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Meddelelser angående de højere almenskoler 
i Danmark for skoleåret 1947—48.

Beretning.
Beretning om optagelsesprøven til 1. mellemskoleklasse 

i Stor-København 1948.

Til optagelsesprøven til 1. mellemskoleklasse 1948 var 
'der fra

Kommunale skoler i København 
indmeldt 4660 elever
heraf blev afmeldt 159 elever 
og aldersdisp. nægtet 120 — 279 —

Prøven blev fuldført af 4381 elever

3193 elever eller 72,9 % bestod prøven.
1188 - - 27,1 % - ikke prøven.

Af de indmeldte 4660 elever søgte 399 dispensation på 
•grund af alder.

7 elever var under 11 år,
392 - - over 13 - .
279 elever fik ansøgningen bevilget, nemlig

6 elever under 11 år, 
273 - over 13 -.

Af de 4660 elever, der var indmeldt til prøven, boede 
4640 elever i Københavns kommune,

18 — - Frederiksberg kommune,
1 - Gentofte kommune,
1 - uden for Stor-København.

Af de 3193 elever, der bestod prøven, blev 
2343 elever eller 73,4% anbragt efter 1. ønske,

317 - - 9,9% - - 2. - ,
189 - - 5,9% - - 3. - ,
344 - - 10,8% - mod ønske.

Af de indmeldte 4660 elever var
4276 fra 5. klasse (hvilket er 56,9% af samtlige elever i

5. klasserne), 
56-4. - ,

328 - 1. f.m.

Kommunale skoler på Frederiksberg 
indmeldt 737 elever

heraf blev afmeldt 23 elever 
og aldersdisp. nægtet 7 - 30 -

Prøven blev fuldført af 707 elever

602 elever eller 85,1 % bestod prøven, 
105 - - 14,9% - ikke prøven.

Af de indmeldte 737 elever søgte 34 dispensation på 
grund af alder.

2 elever var under 11 år,
32 — — over 13 - .
27 elever fik ansøgningen bevilget, nemlig

1 elev under 11 år,
26 elever over 13 - .

Af de 737 elever, der var indmeldt til prøven, boede
26 elever i Københavns kommune,

710 - - Frederiksberg kommune,
0 - Gentofte kommune,
1 — uden for Stor-København.

Af de 602 elever, der bestod prøven, blev
421 elever eller 69,9% anbragt efter 1. ønske,
82 - 13,6% - - 2. - ,
54 - - 9 % - - 3. - ,
45 - - 7,5 % - mod ønske.

Af de indmeldte 737 elever var
708 fra 5. klasse (hvilket er 71,4% af samtlige elever i

5. klasserne),
3-4. - ,

26-1. f.m.

Kommunale skoler i Gentofte 
indmeldt 778 elever
heraf blev afmeldt 23 elever 
og aldersdisp. nægtet 2 - 25 -

Prøven blev fuldført af 753 elever

669 elever eller 88,8% bestod prøven, 
84 - - 11,2% - ikke prøven.

Af de indmeldte 778 elever søgte 36 dispensation på 
grund af alder.

15 elever var under 11 år,
21 - - over 13 - .
34 elever fik ansøgningen bevilget, nemlig
15 elever under 11 år,
19 - over 13 - .

Af de 778 elever, der var indmeldt til prøven, boede
24 elever i Københavns kommune,
2 - Frederiksberg kommune,

746 - - Gentofte kommune,
6 - uden for Stor-København.
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Af de 669 elever, der bestod prøven, blev 
413 elever eller 61,7% anbragt efter 1. ønske,
111 - - 16,6% - - 2. - ,

90 - - 13,5% - - 3. - ,
55 - - 8,2 % - mod ønske.

Af de indmeldte 778 elever var
756 fra 5. klasse (hvilket er 73,8% af samtlige elever i

5. klasserne), 
21 - 1. f.m.

Anerkendte private underskoler 
indmeldt 199 elever
heraf blev afmeldt 7 elever 
og aldersdisp. nægtet 2 - 9 -

Prøven blev fuldført af 190 elever

177 elever eller 93,2% bestod prøven, 
13 - - 6,8% - ikke prøven.

Af de indmeldte 199 elever søgte 25 dispensation på 
grund af alder.

11 elever var under 11 år,
14 — — over 13 -.
23 elever fik ansøgningen bevilget, nemlig 

10 elever under 11 år,
13 — over 13 -.

