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TH. LANGS 
SEMINARILM
SILKEBORG

1949



Th. Langs Skoler
omfatter følgende afdelinger:

A. Den fuldstændige højere 
almenskole

— grundlagt 1882 —
statsanerkendt 1887.

Ret til at afholde studenter
eksamen 1910.

B. Seminariet
— grundlagt 1896 — 
statsanerkendt 1896.

C. Forskoleseminariet
— grundlagt 1891 — 
statsanerkendt 1896.z

D. Seminarieskolen

— grundlagt 1894 —

a. Forskolen 6—11 år.
b. Mellemskolen 11—15 år.
c. Realklassen 15—16 år.
d. Gymnasiet 15—18 år.
Optagelsesprøve i slutningen af juni.

I, II, III, IV klasse og forberedel
sesklasse samt for tiden 2%-årig 
studenter-linje

Optagelsesprøve i slutningen af juni.

I og II klasse samt forberedelses
klasse.

Optagelsesprøve i marts 1951, marts 1953 
o. s. fr. hvert andet fir.

Børneskole på 7 klasser med til
hørende sløjdskole, skolekøk
ken og skolehave.



TH. LANGS SKOLER * SILKEBORG

Meddelelse]
fra

Seminariet



Den selvejende institution
»Th. Langs Skoler«ledes, ifølge den af undervisningsministeriet i skrivelse af 7. august 1918 godkendte fundats, af en bestyrelse, hvis medlemmer er:

Medhjælpende forstanderinde ved seminariet frk. K. Ege, bestyrelsens næstformand.
Hr. byrådsmedlem, kontorassistent Anker Henriksen, Silkeborg kommunes repræsentant.

Rektor og seminarieforstander frk. K. Linder strøm-Lang, bestyrelsens formand.
Forstanderinde for underskolen frk. Astrid Lundkvist.

Hr. lektor E. V. Rasmussen.

Forstander for seminarieskolen hr. seminarielærer J. C. Ravn.

Hr. amtmand E. F. G. Schau, Skanderborg, ministeriets repræsentant.



Seminariet står i øjeblikket midt i et arbejde for på eengang at opfylde alle de krav, der følger med den bestående seminarie- ordning, og at udnytte den frihed til at forsøge nye metoder, der blev givet os ved bemyndigelsesloven af 25. maj 1948. Hvordan den kommende seminarieordning bliver, er det umuligt at vide; men dens udformning vil antagelig blive af større blivende værd, hvis der fra seminariernes side gøres mest muligt for at høste erfaringer gennem forsøgsarbejdet både om nye undervisningsformel’ og om ændrede eksamensforhold.For de unge, der ønsker at begynde en læreruddannelse, står i øjeblikket to veje åbne, men begge fører til samme eksamen: Den 4-årige, som man kommer ind i gennem optagelsesprøven eller en god real- og præliminæreksamen, og den 2%-årige, som kun optager studenter.På det fireårige seminarium optager vi elever hvert år; på det 214-årige har vi hidtil optaget et hold hvertandet år (i de ulige år), og det er næppe sandsynligt, at vi kan gøre det hyppigere, før vi bliver i stand til at opføre den nybygning, som institutionens stærke vækst nødvendiggør, men som endnu ikke er bevilget.Det er glædeligt, at tilgangen til seminarierne er stigende, for landet behøver lærere til den talstærke generation af børn, der 



4nu banker på skolens dør. Det er også forklarligt, at flere strømmer til, for arbejdsvilkårene er bedre end før. Det, seminarierne kan byde de unge, er alsidigt arbejdsstof med mange muligheder for at imødekomme deres trang til viden; angsten for arbejdsløshed er praktisk talt afskaffet, understøttelserne tilflyder dem rigeligere end nogen sinde, og lønningsvilkårene efter ansættelsen er antagelige, selv om de ikke kan kaldes strålende.Naturligvis har seminarieuddannelsen også skyggesider; fagtrængslen er stor, og endnu er der en tung dødvægt af »huskestof«, som skal holdes præsent til eksamen. Helt kan delte nok ikke undgås. En lærer behøver fagligt overblik og kan ikke få dette alene ved detaljstudier. Men på mange områder stræber man efter at erstatte lektielæsningsmetoder med selvstændigere former.Vort seminariums forsøgsarbejde har endnu ikke udfoldet sig stærkt; men det er i vækst. Det består for det første i en koncentrering af fagene til I del, således at sproglig dansk og skrivning får et stort timetal i 1. kl. og gøres færdig på eet år for derefter at give større plads på skemaet i 2. klasse til dansk litteratur, fysik og matematik. For det andet bliver arbejdsformen i dansk litteratur omlagt fra rent klassearbejde til overvejende gruppearbejde med friere emnevalg og rigeligere adgang til kilderne. I historie ønsker vi at prøve lignende veje med det hold, som bliver 3. kl. efter sommerferien. Også fysik blivei' omlagt. I den praktiske skolegerning har alle seminarier fået tilladelse til ved eksamen at give eleverne et døgn til fri forberedelse. Det er en god reform, der fører hen imod naturligere forhold. I tegning har vi understreget tavletegningens betydning ved at slutte os til ønsket om, at karaktergivningen udsættes til efter 3. klasse, så at alle ele- vei' prøves i tavletegning.Således ligger det nuværende arbejde; med stor interesse har vi fulgt seminariekommissionens arbejde på at fæstne et lovforslag, der giver plads for de nye problemer. Et seminariemøde i Odense i foråret samlede os om et udkast til et sådant lovforslag. Det mest opsigtsvækkende heri er, at speciallæsningen skulle afløses af en linjedelt specialuddannelse, som skulle forsyne folkeskolen med det fornødne antal lærere til sløjd, skolekøkken og sprog i eksamensmellemskolen, og at de fire store åndsfag til II del, 



