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Bygniugon set fra Amalievej.



en 22be Kuguft (900 begynber BrønnicFje panfen’s
IgggSgfl højere pigeffole fin Virff

Bygningen, ber før bar ti 
fomtjeb Kmalievej \2.

Bygningen, ber før far tjent til Stole for pr.
profesfor 
pFjif elbecF,

penrit Sc^mibt og fenere for ^rf. £cbtitibt= 
er opført (885 og er faalebes af ny Saturn; ben 

er tillige ubmærfet inbrettet, fortræffelig egnet til fit Brug, 
meb elleve 5V2 2(Ien boje, rummelige, lyfe Sofaler, en gob 
Ventilation, ber yberligere unber ben foreftaaenbc Keftaurering 
vil blive forbebret. Va:relfernes Kumfang er iøvrigt faa 
ftort, at Suften altib let Fan bevares friff; enbvibere finbes 
en meget ffor (Symnaftiffal og ^eftfal — begges pojbe 6s/4 
2Ilen — famt Kontor og Særerværelfe.

^ør Bygningen tages i Brug vil ben blive unberfaftet 
et grunbigt (Efterfyn, fyvorveb nye ©ulve vil blive inblagte, 
Belysningen efterfet, Varmeapparater forbebrebe, og Væggene 
oliemalebe meb letgrønne, hyggeligt ftemmenbe farver. 3 bet 
pele vil ber blive lagt Vægt paa at efterfomme Sfoletjygieinens 
Krav og inbrette Sotalerne faa tibsfvareube og benfigtsmæsfige 
fom muligt, ilil Stolen, bois 17de (Srunb er 4000 fj 2Ilen, 
fjarer en meget ftor asfalteret Segeplabs famt en pave, og 
ba Stolen tillige paa be tre Siber er flanteret af paver, ere 
Ømgivelferne funbc og frifte.

-Mrf- -Mur- -



<^OcvOc^>ffX>cX>c^IieX>s^Oc<l->s<OeM^>r3M>c\JL>s^L«^>e^I*cX>6^>^^(^Le^w>

Sorbe, SamFe og Kattyebre leoeres af „ttye americain 
fctyool furniture company", ber i be fibfte par Kar tyar ar« 
bejbet ftærft for Ubbrebelfen af et SFolemateriale efter nyt 
princip, nu inbfert ener Størftebelen af KmeriFa og i <Eu= 
ropa blanbt anbet i Ejollanb, ligefom bet ogfaa nu begynber 
at oinbe ^nbgang tyertyjemme; bet frembyber ba ogfaa (om 
bet let oil fes af tegningerne ftore ^orbele. fjele Konftruf« 
tionen er let og elegant; mebens ben tyibtil brugte KonftruFtion 
af SFoleborbe tyar oæret en Sammenbygning af et forrefte 
Sorb og bagefte SamF er ^ortyolbet oeb „fctyool furniture 
company"s materiel bette, at en forrefte Saml og et bagefte 
Sorb er fammenbygget. 5or^eIelt tyeroeb biirer ben, at Sorbe 
og SamFe let oil funne ftilles i en Kfftanb fra tyinanben, ber 
foarer til (Elevernes Starrelfe; bette tyar fin Setybning, ba 
(Eleverne i en og famme Klasfe fom ofteft varierer ftærft 
i Størrelfe. Sorbenes llnberbygning er af let Stabe« 
jærn, Sænferyggene tyøje og noget buebe, afpasfebe efter 
Sygrabens Krumning, faalebes, at be ybe Sarnet en ub« 
mærfet Støtte unber Ejvilen. Sorbene ere tomanbsborbe 
og Sæberne ere Klapfæber, faalebes, at ber paa tyoer Sam? 
er to Klapfæber; mebens Sarnet i oprejft Stilling oeb ben 
førnævnte ælbre KonftruFtion enten tyar maattet ftaa uben 
for SænFen eller tyar maattet ftaa i en toungen, Fnæbajet 
Stilling, oil bet tyer, naar bet unber Øvertyaringen rejfer fig, 
blot betyøoe fom i et teater at lofte Klapfæbet op for at ftaa 
frit og utoungent (fe Silleberne). Syftemet anbefaler fig abfolut 
oeb be ftore Sunbtyebsforbele, bet frembyber, ligefom bet ogfaa 
er gobFenbt af fremragenbe SFoletager. Sorbenes og Sten« 
Fenes ^aroe er lys og lioligt oirFenbe, nærmeft en matgul 
(Egetrcestone.

