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HORSENS PRIVATE

REAL- OG
FORBEREDELSESSKOLE
ÅRSBERETNING 1952 — 1953

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.

I 1. klasse modtages børn i alderen fra 6—- 7 år.
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13—■14 55
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IV.
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realklassen
15—-16 55
55
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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.
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Norgesturen 1952
Det var første gang, skolen arrangerede en rejse til udlandet, og
derfor var det med lidt betænkelighed, vi tog af sted på den forestående
Norgestur. Men det blev en tur, der var over al forventning, og som
vi sent vil glemme.
Natten til lørdag den 28. juni samledes IV mellem og realklassen
på Horsens banegård. Vi var 29 foruden lærer Bonding med frue og
lærerinderne fru Nielsen og fru Christensen. De skulle lede turen, som
nu tog sin begyndelse. Da alle var ankommet, gik vi op på perronen
og ventede på toget, der skulle bringe os til Frederikshavn. Lidt efter
brusede toget ind, og vi steg straks op i det. Rejsen til Frederikshavn
gik hurtigt, og humøret stod højt hos os alle, idet vi sang det meste
af vejen. Ved ankomsten til Frederikshavn fik vi travlt med at få vor
bagage samlet sammen og komme ned til havnen, hvor vi først skulle
gennem tolden og have vore pas stemplet, inden vi måtte gå om bord
på „Peder Wessel“.
Da vi sejlede fra Frederikshavn, var det gråvejr, og det vippede lidt;
derfor kravlede mange i soveposerne på fordækket, og nogle enkelte
følte søsygens kvaler — dog i lettere grad.
Sejlturen varede otte timer. Skønt det gyngede mest den sidste times
tid, kravlede vi alle op af soveposerne og stod ved rælingen for at
beundre den smukke udsigt over det skovklædte norske land, vi sej
lede forbi.
Kl. 17 sejlede vi ind i Larvik havn. Straks efter, at vi havde sat
foden på norsk jord og havde fået vore pas stemplet, fandt lærer
Bonding den norske buschauffør, der med sin bus holdt og ventede
på os ved kajen. Han skulle nu i de kommende dage køre os rundt
i Norge. Den første tur gik fra Larvik til Porsgrunn, hvor vi skulle
overnatte. Turen fra Larvik til Porsgrunn -— ca. en times kørsel —
var meget pragtfuld, især da solen lige var kommet frem. Jeg synes,
det var den skønneste tur, vi havde under hele opholdet i Norge, og
jeg tror, det er den tur, vi bedst husker, måske fordi det var det
første indtryk, vi fik af Norges storslåede natur. Næsten ingen steder
var der fladt land som det, vi er vant til herhjemme; derimod var der
høje fjelde og bjerge, beklædt med skov. Mange steder var der vandfald,
fosser og elve, hvor vandet brusede ned med vældig kraft.

4

Da vi nåede Porsgrunn, spiste vi middag, som smagte dejligt. I det
hele taget tænkte vi — som alle andre danskere gør, når de kommer
ud — på, hvad der fandtes i madgryderne. Vi havde ikke stillet store
forhåbninger til maden; men den blev en behagelig overraskelse. Vi fik
dejlig mad hver eneste dag — bortset fra en dag vi fik „medisterkaka",
som vi just ikke spiste os mætte i.
Søndag morgen stod vi tidligt op; thi kl. 7 skulle vi med en båd,
der sejlede gennem den mest interessante del af Bandak-kanalen. Det
var en skøn tur, og det var strålende solskin. Vi sejlede forbi høje,
slanke birke og grantræer, som gik helt ned til vandet, og ind imellem
kunne vi skimte små malede træhuse. Vi blev enige om, at det ville
være et dejligt sted at bo i en sommerferie. På turen kom vi til de
berømte sluser ved Vrangfoss, som var den største og flotteste fos,
vi så. Her hævedes båden adskillige meter gennem fem sluser, som var
lige efter hinanden. Vi kunne stå af båden og spadsere en tur, indtil
båden var kommet gennem dem alle fem. Derefter gik det videre til
Lunde, hvor vi gik fra borde. Her holdt vor buschauffør, og efter at
vi havde indtaget middag på Gvarv ungdomsherberg, kørte han os over
Seljord til Dalen, hvor vi spiste aftensmåltidet og overnattede.
Næste morgen kørte vi i bus op ad de kendte norske hårnålsveje
over højfjeldet til Rjukan. På denne tur fik vi rigtig lejlighed til at