5kristendomskundskab (kirkehistorie og dogmatik), dansk litteratur, pædagogik og historie, skulle være helt eksamensfri. Her er noget langt mere radikalt end alle tidligere reformforslag, og hvis det lykkes at føre disse ting igennem, kan de afgørende ændre seminariernes arbejdsform. Det første kan nok betegne et tilbageskridt med hensyn til frihed — for specialelæsningen er for en del seminarieelevei' et »åndehul«. Men uddannelsen må på den anden side afpasses efter den skole, hvor de unge lærere skal bruges, og særfagene skal også have lærere. Desuden vil specialclæsningens fordele komme igen i de fire eksamensfri fag. Disse fags store værdi for den personlige udvikling gør det særlig tillokkende at tænke sig dem løst af eksamens bånd.Endnu er der således store uløste spørgsmål; men vi må håbe, at der vil rejse sig noget godt og nyt af røret. Allerbedst ville det være, om man kunne bevare den rummelighed, som forsøgsundervisningen har tilladt, også når den nye lov er færdig. Det går langsomt, hvis ingen må gå frem, før alle er enige om at gøre næste skridt på een gang. Det nye og gi'ødefulde: den overgangssituation, hvori vi nu befinder os, er, at seminarierne hver især kan prøve sig frem, hvor de enkelte har noget at sætte ind. For tiden kan enkelte lærere og enkelte klasser, ja undertiden enkelte elever, gå ind i et forsøgsarbejde, fremlægge sine ønsker, gøre rede for sine erfaringer for dem, som på ministeriets vegne følgei* slagets gang, uden at behøve at vente på, om fagkollegaen ved samme seminarium eller de andre ved naboseminariet gør det samme.Der er en ny og friere luft om os i de sidste år. Det ei' nyt på vore breddegrader, at samme eksamensbevis udstedes, skønt kundskaberne er samlet på ret forskellig måde. Vist er det lovlig tidligt at skønne over »studenterlærerne«s brugbarhed endnu; men vore erfaringer hei’ under deres uddannelse peger i retning af, at de vil komme til at stå sig helt godt, og at forskellen ikke er større, end at skolen kun vil have gavn deraf. Det er også nyt, at ministeriet vil have os alle med til at prøve os frem til en ny lovgivning, og at der for tiden holdes eksamen i dette land i samme fag på talrige forskellige måder, så det egentlig må være en noget besværlig bestilling at være censor. Helt ned til så forholdsvis nærliggende en ting, som at kontrollen med attester og 



6dispensationer af forskellig art ved optagelsen flyttes fra ministeriet til det optagende seminarium, så vidner det om, at der er større lyst til at praktisere friheden, end vi tidligere sporede.Det ville være beskæmmende, om ikke vort svar på denne holdning fra myndighedernes side var en øget indsats og et alvorligt arbejde. Også de unge, som melder sig til arbejdet, bør kende og forstå de særlige forhold, der hersker for tiden, så de straks kommer med i det positive opbygningsarbejde og ikke overhører den appel til selvstændighed og medarbejden, som forsøgsarbejdet indeholder. Om der kommer noget rigtigt ud deraf, afhænger både af lærernes evne og vilje til at prøve nyt og af elevernes modenhed og målbevidsthed.De, som vil sætte noget af sig selv ind på at blive kyndige undervisere og årvågne opdragere, skal nok erfare, at det er et menneskeliv værd at blive lærer. Der står meget på spil, og man bliver aldrig færdig. Man får brug for at vide meget, mon også for at forstå meget; forstå selve livets love, forstå sin egon dybe forpligtelse og sin menneskelige utilstrækkelighed. Så forstår man måske en dag, at kun den, som forstår at tage imod, har noget at give; og da det er kærlighed, børnene behøver, må vi hente det, som de skal have hos os, fra Gud, som altid gerne giver af sin kærlighed.Silkeborg, den 27. juni 1949.
Karen Linder strøm-Lang.



Seminariets lærereHr. provst A. Blenker: Religion. (Ved seminariet siden 1927).Hr. Gunnar Christensen, cand. mag., adjunkt: Tysk. (1945).Frk. M. Christiansen, eksam. li.: Håndarbejde. (1930).Hr. pastor Rich. Damm: Religion (1947).Frk. K. Ege, eksam. li. og eksam. faglærerinde, medhj. forstanderinde ved seminariet: Pædagogik. (1912).Fru I. Hansen, eksam. forskoleli.: Småsløjd. (1933).Hr. K. V. Jensen, eksam. 1.: Matematik og musik. (1946).Fru E. Leschly Kristensen, eksam. faglærerinde, lektor: Tysk.(1932).Hr. E. Mondrup Kristiansen, eksam. 1.: Tegning, skrivning og sløjd. (1930),Hr. Hans W. Larsen, cand. mag., lektor: Engelsk. (1932).Frk. K. Linder str øm-Lang, cand. mag. og eksam. li., rektor og seminarieforstander: Undervisningsøvelser. (1923).Hr. B. Madsen, cand. mag., lektor: Naturhistorie og geografi.(1934).Hr. Kjeld Madsen, cand. mag.: Historie og pædagogik. (1948).Frk. E. Madvig, eksam. li.: Engelsk og regning. (1947).Hr. E. Messeil, eksam. 1.: Sang og musik (1920).Fru L. Mortensen, eksam. li.: Skr. dansk. (1938).Hr. Anders Munk, cand. mag., adjunkt: Naturhistorie og geografi. (1947).Hr. O. Munk, eksam. 1., eksam. gymnastiklærer: Gymnastik (1931).Frk. A. E. Munch Nordentoft, cand. mag., adjunkt: Dansk, svensk, tysk. (1938).Hr. E. V. Rasmussen, cand. mag., lektor: Fysik. (1929).Hr. J. C. Ravn, eksam. 1., forstander for øvelsesskolen: Regning, undervisningsøvelser og metodik. (1918).Fru M. Ravn, eksam. li. og eksam. gymnastikli.: Gymnastik.(1932).



8Hr. N. Bak Ringgaard, eksam. 1.: Gymnastik, sang og musik. (1947).Hr. Leo Toft, cand. mag., adjunkt: Fysik (1946).Frk. A. M. Utzon, cand, mag., adjunkt: Dansk, tysk. (1946).Frk. E. Løve Østerbye: Engelsk. (1931).Ved øvelsesskolen og praeparandklassen virker desuden følgende lærere:Fru I. Baunvig, eksam. li. (Ved skolen siden 1920).Fru E. Holst, eksam. husholdningsli. (1929).Frk. E. Holst, eksam. li. (1948).Frk. E. Højsgaard, eksam. forskoleli. (1942).Hr. E. Jensen, eksam. 1. (1936).Hr. Folmer Rasmussen, eksam. 1. (1947).Fru K. Rasmussen, eksam. li. (1947).Den daglige ledelse af seminariet påhviler vor mangeårige medarbejder, frk. Kristine Ege, der som medhjælpende forstanderinde tager sin store del af det administrative arbejde, og som ligeledes har sæde i institutionens bestyrelse. På lignende måde varetager hr. forstander Ravn den daglige ledelse af den til seminariet knyttede børneskole.



