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STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

A. 1. PEDERSENS BOGTRYKKERI. AUIKGM8R0

Praktiske bekendtgørelser
Allingaabro Realskole
er en eksamensberettiget mellem- og realskole, der består af 4 underskoleklasser, 4 mellemskoleklasser og 1 realklasse.
I underskolen optages børn i alle klasser til enhver tid, helst dog 1. april
eller august. I mellemskolen optages eleverne normalt i 1. mellem i 11-års
alderen efter 4 års skolegang. Kun undtagelsesvis optages elever i de andre
mellcmskoleklasser. I realklassen optages kun elever, der har bestået mel
lemskoleeksamen og af skolen findes egnede til optagelse.
Foruden til realklassen giver en tilstrækkelig god mellemskoleeksamen
adgang til gymnasiet, men på grund af den modenhed og selvstændighed,
der kræves i gymnasiet, vil det i reglen være en meget stor fordel at tage
realeksamen først. Mellemskoleeksamen har sin værdi, men den er ikke
beregnet som en afgangseksamen, og det må derfor stærkt tilrådes, at alle
elever, som skolen er villig til at opflytte i realklassen, gennemgår denne
klasse, så de kan forlade skolen med realeksamen, der giver adgang til stil
linger i det offentliges tjeneste og i det private erhvervsliv.

Skolens kontor
er Ørstedvej 8. Telefonnummer: Allingaabro 102.
Udmeldelse

af skolen kan kun ske med fuld måneds varsel. Der betales skolepenge for
den måned, hvori udmeldelsen sker, og for den følgende. Udmeldelse til
1. juli modtages ikke.
Skolepengene,
der betales månedsvis forud på skolen eller på postkonto 18569, andrager
fra august 1954 pr. måned 16 kr. i 1. u., 20 kr. i 2.-4. u., 25 kr. i I og II mel
lem, 28 kr. i III og IV mellem og 30 kr. i real. Der betales intet indskriv
ningsgebyr og ingen brændselspenge.
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Fripladser

for statens, amtets og kommunernes fripladstilskud uddeles hvert år til
elever i realklassen og mellemskolen efter ansøgning, som indsendes i april
måned. Der kan fås såvel hel som delvis friplads. I dette skoleår har skolen
haft den glæde at modtage tilskud fra Vivild-Vejlby, Gjesing-Nørager, Holbæk-Udby og 0.- og V. Alling kommuner. Fra det kommende skoleår beta
ler nogle kommuner skolepenge helt eller delvis for en del af eleverne.
Nærmere meddelelse fås ved afslutningen.
Skolebøger udlejes

for 25 kr. årligt til elever i mellemskolen og realklassen. Disse bøger skal
behandles omhyggeligt og forsynes med et solidt omslag.
Konfirmationsforberedelsen

bør foregå om vinteren i III mellem eller sommeren før eller efter, da skole
arbejdet lider mindst derved.
Karakterer

gives 4 gange årligt. Karakterbogen skal straks forevises hjemme og under
skrives og derefter afleveres på skolen. Skolebestyreren besvarer med glæde
enhver henvendelse fra forældrene om elevernes standpunkt og øvrige
forhold.
Ordensregler