Det gik —
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beundre, hvor godt Karlsen — som vi kaldte vor buschauffør — hånd
terede den store bus, selv i de skarpeste sving med afgrunden til den
ene side. Vi kørte også over adskillige broer, som var så smalle,, at
sidespejlet måtte slås ind, for at bussen kunne komme over. Til ære
for Karlsen digtede fru Nielsen en sang, hvori der bl. a. stod: „Jeg
kender ingen bedre, der på Norges veje kør’", og vi gav hende alle
ret deri.
Mandag eftermiddag tog vi med den berømte svævebane, Krossobanen,
der på ca. 5 min. bragte os op til Hvepseborg, der ligger i en højde
af 1000 m over havet. Mange gik endnu højere op og kom til de
første snepletter, hej, hvilken fryd, og så en rask sneboldkamp. Fra
Hvepseborg kunne vi se Gaustatoppen, som vi næste dag skulle bestige.
Tirsdag morgen ved nitiden startede vi fra Gaustas fod. Vi havde
fint vejr og solide madpakker i tasken, og så gik det opad mod toppen.
På det første stykke vej var der tæt skov, bagefter kom et stykke med
græs og små buske hist og her. Der, hvor græsset begyndte, kom vi
til en hytte, indrettet som et hotel, hvor vi indtog en forfriskning.
Derefter gik vi videre, og nu var der sten og atter sten. Da vi kom

Gausta-toppen i baggrunden med sine 1883 m.
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højere op, lå der også sne. Der var afsat røde mærker hele vejen
derop, for at vi ikke skulle løbe vild. Da vi havde vandret 5 timer,
syntes Gaustatoppen os så nær, og dog tog det en time, inden vi
nåede den. Åh, hvor herligt! Luften var tynd og ren, og solen glitrede
over de sneplettede fjeldtoppe; det var et ejendommeligt syn for os,
der kom fra det sommergrønne Danmark.
Da vi alle havde fået stemplet „Gausta“ på tørklæder, tasker, pakker
o. s. v., begyndte nedstigningen, som kan være farlig; men det gik dog
nogenlunde let for os. Vi var nede igen kl. seks. Så kørte bussen os
ind til byen. Det kan nok være, vi var trætte. Det var turens mest
anstrengende dag.
Onsdag morgen kørte vi fra Rjukan til Kongsberg, som vi ankom
til kl. 15. I Kongsberg så vi sølvværksmuseet og den interessante kirke,
som var stor og flot. Desuden så vi sølvminerne, som ligger et stykke
uden for byen. Med grubetoget kørte vi gennem kilometerlange gange
langt ind under det mægtige fjeld, hvor vi så brydning af sølvmalmen.
Fra Kongsberg fortsatte vi med bus til Larvik, hvor vi fik tid til at
gå på erindringsindkøb.
Næste dag begyndte hjemrejsen. Kl. tolv sejlede vi med „Peder
Wessel“ fra Larvik. Vi stod alle og vinkede farvel til Karlsen og frue,
som var mødt op. Vi havde været så glade for Karlsen, at vi blev
enige om, at vi ville have ham til at køre for os, når vi igen kom
til Norge.
Det var strålende solskin, vandet var blankt og roligt, så vi nød
rigtig sejlturen. Kl. 20 ankom vi til Frederikshavn, hvor vi blev ind
kvarteret på gymnasiet. Lørdag morgen kl. 7 tog vi med tog fra Fre
derikshavn, og nu gik det mod Horsens, som vi nåede kl. 12. På bane-
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gården var nogle forældre mødt op for at tage imod os, og snart
skiltes vi og tog hver til sit for at hvile ud i den lange sommerferie.
At turen var en strålende oplevelse, er vi alle enige om. Vi lærte
rigtig hinanden at kende uden for skolens rammer; og vore ledere for
tjener tak for den dejlige tur, som altid vil stå. for os som et ufor
glemmeligt minde blandt de mange gode minder, vi har fra vor skole
tid i Horsens, der nu snart er forbi.
Karen Ballisager.