Af seminariets dagbogo oVed dette skoleårs begyndelse fejrede seminariets forstanderinde sit 25-års jubilæum som lærer ved seminariet. Dagen markeredes ved en smuk højtidelighed i skolegården om morgenen, hvorefter eleverne fik tidligt fri.Blandt de årligt tilbagevendende begivenheder er fødselsdagsfesten den 23. november den største; den har været fejret 2 gange, siden seminariet sidste gang udsendte program: i 1947 havde vi bl. a. foredrag af sognepræst, dr. theol. Niels Nøjgaard om »Kaj Munk«; i 1948 var foredragsholderen professor P. Brandt Rehberg, der talte om »Een Verden« og viste tonefilmen om atombomben, og ved festen om aftenen opførte seminariets »studenterklasse« Holbergs »Maskarade« med Carl Nielsens musik.Samme forestilling viste klassen under en rejse, som den kort efter foretog i Sydslesvig — under ledelse af adjunkt frk. Utzon og seminarielærer Ringgaard — i flg. byer: Rødenæs, Agtrup, Frederiksstad, Store Quern, Sørup og Kappel. Efter hjemkomsten delagtiggjorde de unge deres kammerater i deres oplevelser i det gamle, danske land med dets historiske minder og blandt en befolkning, hvis rørende gæstfrihed og kærlighed til alt dansk havde gjort stærkt indtryk på dem. — Forbindelsen med Sydslesvig vedligeholdes yderligere gennem de unge lærere herfra, der deltager i det danske skolearbejde, og til hvem en del af de ny-dimitterede i sommer vil slutte sig.Også vor 3. klasse har været på rejse, idet Rostad seminarium i Kalmar de sidste 3 år har sendt indbydelse til en uges ophold i Kalmar, som hver gang har været meget vellykket med deltagelse i seminariets undervisning, udflugter og fornøjeligt kammeratligt samvær. — Klassei' fra Rostad seminarium har på samme måde besøgt os — under ledsagelse af deres lærere — og eleverne har været meget glade for denne nordiske forbindelse. Denne har forøvrigt i år været udvidet dels ved, at en enkelt elev — på foranledning af seminarieelevernes landsforbund — i en 



10måned har »byttet gårde« med en elev fra Falun seminarium, og dels ved et week-end-besøg af en klasse fra Gävle seminarium. Endelig har vi som sædvanlig haft besøg af »Norden«s rejselektorer, i år den svenske lektor, fil. d. Ivan Kruckenberg, der talte om Strindberg og gav en dramatisk fremstilling af hans ungdoms-drama »Den Fredlöse«, og den norske lektor Sverre Enge- 
brethsen, dei' gav os »En kavalkade over norske fedrelandssanger, på bakgrunn av den tid de er blitt til i.«Blandt seminariets andre gæster og foredragsholdere kan nævnes gårdejer Finderup-Jacobsen, Thorning, der gav os en Blicheroplæsning med sange, sekretær Rudbeck, der foreviste Sydslesvig-filmen »Du skønne land«, og museumsinspektør Rostrup- 
Boysen, som i lysbilleder gav os et fortrinligt udvalg af Wiener- udstillingens mesterværker, ledsaget af et instruktivt foredrag, en god forberedelse til et besøg, seminariets ældste klasser aflagde på Wiener-udstillingen i København. —Af filmsforevisningei' kan endvidere nævnes jagtfilmen »Det danske år« og det hollandske luftfartselskabs smukke farvefilm fra en rejse gennem Ægypten, Indien m. m. til Batavia.Eleverne har deres egen forening, der samler medlemmerne til foredrag, diskussioner og selskabeligt samvær af forskellig art. Dens idræts-udvalg arrangerer sportskampe og udflugter i den smukke omegn, bl. a. også sportsstævner med kammerater fra andre seminarier. De største fester er julefesten, fastelavns-festen og forårsfesten på »Hattenæs«. Ved fastelavnsfesten plejer 3. klasse at opføre et skuespil, sidste år det smukke, gamle »Spil om Enhver« instrueret af adjunkt, frk. Utzon og i år Kjeld Abell’s muntre og satiriske lystspil »Eva aftjener sin barnepligt«, instrueret af adjunkt frk. Nordentoft og hr. seminarielærer Otto 
Munk.



»Th. Lan «s Skoles Samfund«oer en forening, dannet af tidligere elever fra institutionens forskellige afdelinger samt af tidligere og nuværende lærere, med det formål at vedligeholde forbindelsen med de gamle elever og mellem disse indbyrdes. Foreningen udgiver hvert år et årsskrift med meddelelser fra seminarierne og skolen, artikler fra medlemmerne m. m., og den afholder normalt hvert 3. år elevstævne på skolen for tidligere elever fra seminarierne og hvert 3. år elevstævne for tidligere elever fra skolen.Sidste stævne blev holdt den 1.—3. juli 1947 for skolens tidligere elever med foredrag af rektor, frk. Helga Land, Odense (Akademikerne og folkestyret), folketingsmand, overlæge V. 
Starcke (Danmark i verdenshistorien) og redaktør Erik Seiden
faden (Danmark og verdenssituationen).Foreningens formand er provst C. Hermansen, Hjørring.

BiblioteksforholdSeminariets bibliotek er ordnet efter decimalklassesystemet og omfatter klassisk skønlitteratur, håndbøgei’ til udvidet læsning samt metodiske anvisninger m. m. til brug ved forberedelsen til praktik. Bøgerne er opstillet i et særligt biblioteksværelse, hvor de kan benyttes af eleverne også om eftermiddagen uden for undervisningstiden. Eleverne har desuden adgang til den udmærkede bogsamling på Silkeborg centralbibliotek, som ligger lige over for seminariet. Personalet på centralbiblioteket og det dertil knyttede børnebibliotek har med stor velvilje påtaget sig at give eleverne det obligatoriske kursus i bibliotekskundskab.



Bestemmelser o»' betingelser loro ooptagelse i seminariet.
Optagelse i 1. klasse.For at kunne optages i et seminariums 1. klasse skal eleven — i henhold til den nye seminarielov af 15. april 1930 og undervisningsministeriets bekendtgørelse af 29. februar 1940:a) være fyldt 17 år inden 1. juni.b) ved lægeattest godtgøre ikke at lide af nogen sygdom eller legemlig mangel, der gør ham uskikket til at være lærer; denne lægeattest udfærdiges på et dertil bestemt skema.c) fremlægge tilfredsstillende vidnesbyrd om forhold og vandel, deriblandt vidnesbyrd fra rette vedkommende om, hvad han har været sysselsat ved siden sin udtræden af børneskolen.d) have bestået optagelsesprøven i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 29. februar 1940 §§ 7-17. (Se side 15—19).