Af de 199 elever, der var indmeldt til prøven, boede
66 elever i Københavns kommune,
14 - Frederiksberg kommune,
63 — - Gentof te kommune,
56 - uden for Stor-København.

Ikke anerkendte private underskoler og privat
undervisning

indmeldt 41 elever
heraf blev afmeldt 0 —

Prøven blev fuldført af 41 elever

33 elever eller 80,5 % bestod prøven,
8 - - 19,5% - ikke prøven.

Af de 41 elever, der var indmeldt til prøven, boede 
27 elever i Københavns kommune,

8 — Frederiksberg kommune,
1 - Gentofte kommune,
5 — uden for Stor-København.

4674 elever eller 77 % bestod prøven.
1398 — — 23% — ikke prøven.

Af de indmeldte 6415 elever søgte 469 dispensation på 
grund af alder.

24 elever var under 11 år,
445 - - over 13 -.
344 elever fik ansøgningen bevilget, nemlig 

22 elever under 11 år,
322 — over 13 -.

Af de 6415 elever, der var indmeldt til prøven, boede 
4783 elever i Københavns kommune,

752 - - Frederiksberg kommune,
811 - - Gentofte kommune,

69 - uden for Stor-København.

De skriftlige prøver afholdtes 3., 4., 5., 6., 24., 25., 26. 
og 27. februar

Udgifter ved optagelsesprøven til I. mellemskoleklasse 
i Stor-København i finansåret 1947—48.

Den samlede udgift til prøven var
Den samlede udgift pr. elev

kr. 94857,62 : 6415 =

kr. 94857,62

14,79

Den samlede udgift til prøven var: kr. 94857,62
Heraf skal staten først betale for de 69 

elever, der boer uden for Stor-Køben
havn, nemlig - 1020,29

Rest kr. 93837,33
Heraf skal staten betale 2/5 eller - 37534,93

Rest kr. 56302,40

som fordeles mellem de 3 hovedstadskom- 
muner således:

4783
Københavns kommune kr. 56302,40 • t— = kr. 42435,296346

752
Frederiksb. kommune kr. 56302,40 • = kr. 6671,836346 

811
Gentofte kommune kr. 56302,40 • —— = kr. 7195,28 6346

Udgifterne fordeltes altså således:
Samlet oversigt 

indmeldt
heraf blev afmeldt 212 elever
og aldersdisp. nægtet 131 -

6415 elever

343 -

Staten
Københavns kommune
Frederiksberg kommune
Gentofte kommune

betaler kr. 38555,92 
- 42435,29 
- 6671,83 
- 7195,28

Prøven blev fuldført af 6072 elever kr. 94857,62



Kgl. anordninger, bekendtgørelser, cirkulærer og skrivelser 13

Kongelige anordninger, bekendtgørelser, cirkulærer, 
og skrivelser.

Skrivelse af 4. august 1947 til N.N. angående afslag 
på et andragende om tilladelse til at indstille sig som 
privatist til studentereksamen med begrænset pensum 
på grundlag af mellemskoleeksamen og to måneders 

skolegang i finsk gymnasium.
I et hertil indsendt andragende a£ 22. f. m. har De, 

der er født i Finland, og som har taget mellemskole
eksamen og gået to måneder i gymnasiet i finske 
skoler, anmodet om tilladelse til at indstille Dem til 
studentereksamen fra O.O. kursus med begrænset 
pensum.

I denne anledning skal man herved meddele, at 
ministeriet ikke ser sig i stand til at bevilge begrænset 
pensum ved studentereksamen i det foreliggende til
fælde, uden at De forud underkaster Dem den nor
malt krævede foreksamen.

Skrivelse af 5. august 1947 til N.N. angående ind
stilling til realeksamen for privatister uden dimissorer.

I en gennem navigationsdirektoratet og undervis
ningsinspektøren for mellem- og realskolerne hertil 
indsendt skrivelse af 7. maj d. å. har De ansøgt om 
tilladelse til efter privat forberedelse at blive ind
stillet til realeksamen ved O. O. kommunale mellem- 
og realskole i foråret 1948.

Som begrundelse herfor har De anført, at De ønsker 
at uddanne Dem til navigationslærer, hvilket forud
sætter, at De består realeksamen, uden hvilken De 
ikke kan blive optaget på Danmarks tekniske høj
skoles adgangskursus. De har endvidere oplyst, at De 
har bestået mellemskoleeksamen i 1935 samt styr- 
mands- og skibsførereksamen og prøve for radio
telegrafister af 2. klasse.

