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Eksamensresultater 1948.

Svend Bækgaard......... • ■ 1712/3 Points
Anders Christensen . . . ■ I6OV3 —
Inger Hansen............... ■ ■ 1882/3 — (Udm.) *)
Inger Marie Hansen. . . 167 V3 —
Aage Jensen................. ■ • 184l/3 ■ *)
Agnete Jørgensen ........ • ■ 149a/3 —
Hans Jørgensen............ . . 165 —
Gunner Kerval........... . . 1432/3 —
Ingrid Knudsen 176 — (Udm.)
Herdis Kristensen........ . . 170
Birgit Kæstel............... ■ ■ 1682/3 —
Erik Laursen............... . . 190l/3 (Udm.) *)
Ruth Nielsen............... . . 172 —
Astrid Rasmussen........ • ■ I66V3 —
Hildur Rasmussen........ I74V3 ■ (Udm.)
Erik Storm................... • • 1612/3 —
Erik Sørensen............. •• 172^3 —
Fritz Voss..................... . . 151 —

*) Eksamen bestaaet med tre Sprog.



Skolehjemmet.

Høng Eksamenskursus
oprettedes 1902 med det Formaal at forberede unge Menne
sker til Præliminæreksamen og 4. Kl.s Hovedeksamen (en 
Forberedelseseksamen til Studentereksamen i dens tidligere 
Form). Mange unge Mennesker, især fra Landet, bestemmer 
sig jo først i en senere Alder til at læse. For saadanne er 
det unaturligt at sætte sig paa Skolebænk sammen med 
Børn, tilmed da de i Kraft af deres Modenhed og større 
Udvikling er i Stand til at udføre et langt større Arbejde 
end Børn og ogsaa er interesserede i at komme hurtigt 
frem, i at spare Tid. For dem bliver da Kursusvejen den 
eneste naturlige, da den fører frem til samme Maal som 
Skolen paa langt kortere Tid. Kursusformen er da ogsaa 
gammel, især i København. Men dels vil det sikkert i de 
fleste Tilfælde være heldigere for Landboere om de kan 
forberede sig til Eksamen under de rolige Forhold, Land- 
livet byder, dels er det for mange en betænkelig Sag at 
sende de unge til København, naar de ikke kan skaffe dem 
et sikkert Tilhold derinde. Alene af disse Grunde maatte 
det være ønskeligt, at der paa Landet oprettedes Eksamens
kursus, knyttede til et Skolehjem, der kunde være et Sam
lingssted og Tilhold for Eleverne og saaledes i nogen Grad 
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byde Erstatning for Hjemmet. Tanken med Kursuset lier 
var at danne et saadant Skolehjem. Oprindeligt var det til 
Huse i Lokaler, som hørte til Højskolen, men efterhaanden, 
som det voksede sig større og større, var denne Ordning 
ikke tilfredsstillende, og det fik da sit eget Hjem og sine 
egne Lokaler i Forbindelse med den Mellem- og Realskole, 
som blev oparbejdet under samme Ledelse.

1 denne Skolebygning, der opførtes i 1909, men senere 
er udvidet i 1934 og i 1936, findes foruden de almindelige 
Klasseværelser et særligt Lokale til Undervisning i Natur
historie med Skolens store naturhistoriske Samlinger, samt 
et særligt Fysikværelse, indrettet til Elevøvelser i Fysik 
og Kemi, og et Værelse til Fremvisning af Lysbilleder.

1 den første halve Snes Aar forberedte Kursuset kun 
til de to ovennævnte Eksaminer (4. Kl.s Hovedeksamen dog 
kun til 1908; den afskaffedes derefter ved Nyordningen 
af Studentereksamen). Men 1913 skete der en Udvidelse 
af Virksomlieden ved Oprettelsen af et toaarigt Kursus 
til Studentereksamen i nysproglig og naturvidenskabelig 
Retning.

Samme Aar opførtes den ny Hovedbygning, hvori der 
findes Elevværelser, Spisestue og Læsestue for Eleverne, 
Privatbolig m. m. Endelig blev der i 1926 foretaget endnu 
en Udvidelse, idet der blev bygget en stor og moderne 
indrettet Gymnastiksal og i Forbindelse med den en Del 
Elevværelser. Samtidig installeredes et Centralvarmean
læg, der forsyner Skolelokalerne og Værelserne i den ny 
Bygning med Varme. I 1931 er Centralopvarmningen 
gennemført paa alle Elevværelser.

Høng Eksamenskursus lededes i Forbindelse med Høng 
Mellem- og Realskole af cand. theol. & mag. Johannes Jør
gensen. Efter hans Død i 1918 blev Studentereksamens- 
kursuset udskilt og ført videre som et selvstændigt Kursus, 
mens Anders Dolleris, Svoger til Johannes Jørgensen over
tog Præliminærkursuset i Forbindelse med Mellem- og 
Realskolen og bestyrede det for Johannes Jørgensens to 
Sønner. Siden 1. April 1948, da Anders Dolleris pludselig 
døde, har jeg ført Kursuset videre sammen med cand. mag. 
Johannes Jørgensen, Søn af Stifteren, der nu er ansat 
ved Skolen. Karen Dolleris.



Skolebygningen.

Høng Eksamenskursus forbereder til Præliminæreksamen 
paa ca. l3/4 Aar. Eleverne optages ordinært midt i August, 
og til Eksamen indstilles kun 1 Gang aarlig, nemlig i 
Maj—Juni Eksamenstermin.

