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi II. Balslev og Simonsen:
Botanik III. Lille flora.
Naturlære: Som i II mellem.
Kemi. Rasmussen og. Simonsen: Organisk kemi + som i II mellem.
Regning. Pedersen og Rotting: Mellemskolens regnebog III. Opgaver
fra mellemskoleeksamen (ordnet efter typer) ved Poul Marcussen
og Thøgersen.
Matematik. H. Chr. Christiansen og V. Jensen: Aritmetik for mellem
skolen. Juul og Rønnau. Geometri for mellemskolen.
Sang. Skolesangbogen.
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Håndarbejde. M. Højmar: Håndarbejdsbogen for skolens afgangsklasser
og ungdomsskolen.

II MELLEM
Dansk. Hans I. Hansen og Th. Heltoft: Dansk læsebog II (nyeste
udg.). Aage Petersen: Den danske stil (2. udg.). Hansen, Hjuler
og Skovmand: Tegnsætningstræning for mellem- og realklassen II.
Engelsk. O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen
II (nyeste udg.). P. Riis-Jacobsen: Engelsk grammatik for mellemog realskolen og Engelske stiløvelser for mellemskolen.
Tysk. Ingerslev og Vibæk: Tysk I for begyndere (nyeste udg.). Glo
ser og øvelser til tysk I for begyndere (nyeste udg.).
Religion. Det nye Testamente (nyeste oversættelse). Salmebogen. JuulMortensen og Norrild: Bibelhistorie for mellemskolen (4. udg.).
Historie. Ludvig Schmidt: Lærebog i historie for mellemskolen (I. del)
ved Oluf Johnsen (19- udg.).
Geografi. C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen I (ny
este udg.). C. C. Christensen og A. M. R. Krogsgaard: Atlas for
mellemskolen og højere skoler. Aksel Nielsen: Geografisk tegneog arbejdsbog.
Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi I. Balslev og Simonsen:
Botanik II. Lille flora.
Naturlære. Th. Sundorph: Lærebog i fysik for mellemskolen I.
Regning. Pedersen og Rotting: Mellemskolens regnebog II.
Matematik. Nygaard og S. Vester-Petersen: Aritmetik for mellemskolen.
Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen.
Sang. Skolesangbogen.
Tegning. Ernst Thomsen. Rumtegning nr. 6.
Håndarbejde. M. Højmar: Håndarbejdsbogen (7. skoleår).
Kemi. H. Rasmussen og K. Simonsen: Uorganisk kemi for mellemskolen.

I MELLEM
Dansk. Hans I. Hansen og Th. Heltoft: Dansk Læsebog I. Aage Peter
sen: Den danske stil (2. udg.). Hansen, Hjuler og Skovmand:
Tegnsætningstræning for mellem- og realskolen I.
Engelsk. Engelsk for mellemskolen I ved O. Friis-Hansen og Chr. Niel
sen (nyeste udg.).
Religion. Salmebogen. Juul-Mortensen og Norrild: Bibelhistorie for
mellemskolen (4. udg.).
Historie. Lærebog i historie for mellemskolen af Ludvig Schmidt ved
Oluf Johnsen (19. udg.).

Geografi. C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen I (ny
este udg.). C. C. Christensen og A. M. R. Krogsgaard: Atlas for
mellemskolen og højere skoler. Aksel Nielsen: Geografisk tegneog arbejdsbog.
Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi I. J. Lange: Vilde plan
ter. Vilhelm Balslev og K. Simonsen: Botanik for mellemskolen I.
Naturlære. H. Rasmussen og K. Simonsen: Fysik for mellemskolen I.
Regning. Pedersen og Rotting: Mellemskolens regnebog I.
Sang. Skolesangbogen.
Håndarbejde. M. Højmar: Håndarbejdsbogen (6. skoleår).