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................... 30 kr.
5. forberedelsesklasse . 28 kr.
IV. mellemskoleklasse. 30 4.
—
. 25 III.
—
. 27 3.
—
. 22 II.
—
. 25 2.
—
. 20 I.
—
. 23 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 I/2, medens de følgende søskende intet betaler.
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
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
1953, pr. 1. november 1953 og pr. 1. februar 1954.
Ved indstilling til realeksamen betaler hver elev 35 kr., medens
afgiften til mellemskoleeksamen er fastsat til 25 kr.

8

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 435.

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
skoletøj.

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.
Til skolelæge har skolen valgt læge Wang-Nielsen.
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Lærerpersonalet har i det forløbne år bestået af:

Fru J. Agersnap med fagene geografi, regning, dansk og tegning.
Fru A. Baungaard med. fagene regning, sang og tegning.
Hr. S. Bending med fagene regning, matematik, fysik og tegning.
Hr. P. A. Christensen med fagene gymnastik, sløjd og naturhistorie.
Frk. J. Hansen med fagene dansk, tysk og fransk.
Hr. Knud Hansen med fagene engelsk, dansk og religion.
Fru M. Hansen med fagene gymnastik, håndarbejde og tegning.
Fru E. Jarnum med fagene dansk, geografi og skrivning.
Fru J. Kibæk med fagene dansk, skrivning og håndarbejde.
Fru S. Møller-Kristensen med fagene historie, dansk og skrivning.
Fru K. Madsen med fagene religion, geografi, naturhistorie og anskuelse.
Fru I. 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. Sorensen med fagene skrivning, religion, håndarbejde og regning.
Frk. S. Zeberg med fagene dansk, religion, naturhistorie, sang og skriv
ning.
Hr. S. Aa. Halskov med fagene regning, matematik, geografi og biologi.

Mellemskoleeksamen 1952
Birte Andreasen, d. af brugsforeningsuddeler A...............
Inger Andreasen, d. af fabrikant A........................................
Ruth Christiansen, d. af fru C................................................
Ruth Grand, d. af gårdejer G................................................
Jørgen Hoé Hansen, s. af konditor H. H...........................
Preben Nibe Hansen, s. af overbetjent H...........................
Vilhelm Hansen, s. af murermester H...................................
Wilmar Ilskjær, s. af repræsentant I....................................
Aase Jensen, d. af formand J................................................
Sven U. Jensen, s. af maskinforhandler J...........................
Else Johnsen, d. af repræsentant J........................................
Lis Jørgensen, d. af kranfører J............................................
Gerda Ladefoged, d. af gårdejer L........................................
Bente G. Mortensen, d. af pensionist M...............................
Erna Pedersen, d. af landmand P............................................
Marit Pedersen, d. af smedemester P....................................
Poul S. Pedersen, s. af forvalter P........................................
Bodil T. Pedersen, d. af gårdejer P....................................
Poul Rosdahl Rasmussen, s. af værkfører R.......................
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mg
mg-?mg
mg-jmg
mg-img—i—
ug-F
mg
mg-img-img-H
mg
g+
mg
mg
mg-?
mg
mg-i-

14,12
13,34
14,04
13,60
13,79
13,58
13,01
14,53
13,95
13,03
13,52
13,48
13,74
12,75
13,96
13,83
13,42
14,05
13,56

Finn S. Sørensen, s. af gartner S............................................
Ole Chr. Sørensen, s. af brændehandler S...........................
Karen Zachariassen, d. af metalarbejder Z...........................
Karen Ballisager, d. af gårdejer B........................................
Karen Bjerre, d. af forstander B............................................
Kirst-Marie Ousen-Christensen, d. af afd. propr. O.-C. ...
Lis Christensen, d. af mejeribestyrer C...............................
Bent Holm, s. af inspektør H................................................
Birte Kiær, d. af vognmand K............................................
Allis Martensen, d. af installatør M....................................
Grete F. Mortensen, d. af bankbestyrer M...........................
Benno B. Nielsen, s. af fabrikant N....................................
Conny Nielsen, d. af frisørmester N....................................
Karl Leo Nielsen, s. af havnearbejder N...........................
Alfred Pedersen, s. af læge P................................................
Arne M. Petersen, s. af overinspektør P...............................
Bent Rasmussen, s. af gårdejer R........................................
Bent C. Rasmussen, s. af bager R........................................
Hans Aage Sørensen, s. af arbejdsmand S...........................

mg
mg-img-iug-=ug-jmg
mg-H
mg-r
mg-r
mg-|mg
g+
mg-rmg-r
mg-rmg-img-img-img+

13,81
13,40
13,55
14,67
14,51
13,70
13,20
13,60
13,63
14,24
14,11
12,93
13,60
13,39
13,22
13,31
13,27
13,29
14,26

Til at bestå kræves 10,75 og til at bestå med udmærkelse 14,50.