I denne anledning skal man herved meddele Dem, 
at ministeriet efter omstændighederne bevilger Dem 
tilladelse til at indstille Dem til realeksamen for pri
vatister uden dimissorer, og at man intet finder at 
indvende imod, at de skriftlige prøver aflægges ved 
0.0. kommunale mellem- og realskole, hvorimod de 
mundtlige prøver må aflægges for eksamenskommis
sionen efter nærmere aftale med dennes formand1).

Skrivelse af 9. august 1947 til rektor for N.N. stats
skole angående omgørelse af en af skolen truffen 
afgørelse, hvorefter det var nægtet at lade en elev i 
1. mellemskoleklasse, der ikke bestod opryknings
prøven til 2. mellemskoleklasse, gå 1. mellemskole

klasse om.
I en hertil indsendt skrivelse af 20. juni d.å. har 

landsretssagfører 0.0. beklaget sig over, at der er 

nægtet hans søn P. P., der i skoleåret 1946-47 har 
været elev: N.N. statsskoles 1. mellemskoleklasse, 
og som ikke har bestået oprykningsproven til 2. mel
lemskoleklasse, tilladelse til at forblive i skolen og 
gå 1. mellemskoleklasse om i skoleåret 1947-48.

Landsretssagfører 0.0. anfører særligt, at der i 
hans søns klasse er flere elever, der ikke flyttes op 1 
2. mellemskoleklasse, men må blive i 1. mellemskole
klasse endnu et år, og at det er urimeligt, at hans 
søn skal være anderledes stillet ved ikke at kunne 
gå klassen om og derved nå den fornødne modenhed 
til at klare skolen. Endvidere anfører han blandt 
andet, at hans søn, der har haft svært ved overgan
gen fra underskole til mellemskole, efter aftale med 
Dem er blevet undersøgt af en skolepsykolog, hvilken 
undersøgelse har givet til resultat, at drengens 
intelligenskvotient er 110, og at der intet er til hinder 
for, at han skulle kunne tage en mellemskoleeksamen.

I en i sagen afgiven erklæring af 21. juni d.å. har 
De udtalt, at P. P. er uegnet til undervisningen i en 
gymnasieskole, hvor tempo og krav normalt vil ligge 
højere end i folkeskolen, og at han først og fremmest 
for sin egen skyld, men også for kammeraternes, bør 
forlade skolen.

Det er yderligere oplyst, at drengens opførsel har 
været upåklagelig.

I denne anledning skal man efter stedfunden brev
veksling med undervisningsinspektøren for gymna
sieskolerne herved meddele, at ministeriet ikke finder 
tilstrækkeligt grundlag til mod hans forældres ønske 
at nægte P. P. tilladelse til at forblive i N. N. stats
skoles 1. mellemskoleklasse i skoleåret 1947-48.

Skrivelse af 9. august 1947 til fru N.N. om omgørelse 
af eu skolerådsbeslutning om, at en elev, der havde 
bestået realeksamen med en kvotient af 13,85, ikke 

kunne oprykkes i statsskolens 1. gymnasieklasse.
I en gennem undervisningsinspektøren for gym

nasieskolerne hertil indsendt skrivelse af 23. juni d.å. 
har De besværet Dem over en af skolerådet ved 0.0. 
statsskole truffet afgørelse om, at Deres datter P.P., 
der i maj-juni eksamenstermin 1947 har bestået 
realeksamen ved 0.0. statsskole med en kvotient af 
13,85, ikke vil kunne opflyttes i skolens 1. gymnasie
klasse af nysproglig retning, idet De samtidig har 
ansøgt om, at ministeriet vil ændre skolerådets be
slutning.

I denne anledning skal man herved meddele, at 
ministeriet efter de i sagen foreliggende oplysninger 
finder at måtte tiltræde, at Deres datter oprykkes i 
1. gymnasieklasse af nysproglig retning ved 0.0. 
statsskole.

r) Se den nedenfor anførte skrivelse af 9. januar 1948, hvori ministeriet frafaldt dette krav.
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Skrivelse af 9. august 1947 til civilingeniør N.N. an
gående omgørelse af et skoleråds beslutning om, at 
en elev ikke kunne oprykkes fra If. til III. gymnasie

klasse.
I en gennem undervisningsinspektøren for gym

nasieskolerne hertil indsendt skrivelse af 6. f. m. har 
De besværet Dem over en af skolerådet ved O.O. 
statsskole truffet afgørelse om, at Deres datter P.P. 
ikke vil kunne oprykkes fra II. til III. gymnasie
klasse, idet De samtidig har ansøgt om, at ministe
riet vil ændre skolerådets beslutning.