Optagelse i 1. klasse uden optagelsesprøve.Elever, der har beståeta) studentereksamen med mindst 13,00 i gennemsnit ellerb) realeksamen eller pigeskoleeksamen med mindst 14,00 i gennemsnit ellerc) almindelig forberedelseseksamen med mindst 210 points (2 sprog) eller 224 points (3 sprog)kan optages i et seminariums 1. klasse uden optagelsesprøve ved begyndelsen af et undervisningsår. Tilladelsen gives dog som regel kun, når den pågældende eksamen er aflagt i en eksamenstermin, der ligger højst 6 år forud for 15. marts i det kalenderår, i hvilket vedkommende søger optagelse på seminariet.Dispensation for kravet om eksamensgennemsnit og eksamensalder kan gives af seminariet, hvis vægtige grunde taler derfor.Ansøgning til ministeriet kræves ikke.



13De elever, der opfylder de ovenfor nævnte betingelser for at kunne optages uden prøve, indsender begæring til seminariet om at blive optaget — bilagt med en fuldstændigt), bekræftet afskrift af deres eksamensbevis. — Denne begæring er det heldigst at indsende i så god tid som muligt og i hvert fald inden den 20. maj under hensyn til, at der kun må optages ca. 30 elever i klassen. — Afgørelse om optagelse træffes efter optagelsesprøvens afslutning (i slutningen af juni måned) efter et samlet skøn over de aspiranter, der har bestået optagelsesprøven, og dem, der har ansøgt om optagelse uden prøve.En elev, der optages uden prøve, er straks fra sin optagelse ordinær elev på samme vilkår som de elever, der har bestået optagelsesprøven. Kun må han (hun) inden oprykningen til 2 den klasse bestå en til optagelsesprøven svarende prøve i bibelhistorie og for at kunne oprykkes mindst opnå karakteren g ved denne prøve. Prøven afholdes som regel før jul.
Optagelse af studenter til års uddannelse.

I. Betingelser for optagelse.1. For at kunne optages i 1. klasse må eleven a) have bestået studentereksamen med en kvotient på mindst 13,00 i en eksamenstermin, der ligger højst 4 år forud for den nærmest foregående termin.b) være fyldt 18 år inden 1. januar i det år, hvor optagelsen finder sted.c) Lægeattest og forholdsattest som ved optagelsen til 4-årig uddannelse.2. Prøve i bibelhistorie og regning som studenter, der optages i 2. klasse. Prøven aflægges inden 15. septbr.
II. Undervisningen:Undervisningen omfatter til 1. del følgende fag: Sproglig dansk, regning, skrivning, kristendomskundskab, geografi (herunder geologi), naturhistorie, naturlære (med kemi), tegning. Eksamen tages i disse fag eet år efter optagelsen.

Til II del: Gymnastik og idræt, sang og musik, kristendomskundskab, pædagogik, praktisk skolegerning (herunder småbørns-*) Hele forsiden og hele karaktersiden skal afskrives. 



14undervisning), desuden for kvindelige elever håndgerning, for mandlige elever sløjd samt for både mandlige og kvindelige elever småsløjd. Eksamen tages 1% åx- eftei' 1. del.I de sidste P/2 år kan eleverne'få almindeligt speciale som ved 4-årig uddannelse. Denne speciallæsning kan foi’ mandlige elever erstattes med en videre uddannelse i sløjd. Endelig kan speciallæsningen byggende på kundskaberne i et af sprogene engelsk ellei’ tysk for nysproglige studenter’ formes som en videreuddannelse sigtende mod undervisning i eksamensmellemskolen og realklassen. Oprettelsen af disse hold ei’ dog betinget af, at der meldei’ sig mindst 5 deltagere.I Fagene dansk stil, historie, engelsk, tysk, dansk litteratur’ og matematik gives ikke undervisning ud over den eventuelle speciallæsning i disse fag. Eleverne overfører her de til studentereksamen opnåede karakterer. Elever med matematisk-naturviden- skabelig studentereksamen kan desuden overføre karakteren i naturlære. De elever, der måtte ønske det, kan dog indstille sig til seminariernes almindelige prøve i et eller flere af disse fag, idet de hertil forberedei’ sig på egen hånd. Vælgei’ en elev at indstille sig til prøven i et ellei’ flere af disse fag, er det den ved prøven opnåede karakter, der gælder. Hvis en elev ønsker at indstille sig til prøve i dansk stil, kan denne aflægges ved den skriftlige eksamen under den almindelige eksamenstermin. De overførte karakterer udregnes ved en sammenlægning af årskarakteren og eksamenskarakteren.I matematik og engelsk og tysk henholdsvis for den matematisknaturvidenskabelige linies og den nysproglige linies vedkommende er det alene karaktererne ved den mundtlige prøve, der lægges til grund for den overførte karakter.
Optagelse af studenter i 2. klasse.Studenter, der har bestået studentereksamen med hovedkarakteren 13,00, kan optages direkte i et seminariums 2den klasse mod inden 1ste septembei’ at bestå en optagelsesprøve i bibelhistorie og regning i samme omfang som ved optagelsesprøven til 1. klasse; til at bestå kræves en karakter af mindst g i begge fag. Desuden skal den pågældende prøves i musik.



Optagelsesprøven til 1. klasseOptagelsesprøven afholdes i slutningen af juni. Nærmere bekendtgørelse desangående findes i »Folkeskolen« i maj måned. De, der ønsker at indstille sig til prøven, må sende anmeldelse herom til seminariet inden den 20. maj tilligemed følgende attester: 1) Dåbsattest, 2) Forholdsattest*),  3) Helbredsattest**)  samt den af ministeriet fastsatte kendelse af 5 kr.

*) f. eks. fra præst eller lærer, indeholdende 1) Angivelse af beskæftigelse siden udgangen af børneskolen, 2) Attest for sædelig vandel.**) skrives pä en særlig af ministeriet udfærdiget blanket, der fås ved henvendelse til seminariet.