Realeksamen 1952
Ragnhild Bach, d. af gårdejer B............................................
Egon Dissing, s. af overlærer D............................................
Karen Fenger-Eriksen, d. af politimester F.-E...................
Erik Gundersen, s. af gårdejer G............................................
Jørn A. Hansen, s. af mælkeuddeler H...............................
Agnethe Helms, d. af fru apoteker H...................................
Svenn-Erik Holst, s. af overopsynsmand H...........................
Anna T. Jensen, d. af forretningsfører J...........................
Ruth Jensen, d. af husmand J................................................
Bent Jørgensen, s. af inspektør J............................................
Mary Knudsen, d. af arbejdsmand K....................................
Harald Meldgaard, s. af maskinhandler M...........................
Aase Månsson, d. af fabrikant M........................................
Kirsten Pilegaard, d. af gårdejer P........................................
Elly Poulsen, d. af købmand P............................................
Lis Schreiber, d. af murermester S........................................

ug-img-img
ug-img-ig-|g
mg-img
g-|mg-|mg-img-img
mg
mg+

14,52
13,53
13,84
14,64
13,28
12,46
12,17
13,63
13,96
12,90
14,45
13,01
13,13
13,81
13,86
14,29

Til at bestå eksamen kræves 11,00 og til at bestå med udmær
kelse 14,50.

11

Realeksamen 1953
De skriftlige prøver afholdtes i dagene 7., 8., 11. og 12. maj. Mundt
lige prøver:
Torsdag den 28. maj: Ra biologi. Censor: realskolelærer Chr. Peter
sen, Brædstrup. Rb fysik. Censor: overlærer Petersen, Vejle.
Mandag den 1. juni: Ra matematik. Censor: overlærer Svahn Larsen,
Vanløse. Rb tysk. Censor: realskolelærer H. Frandsen, Horsens.
Torsdag den 4. juni: Ra dansk. Censor: lærer Petersen, Gammelby. Rb
biologi. Censor:realskolelærer A. Fischer, Skanderborg.
Mandag den 8. juni: Ra engelsk. Censor: overlærer N. J. Hansen, Hel
lerup.
Tirsdag den 9. juni: Rb dansk. Censor: kommunelærerinde, frk. G. Mor
tensen, Ebeltoft.
Torsdag den 11. juni: Ra fysik. Censor: realskolelærer S. Hansen,
Horsens. Rb geografi. Censor: skolepsykolog E. Eriksen, København.
Lørdag den 13. juni: Ra-I> fransk. Censor: realskolelærer Jochumsen,
Horsens.
Tirsdag den 16. juni: Ra historie. Censor: skoleinspektør J. Nielsen,
Horsens. Rb matematik. Censor realskolelærer Hjortmose, Vejle.
Fredag den 19. juni: Rb historie. Censor: overlærer, frk. Thiesen, Ros
kilde.
Lørdag den 20. juni: Ra tysk. Censor: kommunelærer Magnus, Mid
delfart.
Torsdag den 25. juni: Ra geografi: Censor: lærer Schroll, Stensballe.
Rb engelsk. Censor: realskolelærer Gandrup, Vejle.

Mellemskoleeksamen 1953
De skriftlige prøver afholdtes i dagene 7., 8., 11. og 12. maj. Mundt
lige prøver:
Torsdag den 28. maj: IVa tysk. Censor: realskolelærerinde, fru Langgaard, Horsens. IVb historie. Censor: realskolelærer Spelling-Østergaard, Århus.
Mandag den 1. juni: IVb fysik. Censor: viceskoleinspektør Als, Aalborg.
Tirsdag den 2. juni: IVa regning og matematik. Censor: overlærer
Svahn Larsen, Vanløse.
Torsdag den 4. juni: IVb dansk. Censor: realskolelærer A. Larsen, Tør
ring.
Mandag den 8. juni: IVa historie. Censor: realskolelærer Serritslev Pe
dersen, Horsens.
Torsdag den 11. juni: IVa geografi. Censor: lærer Sparse, Falling. IVb
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engelsk. Censor: realskolelærer, cand. mag. Held-Petersen, Skander
borg.
Tirsdag den 16. juni: IVa engelsk. Censor: realskolelærer H. J. Jensen,
Brædstrup. IVb regning og matematik. Censor: overlærer Jensen, Tør
ring.
Fredag den 19. juni: IVa naturhistorie. Censor: lærer Schroll, Stensballe.
Torsdag den 25. juni: IVb naturhistorie. Censor: fru skolebestyrer L.
Fryd, Århus.