Eksamen har hidtil været afholdt i København. Men 
fra 1938 er den henlagt til Kursuset og finder nu Sted i 
vore egne Lokaler, ligesom Eksaminationen foretages af 
Kursusets egne Lærere. Bedømmelsen af Eleverne er dog 
som hidtil overdraget de Medlemmer.af Eksamenskommis
sionen, der er til Stede som Censorer.

For at bestaa Eksamen med et tilfredsstillende Resultat 
efter denne Forberedelsestid, kræves der ingen særlige 
Forkundskaber ved Optagelsen paa Kursuset, da Under
visningen i alle Fag begynder fra Grunden af, men kun 
almindelige gode Evner og et flittigt Arbejde. Med særlige 
Forkundskaber kan det ogsaa gøres paa kortere Tid, og 
saadanne Elever, som har kunnet skaffe sig et vist ele
mentært Grundlag i alle Fag, optager vi til April efter en 
forudgaaende Optagelsesprøve. De, der bestaar denne Prøve, 
kommer ind paa det Hold, der begyndte i August, og faar 
saaledes Eksamen efter ca. 1 Aars Forberedelse.
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Til Præliminæreksamen undervises i dansk Stil, mundt
lig Dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Geografi, Naturhistorie, 
Fysik, Aritmetik, Geometri og Regning; dertil kan komme 
Fransk. I hver af disse Fag gives der een Karakter, des
uden gives en Karakter for Orden med skriftlige Ar
bejder. Til at bestaa Eksamen med 2 fremmede Sprog' 
kræves mindst 132 Points, med 3 fremmede Sprog mindst 
143 Points.

Ved Eksamen benyttes følgende Karaktersystem: ug 
= 15, ug-? = 142/3, mg-J- = 14l/3, mg = 14, mg-? = 13l/a, 
g+ — 123/3, g = 12, g-? = 102/3, tg-j- = 9'/3, tg = 8, tg-? = 
51/3, mdl-j- = 22/3, mdl = 0, slet = -? 16.

Præliminæreksamen giver Adgang til Ansættelse i 
Jernbane-, Post-, Telegraf- og Telefonvæsenet samt under 
Københavns Magistrat. Den er ligeledes en nødvendig For
eksamen for den, der vil studere til Dyrlæge, Tandlæge, 
Farmaceut, Landinspektør, Forstkandidat eller polyteknisk 
Kandidat.

Den, som har bestaaet Præliminæreksamen, har end
videre Ret til efter en 2-aarig Undervisning paa et af 
Ministeriet anerkendt Kursus at blive indstillet til Studen
tereksamen med begrænset Pensum.

LÆRERNE
G. Hansen (Dansk, Historie, Samfundskundskab).
V. Wagner Jensen (Regning & Matematik).
Johs. Jørgensen (Engelsk & Fransk).
H. Møller (Historie, Samfundskundskab, Geografi, 
Naturhistorie).
Frk. A. Lindholm (Tysk & Fransk).
K. Pettersson (Geografi & Naturhistorie).
C. Ringgaard (Dansk).
Aa. Skræpgaard (Fysik, Kemi, Regning, Matematik).
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Betalingen er for Undervisning, Kost og Ene
værelse Kr. aarlig, der betales i 11 Rater, første
Gang ved Skoleaarets Begyndelse med Kr., der
efter den 1. i hver Maaned med Kr., sidste Gang 
i Juni. For Lys og Centralvarme paa Værelset betales 

Kr., der opkræves i Maanederne Oktober—April. 
For Undervisning i Fransk betales Kr. pr. Maaned. 
Der maa være mindst 4 paa Holdet.

Eleverne medbringer Sengetøj (mærket med Navn) og 
holder sig med Vask. De maa ogsaa have et Sæt Skifte
fodtøj med. Radio og Grammofon maa af Hensyn til den 
Ro, Arbejdet kræver, ikke medtages paa Skolen.

Betalingen for Undervisningen alene er Kr.
aarlig, der erlægges i 11 Rater fra August til Juni. 
I Brændselspenge paa Skolen betaler hver Elev 
Kr. aarlig.

Understøttelser. Enkelte Elever kan opnaa 
Understøttelse i Form af Moderation i Skolepengebetalingen. 
Der tages Hensyn til vedkommendes økonomiske Forhold 
samt Evner, Flid og øvrige Forhold. Blanketter til An
søgning kan faas ved Henvendelse til Skolen.

Udmeldelse maa ske med fuld Maaneds Varsel, 
saa der betales Skolepenge for den Maaned, hvori Ud
meldelse sker, og for den følgende. Hvis en Elev ønsker 
at forlade Kursuset efter at have gennemgaaet 1. Klasse, 
maa Udmeldelse foreligge inden 15. Juni i det paagæl
dende Aar, i modsat Fald betragtes han som indmeldt til 
det ny Skoleaar og er pligtig til at betale Skolepenge for 
den første Maaned.

Skole a a r e t begynder August og varer til 
henad 1. Juli. Den daglige Undervisning varer ea. 5 Timer 
(fra 1—ö1/2). I Oktober, Januar, April og ved Skoleaarets 
Slutning udsendes til Elevernes Forældre eller Værge et 
Vidnesbyrd om Elevens Standpunkt og Flid. Ved Skole
aarets Slutning afholdes for yngste Klasses Vedkommende 
en Aarsprøve, efter hvis Udfald Oprykningen i Afgangs
klassen bestemmes.