Forberedelsesklassen.Til seminariet er knyttet en forberedelsesklasse, der forbereder elever til optagelsesprøven. Undervisningen begynder hvert år i august og omfatter flg. fag: Religion, dansk, dansk stil, regning, matematik, historie, geografi, naturhistorie, skrivning, sang, violinspil og håndarbejde. Desuden meddeles begynderundervisning i engelsk og tysk.I denne klasse optages elever med gode folkeskolekundskaber uden prøve. Også i årets løb kan — under forudsætning af, at der er plads i klassen — elever optages, såfremt de er i besiddelse af tilstrækkelig modenhed og forkundskaber til at kunne fuldende forberedelsen til optagelsesprøven på kortere tid. (Indmeldelse hertil må i almindelighed ske ved skoleårets begyndelse). — Det tilføjes dog, at også realister i de fleste tilfælde vil have gavn af at gennemgå hele præparandklassen.Læseplanen for forberedelsesklassen er lagt i nøje overensstemmelse med de krav, der i henhold til omstående ministerielle bekendtgørelse stilles ved optagelsesprøven.
Fordringerne ved optagelsesprøvener i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 29. februar 1940 følgende:

Religion.Bibelhistorie i et omfang som I. M. Hertz: »Bibelhistorie til brug ved forberedelsen til seminariet«.
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Mundtlig dansk.Læsning af poesi og prosa med samtale om det læste. Tillige prøves eksaminanden i analyse og grammatik. Til brug ved forberedelsen kan anbefales:J. Byskov: »Mindre lærebog i grammatik og retskrivning« eller en bog efter de Jespersenske og Wiwelske principper af omfang som for mellem- og realskolen.Af digterværker må være læst:Stykker af islandske sagaer.Nogle danske folkeviser.To komedier af Holberg.En tragedie og et større digt af Oehlenschläger.Hertz: »Svend Dyrings hus« eller »Kong Renés datter«.Poul Møller: »En dansk students eventyr«.Chr. Winther: »Hjortens flugt« eller nogle af træsnittene.To af St. St. Blichers noveller.Fem af H. C. Andersens eventyr.En af Bjørnsons bondenoveller.En af Henrik Pontoppidans noveller eller romaner.En af Johs. V. Jensens fortællinger eller romaner.Desuden må der være læst nogle prøver af dansk salmedigtning (Kingo, Brorson, Grundtvig), nogle danske sange (Ewald, Grundtvig, Ingemann, Hostrup, Ploug, Richardt, Aakjær) og nogle af Bjørnsons Sange.Litteraturhistorie gøres ikke til genstand for direkte prøve ved optagelsen, men det anbefales dog, at eksaminanden har læst en bog som Hans Kyrre: De unges litteraturhistorie.
Skriftlig dansk.a. Stil. Der gives en fri eller bunden opgave, til hvis besvarelse eksaminanderne får 3 timer.b. Diktat. 1 time. Dei’ prøves i et ret vanskeligt stykke prosa. Af skilletegn dikteres kun punktum. Hele stykket læses først langsomt op, derefter dikteres således, at de enkelte sætninger eller ord kun siges een gang. Efter dikteringens tilendebringelse gives der eksaminanderne 10 minutter til at gennemse det skrevne.
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Skrivning.Ved prøven (1 time) skrives et stykke sammenhængende normalskrift i en størrelse af ca. 12 mm og 5 mm. Desuden skrives nogle linier håndskrift.
Regning.Prøven er muntlig og skriftlig; til den skriftlige prøve gives 3 timer. Der kræves sikkerhed og færdighed både i mundtlig og skriftlig regning med hele og brudne tal (herunder decimalbrøk). Der kræves sikkerhed i forholdsregning (ligefremt, omvendt og sammensat forhold), kendskab til delingsregning, blandingsregning, rentesregning og handelsregning. Der kræves ikke større kendskab til veksler og obligationer, end hvad der svarer til fordringerne til mellemskoleeksamen. Opgaver, der kræver kendskab til fysik (f. eks. vægtfylde) gives ikke. Endvidere kræves, at aspiranterne kan beregne omkredsen af en cirkel, fladeindholdet af et parallelprogram, en trekant og en cirkel og rumfanget af et retstående prisme og en cylinder. Skriftlig prøve omfatter mindst 4 af hinanden uafhængige opgaver, hvoraf een med rene tal.
Historie.Historien kræves både for danmarkshistoriens og for verdenshistoriens vedkommende læst i et omfang som en almindelig mellemskolebog. Der gives et spørgsmål i danmarkshistorie og et i verdenshistorie.
Geografi.Fordringerne udtrykkes ved omfanget af en almindelig mellemskolebog. Der lægges hovedvægt på øvelse i at bruge kortet og kendskab til beliggenheden af byer, floder, bjerge, landegrænser og lignende. — Der gives et spørgsmål i Danmarks og et i den øvrige geografi.

Naturhistorie.a. Zoologi. Fordringerne udtrykkes ved omfanget af en almindelig mellemskolebog.b. Botanik. Det forlanges af eksaminanderne, at de har saa meget kendskab til planters ydre, at de kan give en nøjagtig og nogenlunde fyldig beskrivelse af en blomsterplante. Der kræves ikke kendskab til familieinddelingen; men de alleralmindeligste 



18blomsterplanter må kendes ved navn. Som hjælpemiddel kan benyttes en af de i folkeskolen anvendte lærebøger i botanik. — Der gives et spøgsmål i zoologi og et i botanik.
Matematik.Eksaminanderne skal have lært sætningerne i læren om de 4 regningsarter både med positive og negative tal. (Den egentlige potenslære og polynomiers division fordres ikke). De skal have øvelse i på egen hånd at løse sådanne opgaver angående omformning og reduktion af bogstavudtryk, som falder ind under de nævnte afsnit. De skal kunne løse ligninger af 1. grad med 1 ubekendt såvel med tal- som med bogstavkoefficienter og behandle sådanne i ord givne lette opgaver, som fører til ligninger af denne art.Desuden forlanges så meget af geometri, som indeholdes enten i Julius Petersens elementære plangeometri 15. udgave side 1—27 eller i Johs. Mollerups bog side 16—28. — Dei' gives et spørgsmål i aritmetik og et i geometri.Det tillades de seminarier, som måtte ønske det, at afholde skriftlig prøve i matematik.
Sang og musik.Prøven aflægges i sang og violinspil.a. Sang: Eksaminanden må opgive ca. 20 lettere salmer og sange til prøven, og eksaminandens sanglige evner prøves indenfor dette pensum. Desuden prøves eksaminanden i nodekendskab (stamtoncrne, intervallerne indenfor disse samt de almindelige nodeværdier).b. Violinspil: Der prøves i lettere melodier, skalaer og treklange.