Eleverne skal møde i god tid om morgenen. I frikvartererne opholder de sig
på legepladsen under opsyn af en lærer. I middagspausen må de elever, der
kan nå det, tage hjem og spise, men ellers må ingen elev forlade skolen i
skoletiden uden tilladelse.
De elever, der skal vente på rutebil eller tog, skal i ventetiden opholde
sig på skolen, hvor de vil være under tilsyn af en lærer.
Skolen anmoder indtrængende forældrene om at lade lægebesøg, Randersture m. m, foregå, så at skolegangen lider mindst muligt derunder.
Fritagelse for deltagelse i gymnastikundervisningen kan tillades i indtil
en uge, når det af en skriftlig meddelelse fra forældrene fremgår, at det er
nødvendigt. Ifølge påbud fra ministeriet kræves lægeattest for fritagelse
for længere; tid end en uge.
Det nye skoleår
begynder fredag den 12. august kl. 9. 1. underklasse møder dog først kl. 10.
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Bogliste for mellemskolen og realklassen 1955-56
Hansen og Heltoft: Dansk læsebog f. mellemskolen.........
I II III 1
—
Dansk læsebog f. præliminærsk. ældste klasser
i
Noesgaard og Jensens sprogkere for mellemskolen...........
—
Noesgaard og Jensens sproglære for realklassen...............
1
P. Christensen: Svensk læsebog (16. udg.) .......................
1
Ny Testamente.........................................................................
—
Nørfeldt m. fl.: Kristendomskundskab ................................
Den danske salmebog.............................................................
Friis Hansen og Nielsen: Engelsk m. øvelseshefte...........
I I I HI IV
— Engelsk for realklassen (5. oplag) m. øvelseshefte
Svend Christensen og Gerh. Rasmussen: Lærebog i skr.
engelsk for realklassen....................................................
Hansen-Christensen og Brüel: Mellemskolens tyskbog. .. .
¡ 11 III
Hans Otto Jensen: Historie for mellemskolen...................
I I
Buehreitz og Rosing: Historie for mellemskolen...............
II
11
1
H. L. Møller: Danmarks historie ffa 1848 til nutiden ....
Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære for
realklassen (17. udg.).....................................................
Christensen: Geografi for mellemskolen I (18. udg.).........
1 I
—
Geografi for mellemskolen II (20. udg.)..
—
!
Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen...........
’I
Hellner og Humkun: Erhvervsgeografi (5. udg.)...............
Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen ...............
I i I4-II II
i
Andersen og Jørgensen: Biologi for realklassen.................
Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen...............
I i ni IV
Rasmussen og Simonsen: Lille flora....................................
—
Organisk kemi ......................................................
—
Uorganisk kemi...................................................
~i
—
Fysik for mellemskolen........................................
II
I i
il
Norbøll: Varmelære for realklassen ....................................
—
Elektricitetslære for realklassen ...............
Christensen og Marcusscn: Regning....................................
I i
Friis-Petersen og Jensen: Mellemskolens nye regnebog. .. .
ni IV
—
Realklassens regnebog........................................
1
Jessen og Smith: Matematik og regning for realklassen. .. .
—
Aritmetik for mellemskolen I-III...............
Juul og Rønnow: Geometri for mellemskolen...................
Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere...........................
Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog f. mellemskolen (11. udg.)
i
Skolesangbogen ...................................................................... —I _ j _ , 1
Alle de nævnte og senere udgaver kan anvendes.
— betyder, at bogen anvendes i pågældende klasse. I-IV og R betegner det bind,
der anvendes. Enkelte bøger anskaffes senere efter nærmere meddelelse.

—

—

*

1

—

1—

L

—

5

Bogliste for underskolen
Den danske salmebog..............................................................
Ole Bole ABC .... .................................................................
Oles første læsebog . ...............................................................
Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog f. købstadssk.
Verner Sørensen: Skriv rigtigt .............................................
Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Den nye regnebog.............
Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie for grundskolen . .
N. Helms: Danmarkshistorie fortalt for børn.......................
Christensen og Krogsgaard: Atlas........................................
Christensen; Lille geografi.....................................................
Balslev: Naturhistorie for folkeskolen ................................
Skolesangbogen ......................................................................
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Årsprøver og eksaminer 1955
Skriftlige prover.

9.—12. maj: skriftlig eksamen for real og IV mellem.

Mandag den 6. juni:
III m. genfortælling 8,30—11. — II m. a+b regning og mat. 8,30—11,30. —,
1 m. a. dansk 12—14,30. — I m. b. regning 8,30—10,30. — 4. u. regning
8,30-10,30. - 3. u. dansk 8,30-9,30. - 2. u. dansk 10-11. - 1. u. reg
ning 10,30—11,30.
Tirsdag den 7. juni:
III m. regning 8,30—11,30 og matematik 12,30—14,30. — II m. a+b genfortælling 8,30—10,30. — I m. a. regning 8,30—10,30. — I m. b. dansk
12—14,30. — 4. u. dansk 10—12. — 3. u. regning 8,30—10,30. — 2. u. reg
ning 10,30-12. - 1. u. dansk 8,30-9,30.

Onsdag den 8. juni:
III m. dansk stil 8,30—11. — De øvrige klasser normal skolegang.
Sidste normale skoledag for III, II, I m. og 4. u. er fredag den 10. juni og
for 3., 2. og 1. u. tirsdag den 14. juni.
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Mundtlige prøver.