Øgfaa (SymnafiiFfalen, tyvis 3nbretning er ooerlabt til 
(SymnaftiFtorerinbe ^rF. Kriftine Soenbfen, oil blive forfynet 
meb fire, til moberne ^orbringer foarenbe Kpparater.

♦** 4?* 4?<k •»% **♦ 4^> 4^ 4^ »*< 4^*
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«\X>G\£>G\k> »X# S\£»6\&6\£>6\Q>6\£>S\J>G\C>C\kJ6\£>C\C>cX>G\£>cX>G\£>6\&G\k>6X>

Vi fyaoe ba, fom bet pil fes, lagt ftærf Vægt paa et 
materiale, ber faa pibt mulig ftemmer mcb fjygiemeus Kran, 
ligefom Pi i Valget af farver fyaoe beftemt os for faabanue, 
ber funne pirfe penligt og oplioenbe paa Barnets Sinb.

y V V

Hil Unbegpisningen pil ogfaa blipe benyttet bet nyefte 
og bebfte meb fjenfyn til planer, Kanler, figurer og Kort i 
(geografi, Botanif, Zlaturljiftorie, ffiftorie og Hegning; et 
funft« og fulturljiftoriff Billebmateriale pil blipe anffaffet i 
gabet af bet fommenbe Kar.

***

gtgefom pi fyaoe ftræbt at ybe bet bebfte meb Ifenfyn 
til Unberpisningsmibler, pille pi ogfaa føge at fylbeftgare alle 
rimelige Kran, ber fan ftiHes til en Xintibsunberpisning.

fjooebfynspunftet for al Unberpisning er ben mob« 
nenbe, felpftænbiggørenbe, perfonligfyebsubpiflenbe Øpbragelfe; 
bette er Sfolens fornemfte IHaal, fom ben beftanbig pil fe tjen 
til, felp om ben er fig beoibft, at bette maal albrig l?elt 
fan naaes.

Kun en ringe Vel formaar, fom befenbt, et ITienneffe 
at benare i længere Hib af bet rent buf ommelf esmæsfigt til« 
egnebe; naar Barnet bar forlabt Sfolen pil bet hurtigt 
glemme ben mængbe Hnfeltfyeber, fom bet meb Befocer bar 
faaet inbprentet; fun bet ene pil blipe: Vet (Srunbpræg, 
Sfolen bar formaaet at paatryffe Barnets Bepibftljeb i 
religiøs, fæbelig og national fjenfeenbe, famt be (Koner fil 
felpftambig Samfning og Krbejbe, fom Sfolen fan fyaoe Ijaft fjelb 
til at ubpifle og fæftne; men l^ermeb er ba ogfaa hannet et 
ptrfeligt fiffert (Srunblag for (Sennemførelfen af ©pgaoer 
fenere Ijen i Sioet, i Ijoab Virffomfyeb bisfe enb pil falbe.
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'WF'WK CxjSs^C\&6\&«\&G\&6\k>S\&pX>6\£>C\jZ>G\£>G\k>C\£>6\£>5\II>6\£>6\jL «X>6\L>g3->