I denne anledning skal man herved meddele, at 
ministeriet efter det i sagen oplyste efter omstæn
dighederne kan bifalde, at Deres datter optages på 
prove i III. gymnasieklasse, således at det til oktober
ferien vil være at afgøre, om hun kan fortsætte i 
klassen.

Skrivelse af 9. august 1947 til kammeradvokaten an
gående statens erstatningspligt ved en eksplosions

ulykke på N.N. statsskole.
Under henvisning til hr. kammeradvokatens skri

velse af 8. februar d.å. vedrørende spørgsmålet om 
statens erstatningsansvar for en på N.N. statsskole 
indtruffen eksplosionsulykke skal man efter sted
funden brevveksling med finansministeriet herved 
meddele, at ministeriet, uanset at det må anses for 
tvivlsomt, om der foreligger nogen juridisk erstat
ningsforpligtelse for staten, efter omstændighederne 
vil være sindet at yde de skadelidte, hvis erstatnings 
krav er endeligt opgjort, en billighedserstatning, 
beregnet på grundlag af en af finansministeriet god
kendt tabsopgorelse.

Man anmoder Dem derfor om at ville fremskaffe 
tabsopgorelser fra de pågældende.

Med hensyn til de fremsatte krav på erstatning for 
svie og smerte anmoder man Dem derhos om at ville 
indhente nærmere oplysninger til vurdering af er- 
statningsbelobenes karakter og størrelse.

Skrivelse af 15. august 1947 til N.N. angående afslag 
på et andragende om tilladelse til at opnå bevis for 
studentereksamen på grundlag af karakterer i mate
matik, fysik og kemi ved prøve ved studenterkursus i 
1949 og de karakterer, der opnås ved lærereksamen

i 1950.
I anledning af Deres hertil indsendte andragende 

af 16. f. m. om tilladelse til at opnå bevis for studen
tereksamen på grundlag af de karakterer, De i eksa
mensterminen 1949 måtte kunne opnå ved en prøve 
fra studenterkursus i fagene matematik, fysik og 
kemi samt de karakterer, De i eksamensterminen 
1950 måtte kunne opnå ved lærereksamen, skal man 
herved meddele, at ministeriet ikke kan bevilge det 
ansøgte.

Skrivelse af 16. august 1947 til rektor for N.N. stats
skole angående spørgsmålet, hvem der skal afholde 
udgifterne ved fremskaffelse af lægeattest til brug ved 

en adjunkts faste ansættelse.
I skrivelse af 4. juni d.å. har hr. rektoren ved at 

fremsende lægeattest for adjunkt ved N.N. stats
skole O.O. til brug ved dennes faste ansættelse som 

adjunkt forespurgt, hvorvidt udgifterne ved læge
attestens fremskaffelse bor afholdes af skolen eller 
af adjunkt O. O.

I denne anledning skal man herved meddele, at 
de nævnte udgifter vil være at afholde af adjunkt 
O.O. selv.

Skrivelse af 19. august 1947 til rektor for N.N. kom
munale gymnasium angående fritagelse under særlige 
omstændigheder for 2 håndarbejdstimer og 2 sang
timer om ugen for en elev i 2. mellemskoleklasse.

Gennem undervisningsinspektøren for gymnasie
skolerne har hr. rektoren ved skrivelse af 25. f. m. 
fremsendt andragende fra sparekassedirektør O.O. 
om, at hans tolvårige datter P. P., der er elev i 2. 
mellemskoleklasse i N. N. kommunale gymnasium, 
fritages for 2 håndarbejdstimer og 2 sangtimer om 
ugen.

Det fremgår af sagen, at P.P., der har fået under
visning i musik siden sit 7. år og nu får undervisning 
i musik i København, er i besiddelse af sjældne musi
kalske evner. Hendes øvetid ønskes nu udstrakt fra 
1^2 til 3 timer daglig, hvad der kun er muligt, hvis 
hun får en lempelse i sit skolearbejde.

I anledning heraf skal ministeriet herved meddele, 
at man under hensyn til de foreliggende ganske sær
lige omstændigheder og til, at elevens hjem har på
taget sig at bibringe hende de fornødne kundskaber i 
håndarbejde, bifalder det ansøgte.