Årsprøven.
Skriftlige årsprøver:
III mellem 15/ø, 16/e> l7/e °g 'Ve
il—I mellem 17/e °g 18/e-

Mundtlige årsprøver:
in
in
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, ,
„
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Lørdag den 20. juni.
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Hl
„
2 „ 10
I
„
1 „ 8 j engelsk
I
„
2 „ 10
regning
5a klasse
„ 10
dansk
5b
„
„ 10
4b
„
1 „ 9 j- naturhistorie
4b
„
2 „ 11
3a
„
1 „ 9 } regning
3a
„
2 „ 10
3b
„
1 „ 9 } regning
3b
„
2 „ 10
dansk
2a
„
.. 10
dansk
Ib
„
„ 10
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Mandag den 22. juni.
II mellem 1 kl. 8 ’
1 tysk
2 ,, 10 .
II
geografi
5a klasse
»> 13
geografi
5b
13
>»
4a
1
9 1I regning
4a
2
12
4c
,, 13
regning
»
1
3b
9 1j- dansk
2
3b
>>
10 J
2
religion
»
>» 10
la
10
regning
>>
Ib
10
regning
»>

Torsdag den 25. juni.
III mellem 1 kl. 8 1
matematik
III
2
10 J
II
1
8 1[ regning
II
2
10 J
I
1
»>
8 1► dansk
I
2
10 J
5a klasse
yy 15
dansk
5b
regning
13
4a
1 » 9 1
»>
dansk
4a
2 » 12 J
>»
1
4b
9 1j- regning
4b
2 yy 11 J
1 J, 9 1
3a
,,
f dansk
3a
2
,5
10 1
3b
1
9 1j- religion
2
3b
10 J
2a
regning
10
J,
I ovenstående skema betegner 1 klassens første halvdel af ele
verne (alfabetisk) og 2 den sidste halvdel.
Håndarbejderne, tegnearbejderne og papir- og lersløjdarbejderne
er fremlagt fredag den 19. juni, lørdag den 20. juni og mandag den
22. juni fra kl. 9 til 12.

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 samme Engelske stiløvelser for realklassen.
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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.]. 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.
Naturhistorie. Mogens Lund: Biologi-bog for realklassen.
Naturlære. 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.).
Historie. Ludvig Schmidt: Lærebog i historie for mellemskolen II
(18. udg.).
Geografi. Som III mellem.
Naturhistorie: Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen II.
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen IV. Lille flora.
Kemi. Som III mellem.
Naturlære. Th. Sundorph: Lærebog i fysik for mellemskolen II.
Regning. Pedersen og Røtting: Mellemskolens regnebog IV. Opgaver
fra mellemskoleeksamen: Som III mellem.
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IH 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 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 II. Balslev og Simonsen:
Botanik III. Lille flora.
Naturlære. H. Rasmussen og K. Simonsen: Fysik for mellemskolen II.
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. Som II mellem.
Sang. Skolesangbogen.
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 Jonsen (19. udg.).
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Geograft. Som I mellem.
Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi I. Balslev og Simonsen:
Botanik II. Lille flora.
Naturlære. Som I mellem.
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 Jonsen (19. udg.).
Geograf. 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.
Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I.
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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.
Naturhistorie. Som 5. klasse.
Geografi. 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 IL
Fredebo og Kaalund Jørgensen: Det danske sprog (2. hæfte).
Religion. Nielsen og Haahr: Fortællinger af bibelhistorien. En salmebog.
Historie: Som 5. klasse.
Geografi. Som 5. klasse.
Regning. Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den ny regnebog III.
Sang. Sangbogen: Den danske sang.
Håndarbejde. M. Højmar: Håndarbejdsbogen (3. skoleår).

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.
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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 tirsdag den 30. 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 lørdag den 15. august kl. 10.
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 1053.

Svend Aage Halskov.
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BOGTRYK