3 et overvejenbe Kntal Cilfælbe ril et Barns frem« 
tibige fortale Stilling vatre conform meb ben (Dpbragelfe og 
Dannelfe fom er blevet bet til Del i ben førfte Ungbom. Set 
gælber berfor førft og fremmeft om at give Barnet en faa 
ftmb perfonlig paavirfning fom muligt og bernæft en fornuftig 
begrambfet Kunbffabsmængbe. ffertil er bet felvfølgelig nob« 
venbigt at benytte Særere og Særerinber, ber felv er fulbt ub« 
viflebe i Sliber og Dannelfe og fulbt ub fremme, f]ver i fit 
^ag. Bi bave berfor fifret os en fortræffelig Stab af Særer« 
Fræfter, tpis fyele pæbagogiffe (Erfaring, aanbelige Ubvifling 
og fpecielle Sygtigfjeb borger for en faa energiff avet og en 
faa almenbannenbe llnbervisniug fom vi ønffe. (En baglig 
3nfpeFtion vil ybermere paafe, at bette ogfaa virfelig ffer. 
paa en ganffe enfelt Uttbtagelfe nær, ber er beregnet paa 
^orberebelfesflasfen, beftaar Iplc Særer« og Særerinbepcrfonalet 
af ælbre og erfarne Kræfter. Benyttclfen af ganffe unge 
Særerinber, fom unbertiben er blevcn forfvaret blanbt anbet 
unber Ejenvisning til bet elffværbige Kammeratffab, ber let« 
tere vil blive bragt i Stanb mellem (Elever og (Dpbragere, 
naar 2llbersforffeIIen er forljolbsvis ringe, og Iporveb atter 
Børnenes 2lrbejbslyft lettere ffulbe funne væffes, er næppe 
Ijelbigt, ba bet er flart, at veb Benyttclfen af ganffe unge 
Særerinber, er ben unbervifenbes Sanfc« og ^ølelfesliv enbnu 
iffe faa ftærft ubviflet, at ber vil fremfomme en virfelig 
frugtbringenbe Unbervisning eller øves nogen næmteværbig 
autoritær, perfonlig 3nbflybelfe paa (Eleven. (Et pæbagogiff 
ubbannet, bygtigt Særerperfonale berimob vil iffe blot futtne 
ove en opbragenbe mobneitbe paavirfning, men tillige fpare 
Barnet for meget Bjemmearbcjbe og ffovebbrub, ibet et faa« 
bant perfonale, forbi bet l;ar Unbervisningsfærbigfyeben og ben 
fttlbe ©legnelfe af Stoffet, vil futtne gøre be enfelte ^ag 
lettere tilgængelige for Børnene.

v v r
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e^&6X>C\&4^&6\&G\E>G\£>6\£>G\J-»6\£>63->6\k>6\£>G\£>6\I->CCl>CuZ>6'3lj€K£>G\£>6\£*

Sfolen vil beftræbe fig for iffe at bebyrbe (Eleverne 
meb unobvenbigt Ejjemmearbejbe, tværtitnob vil ben fage at 
gere bette let og enfelt, ligefotn 2IntaUet af benyttebe Beger 
vil blive noget inbffrænfet.

<P TV
Som Supplement til be benyttebe Bager vil Sfolen 

virfe veb frie fforedrag, færligt i Keligion, (geografi, fjiftorie, 
Kultur« og fiteraturfyiftorie (faavel banff fom fremmeb), 2ln« 
ffuelfesmetoben vil blive anvenbt i vibefte Llbftræfning overalt, 
bror bet laber fig gere, veb bjjælp af planer, figurer, Bil« 
leber o. f. v.

V V r

Som fag, ber færligt ville blive fremfyvvebe, fan naev« 
nes H>ansk, ffransk, IReligion, Tblstorle og 1baand= 
arbejde.

3 S>ansl? vil ber blive arbejbet energiff paa at Irere 
(Eleverne at ffrive et fejlfrit Sprog; besuben vil gotiff Sfrift« 
læsning blive inbevet. Uiteraturblstorien vil blive bebanb« 
let fylbigere enb fæbvanligt, bog faalebes, at (Eleverne iffe 
ville blive bebyrbebe meb mere Ejjemmearbejbe. Di l;aabe at 
funne give benne Unbervisning færlig Siltræfning veb regel« 
mcesfig Oplæsning af farafteriftiffe Dairfer af banffe og 
fremmebe forfattere, famt veb literære forebrag. Unbertiben 
vil ber uben for Sfoletibeu blive foranftaltet Oplæsninger, 
fportil iffe alene (Eleverne, men ogfaa beres forælbre og 
paararenbe l;ave Jlbgang.