Skrivelse af 20. august 1947 til N.N. studenterkursus 
angående tilladelse for en elev til at indstille sig som 
privatist til studentereksamen med begrænset pensum 
i 1948 med bevarelse af de af ham i 1947 ved en stats
skole opnåede forprøvekarakterer i naturfag, engelsk 

og tysk.
I et hertil indsendt andragende af 2. f.m. har N.N. 

studenterkursus for O. O. ansogt om tilladelse til 
at den pågældende indstiller sig til studentereksamen 
for privatister af matematisk-naturvidenskabelig ret
ning med begrænset pensum i maj-juni 1948, og 
således, at han bevarer de karakterer i fagene natur
fag, engelsk og tysk, som han har opnået som elev 
ved P. P. statsskole ved forprøve i eksamensterminen 
maj-juni 1947.

Til begrundelse for Deres andragende er det anført, 
at den pågældende, der er fodt den 31. december 1928, 
har gennemgået I. og II. gymnasieklasse af matema
tisk-naturvidenskabelig retning på P. P. statsskole, 
og at han ved den af ham senest aflagte årsprøve har 
opnået et karaktergennemsnit af 12,33 points, hvad 
årskarakteren angår, og 12,17 points, hvad årsprøve
karakteren angår - ganske vist uden derefter at 
blive oprykket i III. gymnasieklasse.

I denne anledning skal man herved meddele, at 
ministeriet efter omstændighederne bevilger det 
ansøgte.

Skrivelse af 23. august 1947 til lektor N.N., hvorefter 
der ikke vil kunne udbetales et medlem af eksamens - 
kommissionen for studentereksamen for privatister 
honorar for den del af eksamen, den pågældende på 

grund af sygdom var forhindret i at deltage i.
I en hertil indsendt skrivelse af 24. f.m. har De 

forespurgt, om De som medlem af eksamenskommis
sionen for studentereksamen for privatister måtte 
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have krav på honorar for den del af eksamen i den 
forløbne termin, som De på grund af sygdom ikke 
har kunnet deltage 1.

Således foranlediget skal man herved meddele, at 
der kun vil kunne udbetales Dem honorar for det af 
Dem faktisk udførte censurarbejde.

Skrivelse af 26. august 1947 til rektor for N.N. stats
skole angående tilladelse for to elever, der havde 
været lidende af langvarig sygdom, til at overføre 
forprøvekarakterer fra 1945 og 1946 til studenter

eksamen i 1948.
I anledning af hr. rektorens skrivelse af 13. d.m. 

godkender ministeriet efter stedfunden brevveksling 
med undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne 
herved, at gymnasieeleverne ved N.N. statsskole 
O. O., f. 6. december 1927, og P.P., f. 21. juni s.å., 
der begge har været lidende af langvarig sygdom, 
overfører de af dem ved forprøven til studentereksa
men henholdsvis i eksamensterminen 1946 og i eksa
mensterminen 1945 opnåede karakterer til endelig 
studentereksamen i eksamensterminen 1948. Det til
føjes, at ordningen, såfremt de pågældende ikke 
består eksamen i den kommende eksamenstermin, 
ikke vil kunne forventes forlænget.

Skrivelse af 27. august 1947 til rektor for N.N. stats
skole angående tilladelse for en elev, der havde bestået 
studentereksamen i 1947, til påny at indstille sig til 

studentereksamen i 1948.
I anledning af hr. rektorens gennem undervisnings

inspektøren for gymnasieskolerne hertil indsendte 
skrivelse af 16. d.m. godkender ministeriet herved, 
at O.O., der har bestået studentereksamen ved N.N. 
statsskole i eksamensterminen maj-juni 1947, påny 
indstiller sig til studentereksamen i eksamenstermi
nen maj-juni 1948, således at hun også til den fore
stående eksamen overfører de af hende ved forprøven 
til studentereksamen i eksamensterminen 1946 op
nåede karakterer i fagene engelsk, tysk og geografi.

Skrivelse af 28. august 1947 til kommunelærer, cand. 
mag. N.N. angående dispensation fra kravene i an
ordning af 28. juli 1944 § 9 om kursus i praktisk 

undervisningsfærdighed.
I et hertil indsendt andragende af 14. d.m. har 

De ansøgt om dispensation fra kravene i anordning 
af 28. juli 1944 § 9 om kursus i praktisk undervis
ningsfærdighed for lærere ved statens højere almen
skoler, idet De ansøger om ministeriets godkendelse 
af, at De nojes med halvdelen af det anordningsmæs
sige timetal, således at De folger 4 ugentlige timer i 
historie og 2 ugentlige i oldtidskundskab, begge fag 
i gymnasiet.