5. KLASSE

Dansk. Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog IV.
Fredebo og Kaalund Jørgensen: Det danske sprog (4. hæfte).
Religion. Luthers lille katekismus. Martensen og Paulli: Mindre bibel
historie. En salmebog.
Historie. Nic. M. Helms: Danmarkshistorie. Helst sidste udgave.
Geografi. Axel Nielsen: Vor jord. Christensen og Krogsgaards atlas
for mellemskolen.
Regning. Bøgh og Pihl: Regnebog for 5. underklasse.
Sang. Sangbogen: Den danske sang.
Håndarbejde: M. Højmar: Håndarbejdsbogen (5. skoleår).
4. KLASSE

Dansk. Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog III.
Fredebo og Kaalund Jørgensen. Det danske sprog (3. hæfte).
Religion. Martensen og Paulli: Mindre bibelhistorie. En salmebog.
Historie. Som 5. klasse.
Geograf. Som 5. klasse.
Regning. Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog IV.
Sang. Sangbogen: Den danske sang.
Håndarbejde. M. Højmar: Håndarbejdsbogen (4. skoleår).
3. KLASSE

Dansk. Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog II.
Fredebo og Kaalund Jørgensen: Det danske sprog (2. hæfte).
Religion. Nielsen og Haahr: Fortællinger af bibelhistorien. En salmebog.
Historie: Som 5. klasse.
Geograf. Som 5. klasse.
Regning. Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog III.
Sang. Sangbogen: Den danske sang.
Håndarbejde. M. Højmar: Håndarbejdsbogen (3. skoleår).
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2. KLASSE
Dansk. Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog I.
Fredebo og Kaalund Jørgensen: Det danske sprog (1. hæfte).
Religion. Nielsen og Haahr: Fortællinger af bibelhistorien.
Geografi. Christensen og Krogsgaards atlas for mellemskolen.
Regning. Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog II.
Sang. Sangbogen: Den danske sang.

1. KLASSE
Dansk. Børnenes danske læsebog. ABC; senere på året Fossing, Skarvig
og Sørensen: Børnenes danske læsebog for de mindste.
Regning: Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog I.
1 kladdebog, lineal, tegneæske med blyant (Viking nr. 2), viske
læder, gymnastiksko, 1 „Forberedelsesskolens skrivebog I“.
I forberedelsesklasserne skal eleverne have en meddelelsesbog samt
fra II klasse en karakterbog, der begge fås hos boghandlerne.
Eleverne vil ved skoleårets begyndelse få underretning om, hvad
der skal anskaffes til undervisning i skrivning, tegning, gymnastik og
håndarbejde.
Der bør ikke skrives navn i bøgerne, før de er forevist på skolen.
For at hjemmene bedre kan kontrollere børnenes hjemmeforberedelse,
har eleverne i 3., 4. og 5. klasse pålæg om at have et hæfte med stift
bind, hvori de i skoletimerne efter lærerens diktat nedskriver, hvad de
har for til hver dag i ugen i de forskellige fag.
Da vi gerne vil give afslutningen et festligt præg, og da vi håber
at få lejlighed til at se så mange forældre som muligt, har vi henlagt
højtideligheden til Håndværkerforeningens store sal. Afslutningen fin
der sted onsdag den 25. juni kl. 10, og til afslutningshøjtideligheden
indbydes foruden eleverne og deres pårørende tidligere elever og iøvrigt
alle, der interesserer sig for skolen og dens arbejde.
Det nye skoleår begynder for forberedelsesklasserne torsdag den 14.
august kl. 10. Eleverne møder på Hulvej. — Real- og mellemskole
klasserne begynder fredag den 15. august kl. 10, og eleverne møder
i Kildegade.
Henvendelser og forespørgsler angående skolen kan bedst finde sted
i træffetiden (kl. 14—15 undtagen lørdag). Passer denne tid Dem ikke,
beder vi Dem ringe og aftale en mere belejlig tid (tlf. 738). I sommer
ferien kan skolebestyreren træffes daglig indtil 4. juli og efter 4. august.

Horsens, i juni 1952.

Svend Aage Halskov.
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