Kvindeligt håndarbejde.Prøven varer 2 timer. I syning kræves: Sømning, kastning, stikning, indersøm, rynkning, maskinsyning samt klipning og syning af lettere modeller. — I strikning kræves: Opslagning, retstrikning, vrangstrikning, indtagning, udtagning, aflukning og strikning indøvet på forskellige småmodeller.Eksaminanden må medbringe 1 m hvidt stof (madepolame, medium el. lign.), en rulle hvidt garn nr. 60 ellei' 70, synåle, knappe



19nåle, fingerbøl, saks og centimetermål samt helst sin egen symaskine (håndmaskine med svingskytte).Til strikning medbringes 5 metalpinde nr. 12—0 samt 5 fed uldgarn og 5 fed ubleget bomuldsgarn nr. 6 (eller det groveste vigog- negarn). Garnet skal være vundet.Det nærmere tidspunkt for prøvens afholdelse fastsættes af ministeriet og er ens for alle seminarier; det samme er tilfældet med de skriftlige opgaver, der ligeledes gives af ministeriet; optagelsesprøven afholdes iøvrigt af seminariets lærere med bistand af censorer, som seminariet selv vælger indenfor eller udenfor sin lærerkreds.For de eksaminander, der består prøven, men ikke optages, udstedes af forstanderen et vidnesbyrd om bestået prøve, indeholdende de enkelte karakterer og det samlede antal points samt gennemsnitskarakterer; med dette vidnesbyrd kan vedkommende eksaminand optages på et seminarium ved begyndelsen af et undervisningsår, der begynder senest 4 åi* efter den 1. september i det kalenderår, i hvilket prøven er bestået.
Fritagelse for musik og gymnastik ved lærereksamenElever, der absolut ikke har anlæg fox' musik, kan fritages for dette fag; men på grund af fagets store betydning for skolen er det meget vigtigt, at enhver elev, der overhovedet har forudsætning for det, deltager. — For elever, der ikke deltager, udregnes eksamenskarakteren således, at manglen af karakter i dette fag ikke får forringende virkning på eksamenskvotienten.Ligeledes kan de elever, der i henhold til lægeattest slet ikke eller så godt som ikke kan deltage i gymnastiske øvelser, fritages for faget gymnastik af undervisningministeriet. I så fald udregnes eksamenskarakteren ligeledes sådan, at manglen af karakter i gymnastik ikke får forringende virkning på eksamenskvotienten.



Overførelse af karakterer
fra studentereksamen til lærereksamen.Studenter kan, når de indstiller sig til den afsluttende lærerprøve, overføre karakterer fra studentereksamen til lærereksamen i overensstemmelse med de nedenfor angivne regler, idet for privatisternes vedkommende alene eksamenskaraktererne lægges til grund.Studenter, der i de nedennævnte fag mindst har opnået karakteren mg, kan overføre den pågældende karakter.a) Mundtlig dansk. Karakteren kan overføres fra studentereksamen på alle 3 linier som karakter i mundtlig dansk ved lærerprøvens 2den del. Karakteren udregnes på grundlag af årskarakteren og eksamenskarakteren i mundtlig dansk.b) Flistorie. Karakteren kan overføres fra studentereksamen paa alle 3 linier som fagkarakter ved lærerprøven, udregnet på grundlag af årskarakteren og eksamenskarakteren.c) Matematik. Karakteren kan overføres fra studentereksamen på alle 3 linier som fagkarakter ved lærerprøven. Karakteren udregnes på grundlag af årskarakteren og eksamenskarakteren, for den matematisk-naturvidenskabelige linies vedkommende på grundlag af årskarakteren og eksamenskarakteren ved den mundtlige prøve.d) Naturlære. Karakteren kan overføres fra matematisk-naturvi- denskabelig studentereksamen som fagkarakter ved lærerprøven, udregnet på grundlag af årskarakteren og eksamenskarakteren.e) Tysk og engelsk. Karakteren kan overføres fra studentereksamen på alle 3 linier som fagkarakter ved lærerprøven eller som karakter ved tillægsprøven. Karakteren udregnes på grundlag af årskarakteren og eksamenskarakteren, for den nysproglige linies vedkommende på grundlag af årskarakteren og eksamenskarakteren ved den mundtlige prøve.



21f) Fransk. Karakteren kan overføres fra studentereksamen på alle 3 linier som karakter ved tillægsprøve, udregnet på grundlag af årskarakteren og eksamenskarakteren.Ved udregningen tillægges der karaktererne følgende talværdier: ug = 15, ug? = 14, mg-}- = 13 .... mdl? = 2, slet+ = 1, slet = 0. Hvis der ved sammenlægning af årskarakteren og eksamenskarakteren fremkommer et resultat, som ligger imellem to karakterer, forhøjes eller formindskes det til den nærmest liggende karakter; hvis det ligger midt imellem to karakterer, forhøjes det til den nærmest liggende karakter, og for så vidt fagkarakteren herefter er mg eller derover, overføres den til lærerprøven med den således udfundne karakter.Overførelse af karakterer finder kun sted, når 1. del af lærerprøven bestås senest 6 år og 2den del senest 8 år efter studentereksamen. I særlige tilfælde kan dispensation fra denne bestemmelse meddeles af ministeriet.



Afgangseksamen 1948 o o1. Karen Astrup, 7,19, mgx.2. Ulla Bjerre, 6,68, mg.3. Aage Johannes Erik Foged, 6,38, mg?.4. Noomi Ellinor Hansen, 7,48, mgx.5. Knud Hendriksen, 7,06, mg.6. Karl Houmann, 6,26, mg?.7. Markus Elias Hummelmose, 5,98, gx.8. Anna Sehested Jensen, 5,94, gx.9. Ejvind Jensen, 7,00, mg.10. Jens Kristian Jensen, 6,94, mg.11. Per Klitgaard Jensen, 7,23, mgx.12. Helge Jørgensen, 6,41, mg?13. Hans Henning Larsen, 6,83, mg.14. Aunée Agnethe Laursen, 6,38, mg?.15. Svend-Aage Mortensen, 6,24, mg?.16. Margrethe Barslev Mouridsen, 6,35, mg?17. Bent Erik Gudmund Nielsen, 6,95, mg.18. Edith Johanne Pedersen, 7,35, mgx.19. Inger Pedersen, 5,68, gx.20. Karl Frits Tarp Petersen, 6,00, mg?.21. Bodil Steffensen, 6,62, mg?.22. Signe Christiane Steffensen, 6,46, mg?.23. Carl-Peter Stephen Svendsen, 7,27, mgx.24. Christen Gunner Eli Sønderby, 6,15, mg?.25. Einar Sørensen, 7,35, mgx.26. Henning Fisker Sørensen, 7,02, mg.27. Lilly Annelise Sørensen, 6,70, mg.28. Gretha Vestergaard, 6,82, mg.29. Laura Marie Vognsen, 6,40, mg?.