IHcb penfyn til Ulnbctvtsmngen i fremmebe Sprog 
— ri fatte fjer ^ranff øverft — vil ber ligelebes blive ar» 
bejbet ifjcerbigt paa at opnaa virfelige Refultater i Cale= 
fætbtgbeb, ibet (Sletterne faa tibligt fom gørligt rille blire 
vænnebe til ^ortroligl^eb meb fremmebeUbtryf: ^ørft reb Jnb= 
ør elfe af gængfe ®rb, Sætninger og Denbinger, bernatft al» 
minbelig Samtale, faa at (Elererne ab praftiff Dej fmtne faa 
en rirfclig grunbig ^orftaaelfe af (Srammatifens princip, 
Iporreb megen tom og unøbrenbig Ubenabslæren af benne 
mtbgaaes. Desuben ril ber i be ørerfte Masfer til ben fprogs 
lige llnberrisning blire fnyttet en fort, inftruftiv (gennemgang 
af vebfommenbe Sanbs Siteratur.

(Sennem IReligionsunbervisningen rille ri føge at 
gire (Elenerne en alvorlig Safts for Sivet, faalebes, at ber 
iffe bliver Sale om Mmbffabstilegnelfe alene. 3nben for 
bette ^ag vil ber enbvibere blive givet en fortfattet, famlet 
^remftilling af be vigtigfte (Tiber i Mrfens Efiftorie tillige 
meb en ®verfigt over be væfentligfte Ijebenffe Religionsformer.

3 Uolstovleunbervlønlngen vil ben politiffe Ejiftorie 
iffe blive tilfibefat, men vi ville bog lægge not faa megen fægt 
paa Kulturliiftorien veb en begrænfet ^remftilliug af Kunftens 
piftorie og bet fociale Siv i fvunbne ©ber.

3 IbaanbatbCjbe vil ber fra be yngfte Masfers 
Striffe*, Sømme« og bfæflearbejber, gennem lettere Ifaanb= 
fyning ffe (Overgang til be forffellige Krier af finere Mmfts 
fyning i be Ijøjere Masfer. Desuben paatænfes Knipling 
inbført i be ørerfte Masfer.

— 16 —
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Vi bemærfe enbnu, at ber i Skrivning ogfaa vil blive 
inbøvet gotiff Sfrift, og at Sunbbebslæten vil blive munbb 
lig gennemgaaet i et par af Masferne (maaffe meb 23cnyt- 
telfe af et ganffe lille Sfrift).

Ve øvrige, iffe nævnte ^ag, ville blive bcbjanblebe meb 
Ipræliminæresamen for Oje.

Selvfølgelig tilfigte vi (Ensartetl^eb i Unber visningen: 
Særcrne i beflægtebe ^ag ville arbejbe paanb i Ifaanb og. 
conferere inbbyrbes; bet enfelte .fags Særere i be ovcrfte 
Masfer vil beftemme Urbejbsmctoben for fagets Særere i be 
lavere Masfer. 3 l?ele °S tilftræbe vi ba ben bebft 
mulige perfonligljebsubvifling og Ulmenubbannelfe og ere 
ovcrbevifte om, at vi i vort Valg af et gennembannet og byg« 
tigt perfonale bat Kræfter, ber er Sfolens Opgave voren.

'O''
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Festsalen.



'lærerpersonalet:
pr. lp. 21. IRøsenberg, SceneinftruFtør, Siteraturoplæsning.
pr. O. Wisbg, canb. tFjeoL, SanfF Siteratur og Derbens« 

literatur.
^rF. TRønninø, Kurfuslærcrinbe, (EngelfF.
pr. Æarcussen, Kaptajn, franfF SeFrefær i 2lUi= 1

ance franpatfe. > franfF.
5rF. Ogra Ibansen, cram. Eranslatrice. I
pr. prcmierlieutenant æentjien, EyfF.
pr. William Sørensen, Dr. plpl., ZTaturljtftone og SotaniF.
pr. C. IRriøtensen, canb. mag., (geografi.
pr. 113. Scbult3, canb. mag., HTatf]ematiF og ^yfiF.
pr. æjørn. Kalligraf, SFriiming.
^rF. æuscb, epam. Særcrinbe, Kogning.
5rF. 21. Jørgensen, epam. Cegnelærerinbe.
JrF. Scbønemann, ejam. Særerinbe,
JrF. Æiarte Jensen, doncertfangerinbe, Sang.
JrF. Ikristine Svenbsen, ejam. <5ymnaftiFIærerinbe (paul 

peterfen), SymnaftiF.
^rF. æravi æertini, paanbarbejbe.
æestgrerne, piftorie, Kulturbiftorie, Keligion.