Mandag den 13. juni:
Ila engelsk 8,30 P+B.
Tirsdag den 14. juni:
III fysik 8,30 P+C. — Ilb dansk 8,30 S-|-Bs. — la engelsk 8,30 B+L.
Onsdag den 15. juni:
III regn.+mat. 8,30 C+P. - Ib dansk 8,30 BS+S. - 4. u. dansk 8,30 F+H.
Torsdag den 16. juni:
Ila regn.+mat. 8,30 P+C. — Ilb fysik 8,30 BS+S.

Fredag den 17. juni:
III geografi 8,30 C+L. — la naturhistorie 8,30 M+BS. — 4. u. regning
8,30 P+S. — 1. u. dansk 9 F, religion 10 H, regning 10,30 FP.

Lørdag den 18. juni:
Ila fysik 10 BS+C. - Ilb geografi 8,30 L+M. - Ib historie 8,30 P+S. 3. u. regning 9 C+BS, religion 9,45 H. — 2. u. regning 9 C+BS, religion
9,45 H og dansk 10,30 F+B.

Mandag den 20. juni:
III engelsk 8,30 B+P. — la geografi 8,30 BS+M. — 4. u. historie 8,30
FP+H.
Tirsdag den 21. juni:
Ila dansk 8,30 S+H. — Ilb regn.+mat. 8,30 P+C. — Ib geografi 8,30
BS+L. - 3. u. dansk 8,30 F+B.
På planen over årsprøverne er skolens lærere betegnet således: B = skole
bestyrer Christiansen, BS = hr. Bojer Sørensen, C = hr. Christensen,
F = fru Christiansen, FP — fru Pedersen, II = fru Højlund, L = fru
Lausten, M — frk. Mikkelsen, P = hr. Pedersen og S = hr. Steffensen.

Den første af lærerne ved hver prøve er eksaminator, den anden censor.
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Mundtlig real- og mellemskoleeksamen
Mandag 23/5 kl. 10,30
Onsdag 25/5 - 8,30
Fredag 27/5 - 8,00
11,00
Onsdag 1/6 - 8,30
8,30
Fredag
3/6 - 8,00
Lørdag 4/6 - 8,00
Torsdag 9/6 - 8,00
8,30
Mandag 13/6 - 8,30
8,30
Torsdag 16/6 - 9,30
8,30
Mandag 20/6 - 8,30
8,30

R
R
R
IV
R
IV
IV
R
R
IV
R
IV
R
IV
R
IV

Fransk
Naturhist.
Dansk
Latin
Engelsk
Tysk
Regn.-f-mat.
Regn. 4-mat.
lysk
Naturhist.
Historie
Fysik
Geografi
Engelsk
Fysik
Geografi

Fru Lausten
Frk. Mikkelsen
Hr. Steffensen
Hr. Christiansen
Hr. Christiansen
Fru Lausten
Hr. Pedersen
Hr. Christensen
Fru Laustem
Frk. Mikkelsen
Frk. Mikkelsen
Hr. Christensen
Fru Lausten
Hr. Christiansen
I Ir. Christensen
Fru Lausten

Lærer Knud Hansen, Randers
Overlærer Sv. Aa. Hansen, Ringsted
Lærerinde; frk M. E. Pedersen, Hadsten
Provst |ohs. Asmund, Ørsted
Lærer |ohs. Vølver, Randers
Lærer Klokmose, Randers
Viceskoleinspektør Schaarup, Viborg
Viceskoleinspektør Schaarup, Viborg
Lektor M. Broch, Hjørring
Viceskoleinspektør Møller, Randers
Lærer j. O. Pedersen, Bjerringbro
Lærer Rcindal, Randers
Overlærer fru Aagaard, Aarhus
Lærer Karl Petersen, Randers
Lærer Chr. J. Lauritzen, Dronninglund
Lærer Kærsgaard, Aalborg

Håndarbejde i IV bedømmes af frk. Gudrun Hansen, Kbhvn. - 2/6 kl. 11
Skrivning
i III bedømmes af overlærer frk. G. Alstrup, Aarhus
Tegning
i III bedømmes af lærer Johs. Vølver, Randers.
Afslutning i Idrætshallen onsdag den 22. ¡uni kl. 19,30.