A føan »-s eks a m c n 19 4 9 o o1. Angela Dove Andersen, 6,14, mg?2. Betty Andersen, 7,11, mg.3. Grete Ankerstjerne, 6,93, mg.4. Emil Bach, 5,47, gx.5. Gerda Kathrine Christiansen, 7,26, mgx.6. Christian Emil Henriksen, 6,73, mg.7. Ingrid Margareta Holm. 7,30. mgx.8. Anna Marie Hviid, 6,79, mg.9. Anna Kathrine Have Jensen, 7,08, mg.10. Inga Jensen, 6,71, mg.11. Kresten Baarup Johansen, 7,00, mg.12. Esther Julskjær, 6,91, mg.13. Jens Kristensen, 5,97, gx.14. Marie Ragnhild Larsen, 6,35, mg?.15. Inger Leth-Espensen, 6,07, mg?.16. Marie Linneboe, 6,58, mg?.17. Lilli Nüchel, 6,68, mg.18. Emil Skadkær Pedersen, 7,09, mg.19. Jens Hedegaard Rasmussen, 6,53, mg?20. Anne Kirstine Søholmer, 5,42, gx.21. Andreas Mejlhede Sørensen, 6,11, mg?22. Bendt Hagbard Nørgaard Sørensen, 7,13, mg.23. Erik Johannes Sørensen, 6,12, mg?.24. Johannes Sørensen, 5,87, gx.25. Johannes Evald Sørensen, 6,29, mg?.



Bogliste
Præparandk lassen.Religion: J. M. Hertz: Bibelhistorie til brug ved forberedelsen til seminariet. (Ny udgave).Dansk: Dansk læsebog efter aftale. F. C. Kaahmd-Jørgensen, 

Osvald Larsen, A. L. Lundkvist: Dansk grammatik, A-Udgave, I: Retskrivning og grammatik. H. Kyrre: De unges litteraturhistorie.Historie: Ludvig Schmidt: Lærebog i historie for mellemskolen (sidste udgave).Geografi: P. Andersen og M. Vahl: Geografi for mellemskolen, I og II. C. C. Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen. C. C. Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.Naturhistorie: V. Balslev og P. Andersen: Lærebog i zoologi for mellemskolen, I og II.Botanik: Efter aftale.Regning: Wilster: Regnebog, udarbejdet til brug ved forberedelsen til seminariernes optagelsesprøve, 6. udgave. Thyrre: Opgaver fra optagelsesprøven til seminariet.Matematik: Schmidt-Nielsen og Jessen: Lærebog i matematik for seminariernes præparandklasse.
Simeon Cronfelt: Opgaver i aritmetik til brug i mellemskolen.Sang og Musik: J. L. Emborg: Sangbog for seminarier. Wöl- 

dike: Melodibog til salmebog. Esbensen: G-Dur (Violinskole). F. 
Hø ff ding: Øvelsei' i hørelære.Engelsk: Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen I, m. øvelseshefte.Tysk: Carl Gad: Tysk begynderbog (3. udg.).

1. klasseReligion: Bibelen i den autoriserede oversættelse af 1948. 
Alfred Bienker: Indførelse i det gamle testamente. Alfred Bienker: Indførelse i det nye testamente.Dansk: Vagn Falkenstjerne: Haandbog i dansk litteratur I, II, III med tilhørende kommentarer (sidste udgave). Svend Norrild: Dansk litteraturhistorie. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere i udvalg + ordliste. Grundtræk af den danske verslære af Ernst v. der Recke. Grundtræk af den nordiske mytologi efter N. M. Petersen ved Sigurd Müller. Lærebog i grammatik efter aftale. Folkehøjskolesangbogen.



25G e o g r a fi: P. Andersen og M. Vahl: Geografi for seminariet. C. C. Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemskolen. P. An
dersen og M. Vahl: Erhvervsgeografi. (Alle bøger i sidste udgave).Botanik: Abrahamsen, Böcher og Larsen: Botanik for seminarier. Rostrups Flora (sidste udgave).Zoologi: A. H. Glenstrup: Zoologi.Naturlære: Sundorph: Kemi for seminarier, revideret udgave 1931. Jepsen og Nielsen: Fysiske øvelser for seminariets 2 første klasser. Fysikbog efter aftale.Matematik: Schmidt Nielsen, Utoft Sørensen og Jessen: Lærebog i matematik for seminarier. I og II. Erlang: Logaritmetavler (4-cifrede udgave C). Friis-Petersen og J. L. W. Jessen: Opgavebog til aritmetik og algebra for det 2-aarige præliminærkursus.Regning: J. C. Ravn og Alb. Christensen: Regnebog for seminarier I. (3. udg.).Håndarbejde: Gerda Bohn-Jespersen: Pædagogisk-faglig vejledning i håndarbejde.Sang og M u s i k: J. L. Emborg: Sangbog for seminarier. Aage 
Emborg: 18 sangøvelser. Th. Aagaards violinskole. Melodibog til salmebog for skole og hjem ved Mogens Wøldike. F. Høffding: Øvelser i hørelære. 1. hefte.Tysk: Gads Lærebogs-system. Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser.Engelsk: Lærebøger eftei' nærmere aftale.