Timefordeling-en.

4
3
4

2
8
2
2
4
3

Fagene

Religion........  
Dansk............  
Engelsk........  
Tysk..............  
Fransk ..........  
Historie..........  
Geografi........  
Naturhistorie. 
Sundhedslære 
Naturlære... . 
Mathematik .. 
Skrivning . .. 
Regning........  
Tegning........
Anskuelsesundervisning . . 
Haand arbejde......................  
Gymnastik............................  
Sang......................................

Summa. . . 24!28’29|311.31 Isolsi|32' „ | | „



Bøger, der læses 1 de forskellige
Klasser.

Forberedelsesklassen.
Julie Heins ABC. En Tabel.

* * *

1. Klasse.
Balslevs Bibelhistorie, Glahn: bibelske Sange, Julie 

Heins danske Læsebog Nr. 1.

II. Klasse.
Balslevs Bibelhistorie, Luthers lille Kathekismus, 

en Salmebog, Julie Heins danske Læsebog Nr. 2, Listovs 
Ledetraad i Engelsk Nr. 1, Ottosen: Børnenes Fædre
landshistorie, Krohns lille Geografi.

III. Klasse.
Balslevs Bibelhistorie, Luthers lille Kathekismus, 

en Salmebog, Julie Heins danske Læsebog Nr. 3, Listovs 
engelske Ledetraad Nr. 1 og 2, Kaper og Simonsens 
tysk Læsebog for l 'egyndere. Ottosen: Børnenes Fædre
landshistorie, Dahlbergs Geografi Nr. 3.

V V
IV. Klasse.

Martensen og Pauli's kortfattede Bibelhistorie, 
Luthers lille Kathekismus, en Salmebog, Julie Heins 
Læsebog Nr. 4, Hans Rasmussens Sproglære, Listovs 
engelske Ledetraad 2—3, Kaper og Simonsens tyske 
Læsebog for Begyndere. Kapers tyske Stiløvelser for 
Begyndere, Ottosen: Børnenes Fædrelandshistorie og 
Børnenes Verdenshistorie, Dahlbergs Geografi Nr. 3.
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V. Klasse.
Martensen og Pauli’s kortfattede Bibelhistorie, 

Balslevs Kathekismus, en Salmebog, Julie Heins danske 
Læsebog Nr. 5, Hans Rasmussens Sproglære, Listovs 
engelske Ledetraad Nr. 3, Kaper og Simonsens tyske 
Læsebog for Begyndere, Kapers tyske Læsebog for Mel
lemklasserne, Kapers tyske Stiløvelser for Begyndere, 
Kapers Grammatik, Jung: Elementærbog, Ottosen: Bør
nenes Verdenshistorie, Ottosen: Nordens Historie, Dahl
bergs Geografi Nr. 3, Liitkens Lærebog i Zoologien Nr. 3.

V V V
VI. Klasse.

Martensen og Pauli’s Bibelhistorie, Balslevs Kathe
kismus, en Salmebog, Julie Heins danske Læsebog Nr. 
6, Mikkelsens Sproglære, Listovs engelske Læsestykke 
og Stiløvelser Nr. 1, Lunds engelske Grammatik, Kapers 
tyske Læsebog for Mellemklasserne, Kapers tyske Stil
øvelser for Begyndere, Kapers tyske Grammatik, Jung: 
Elemontærbog, Jung: 50 Timer i Fransk, Ottosen: Nor
dens Historie, Ottosen og Schmidt: Lærebog i Historie 
for Realskoler Nr. 1, Dahlbergs Geografi Nr. 2, Liitkens 
Lærebog i Zoologien Nr. 3.

V V V
Vil. Klasse. (

Martensen og Pauli’s Bibelhistorie, Balslevs Kathe
kismus, Det nye Testamente, Winkél Horns Læsebog 
for Mellemklasserne, Rønning: Literaturhistorie, Mikkel
sen: Dansk Sproglære, Listovs engelske Stiløvelser Nr. 
2, Listovs Udvalg af engelske Forfattere Nr. 1, Lunds 
engelske Grammatik, Kapers tyske Læsebog for Mellem
klasserne, Kapers tyske Stiløvelser for Mellemklasserne, 
Kapers tyske Grammatik, Jung: 50 Timer i Fransk, 
Jung: fransk Læsebog for Mellemklasserne, Jung: Gram
matik og Stiløvelser, Historie . (se Bøgerne i 6. Klasse), 
Dahlbergs Geografi Nr. 1, Liitkens Lærebog i Zoolo
gien Nr. 2.
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Gennem alle Klasserne bruges Ohr. Hansens Regne
bøger samt Viggo Bierring og Ernest Hansen: Dan 
danske Skoles Sangbog.

T
Betalingen.

Forberedelsesklassen...............................
I. Klasse...............................................

4 Kr. maanedlig

II. —   7 -
III. — .................................................... 8 -
IV. — .................................................... 9 -
V. — .................................................... 10 -

VI. — .................................................... 11 -
VII. — .................................................... 12 -

VIII. - .................................................... 13 -
IX. - .................................................... 14 -
X. — .................................................... 1G -

Naar flere Søstre samtidig nyde Undervisning i 
Skolen, gives Moderation. Af tre gaar den yngste for 
halv Pris, af fire gaar den 4de helt frit.

For hver Elev betales aarlig 5 Kr. i Brændselspenge.
Skolepengene afkræves ved Bud i de første 8 Dage 

af hver Maaned. Brændselspengone afkræves de første 
8 Dage i October. Strækker en Elevs Sygdom sig ud 
over længere Tid, betales kun for den Maaned, hvori 
Sygdommen begyndte, samt den næste.

Udmeldelse bør ske med en fuld Maaneds Varsel. 
Udmeldelse for Sommerferien modtages ikke.

De Elever, som nu indmeldes for Sommerferien eller 
i Sommerferien, betale kun fra sidste Trediedel af August 
at regne.

I Løbet af Eftersommeren vil der blive oprettet 
en Børnehave paa Skolen; tillige vil der til Efteraaret 
blive Danseavelse; (nærmere Oplysninger herom ved 
Henvendelse til Bestyreren).
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Til Skolen er knyttet en Musikundervisning under 
Ledelse af Frk. Helga Hyring, der er Elev af Professor 
Mathison-Hansen og Professor Kranse i Leipzig. Under
visning to Gange ugentlig for en enkelt Elev 6 Kr. pr. 
Maaned, for Fællestimer 4 Kr.

*
Undervisningen i Forberedelsesklassen, I. og delsvis 

i II. Klasse samt Inspektionen paa Gangene og i Gaarden 
vil udelukkende foregaa ved Lærerinder. I Sygdomstilfælde 
eller lignende skulle Eleverne henvende sig til den inspek
tionshavende Lærerinde.

* rr
Skolen vil blive inddelt i en Forberedelsesklasse, 

7 Underklasser og 3 Præliminærklasser (8., 9. og 10. Kl.). 
I Aar modtages kun Indmeldelser til Forberedelsen og de 
7 første Underklassen.

Skolen begynder, som tidligere meddelt, sin Virk
somhed Tirsdag den 22. August. Fra 19.—21. August kan 
Skolen og dens Lokaler beses fra 12—2 Form.

v * r
Indmeldelser modtages inden 15. August daglig fra 

12—2 GI. Kongevej 137, 4., efter den Tid paa Skolens 
Kontor daglig fra 12—2 Form.

Frederiksberg, den 1. Juli 1900.

A. Brønniche Hansen, L. P. Larsen,
cand. phil., cand. theol.,
Bestyrer. Inspektør.
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Skolebygningen set fra Haven.



Aktieselskabet „Phønix", Lutzhoft-Petersen, 6 Niels Juelsgade, Kbhvn.