2. klasse:Dansk: Som i 1. klasse.Matematik: Johansen: Eksamensopgaver i regning og matematik ved lærereksamen (sidste udgave).Regning: J. C. Ravn og Alb. Christensen: Regnebog for seminarier II. (2. udg.)Håndarbejde: Symaskine anskaffes (Svingskyttemaskine).Sang: Oluf Ring: Nodelæsningsøvelser. Ring: Melodilære.Desuden anvendes stadig de i 1. klasse anskaffede bøger.
3. og 4. klasse:Dansk: Falkenstjerne: Haandbog i dansk litteratur, I-II-III, med tilhørende kommentarer (sidste udg.). Svend Norrild: Dansk litteraturhistorie. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere i udvalg 4- ordliste. Hovedværker efter aftale.Religion: Bergmann: Kirkehistorie for seminarier. Bergmann: Den1 kristelige lære.Historie: P. Ilsøe: Nordens historie (sidste udgave). C. P, 

O. Christiansen: Verdenshistorien i hovedtræk. Elevens bog. Aage 



26
Morville: Samfundslære (sidste udgave). Statistisk årbog. Forskellige mindre bøger til periode-læsning efter nærmere aftale.Pædagogik: Hans Kyrre: Vor skole. Claus Eskildsen: Psykologi for seminarier. Reinshold Rasmussen: Børnepsykologi. Hertz: Lille lærebog i skolehygiejne. (Alle bøger i sidste udgave). P. 
Brandt Rehberg og C. M. Steenberg: Menneskets anatomi og fysiologi (sidste udgave).Gymnastik: L. E. Christensen: Almindelig gymnastikteori for seminarier. Christensen og Trap: Lærebog i gymnastik. Desuden for de kvindelige elever: Else Thomsen: Gymnastik for smaabørn, 
Else Thomsen: Gymnastik for piger, 4.—8. skoleaar, for de mandlige elever: Clausen og L. E. Christensen: Dagsøvelser. Aage Got- 
ved og Richard Petersen: Skematisk muskeloversigt.Sang: J. L. Emborg: Musikopdragelse i børneskolen (4. kl.). 
Hamburger: Musikhistorie (3. kl.). Zacharias: Stemmedannelse (4. kl.)Tysk: Lærebøger efter nærmere aftale.Engelsk: Lærebøger efter nærmere aftale.



BetalingsforholdBetalingen for undervisningen i alle seminarieklasser er 300 kroner årlig, i forberedelsesklassen 240 kr. årlig, som erlægges forud kvartalsvis i den sidste uge af august og i den første uge af månederne november, februar og maj. Hvis en elev udmelder sig, må han (hun) betale for don måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for den følgende. Til brændsel og inventar betaler hver elev 20 kr. årligt, 10 kr. i november og 10 kr. i februar. Seminariet forbeholder sig ret til opkrævning af et ekstra beløb til brændsel. Desuden betales ekstra for undervisning i orgel.Eksamensudgifter: Elever, som ønsker optagelse i seminariets 1ste klasse, betaler (se foran side 15) en kendelse til staten af 5 kr., som indbetales, før prøven begynder, på seminariets kontor og derefter indsendes til ministeriet.Ved indstillingen til 1ste del af eksamen betales en eksamensafgift på 10 kr. og ligeledes ved indstillingen til 2. del en afgift på 10 kr.Til støtte for uformuende seminarieelevel' uddeler undervisningsministeriet hvert år efter bevilling på finansloven en vis sum, hvoraf elever her på seminariet i indeværende år har fået 68,640 kr. Understøttelserne fordeles nu i portioner fra 200 til 1200 kr. årlig. Understøttelsen kan søges i 1ste klasse, og dens størrelse stiger som regel i de 2 sidste klasser. En del af bevillingen anvendes forlods til halve og hele fripladser. Ansøgningerne indsendes i oktober måned.Seminarieelever kan desuden søge understøttelse fra forskellige legater som:C. W. Gerickes legat,Julius Skrikes stiftelse,Egmont H. Petersens fond,D. G. Monrads legat foi' skolelæreres efterladte,



28Det Testmanske legat (for døtre af statsembedsmænd eller med disse socialt ligestillede),de af Dansk Kvindesamfund bestyrede legater.Endvidere giver nogle amter understøttelse af skolefonden. Denne understøttelse kan søges inden optagelsen på seminariet — almindeligvis inden 1. april — på skemaer, som fås på vedkommende amtskontor. Og endelig har elever her på seminariet fået udbetalt understøttelse gennem elevforeningen »Th. Langs Skoles Samfund«.Elever, der har bestået 1. del, kan søge studielån på lempelige vilkår gennem »Dansk Studiefond«. Ansøgningsskemaer udleveres af seminariet.Også i præparandklassen kan der søges understøttelse, dei’ uddeles i portioner fra 200—600 kr., og desuden hjælp til hele eller halve fripladser. I indeværende finansår har bevillingen ialt været 5850 kr.



Vori hjemI vort hjem optager vi gerne, så vidt pladsen tillader det, unge piger, som forbereder sig på seminariet.Vi ønsker at skabe gode arbejdsforhold for de unge og give dem hjemlige, ordnede omgivelser både under arbejde og fritid.De unge, som bor i vort hjem, medbringer selv seng eller divan med tilbehør og håndklæder. Desuden en kommode eller et lille skab og en bogreol. Sagerne bedes mærket med tydeligt navn og sendt så tidligt, at de kan være her, før eleven selv skal møde ved undervisningens begyndelse.
Betalingen:De seminarieelever, som bor i vort hjem, betaler kr. 1920 årlig for eneværelse, fuld kost, lys og brændsel, men ikke vask. Betalingen erlægges forud kvartalsvis, med kr. 480 henholdsvis ved skoleårets begyndelse i august, 1. november, 1. februar og 1. maj.Dersom fordyrelsen af alle levnedsmidler og brændsel fortsat vil vedvare, må vi forbeholde os ret til i skoleårets løb at regulere opholdsbetalingen.Indmeldelse til at bo i vort hjem gælder for et år.Det tilrådes, at man er medlem af en sygekasse. Hjemmets huslæge er læge Dickmeiss, som tillige er skolelæge, og vi sætter megen pris på, at de elever, som bor her, benytter hjemmets læge.De unge må huske at medbringe flyttebevis, når de kommer her til byen.Silkeborg,! juni 1949.

Greta Rønstrøm. Karen L.-Lang.



Elevernes boligforhold iøvriglO ÖEn del af de kvindelige og alle de mandlige elever bor ude i byen, hvor de kan indrette sig paa forskellig måde. Både K. F. U. K. og K. F. U. M. her i byen modtager de unge såvel i fuld pension som til hel eller delvis kost. Der findes flere pensionater i umiddelbar nærhed af seminariet, og endelig er mange hjem her i byen indrettede på at leje værelser ud (oftest med lys og varme) til eleverne, som så enten får fuld kost i et af pensionaterne eller kun middag, idet de holder sig selv med »tør« kost.Hvad priserne angår, stillex’ det sig for tiden således, at værelse med lys kan fås fra 30—40 kr. pr. måned, dertil kommer betaling for varme, som stiller sig yderst forskelligt. Fuld kost kan fås til priser, der varierer fra 110—115 kr. månedlig, og middag for ca. 55 kr. Naturligvis kan alle disse prisei' variere noget efter’ prisniveauet.