I denne anledning skal man efter stedfunden brev
veksling med undervisningsinspektøren for gymnasie
skolerne herved meddele, at man bifalder det an
søgte med tilføjende, at De tillige vil have at aflægge 
prøve for undervisningsinspektøren i Deres fag i 
mellemskolen på Deres egen skole.

Skrivelse af 30. august 1947 til rektor for N. N. private 
gymnasium angående spørgsmålet om optagelse af 
en elev i IH. gymnasieklasse, uanset at den pågældende 
ved et kommunalt gymnasium ikke var blevet op

rykket i IH. gymnasieklasse.
I en gennem undervisningsinspektøren for gym

nasieskolerne hertil indsendt skrivelse af 13. d.m. 

har hr. rektoren andraget om tilladelse til at optage 
P.P. på prøve til oktober d.å. i III. gymnasieklasse, 
nysproglig retning i N.N. private gymnasium.

Det fremgår af sagen, at den pågældende kvinde
lige elev i skoleåret 1946-47 har gennemgået II. gym
nasieklasse, nysproglig retning i O. O. kommunale 
gymnasium, men ikke blev oprykket i III. gymnasie
klasse. Det oplyses endvidere, at De på N. N. private 
gymnasium har foranlediget afholdt en prøve af 
eleven i fagene tysk og engelsk, og at De efter dennes 
forløb anser det for muligt for hende at følge under
visningen i III. G.

I denne anledning skal man herved meddele, at 
ministeriet efter omstændighederne kan godkende, 
at P.P. optages på prøve til oktober d.å. i III. gym
nasieklasse, nysproglig retning, på N.N. private 
gymnasium.

Ministeriet finder anledning til at påtale, at De 
ikke burde have afholdt prøver med den pågældende 
elev uden forud at have forelagt sagen for undervis
ningsinspektøren for gymnasieskolerne.

Skrivelse af 3. september 1947 til rektor for N.N. 
statsskole bl. a. angående indførelse af undervisning i 

bogforing i realklassen.
Ministeriet godkender herved det med hr. rektorens 

skrivelse af 26. juni d.å. gennem undervisningsinspek
tøren for gymnasieskolerne hertil indsendte forslag 
til fag- og timefordelingsplan for N.N. statsskole for 
skoleåret 1947-48, herunder at 2 tilsynstimer med 
sammensang indgår i adjunkt O. O.s pligtige timetal, 
og at realklassen i stedet for som hidtil at have 
fransk som valgfrit fag overgår til at få undervisning 
i bogføring i 2 ugentlige timer, medens tysk- og 
matematikundervisningen forøges med hver 1 time 
ugentlig.

Bekendtgørelse af 6. september 1947 om eksamens
ordningen ved de højere almenskolers offentlig kon

trollerede eksaminer.
I. Om eksaminernes omfang og eksamensterminerne.

§ 1.
Eksaminernes omfang.

Der afholdes eksamen eller fremlæggelsesprøve i 
henhold til anordning af 10. marts 1938.

§2 .
De regelmæssige eksamensterminer.

a. Mellemskoleeksamen, realeksamen og pigeskole
eksamen afholdes enten i februar-marts eller i maj
juni; ved alle statsskoler afholdes de nævnte eksa
miner i sidstnævnte termin. Den samlede tid for 
skriftlig og mundtlig eksamen beregnes til ca. 1 
måned; den kan afbrydes af ca. 3 ugers skolegang 
mellem skriftlig og mundtlig eksamen.

b. Studentereksamen afholdes i maj-juni. I henhold 
til kgl. anordning af 2. december 1935 afholdes eksa
men i fagene engelsk, tysk, geografi med naturlære 
samt matematik på den klassisk-sproglige linie, geo
grafi med naturlære samt matematik på den nysprog
lige linie, engelsk, tysk og geografi på den matema- 
tisk-naturvidenskabelige linie ved udgangen af II 
gymnasieklasse. I de øvrige fag afholdes eksamen ved 
udgang af III gymnasieklasse.

Den samlede tid for skriftlig eksamen, læseferie, 
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mundtlig eksamen, translokation og dimission be
regnes til ca. 1 måned, der kan afbrydes af ca. 3 
ugers skolegang mellem skriftlig eksamen og læse
ferien.

§ 3.
Sygeeksaminer.

a. For elever, som har været indstillet til de regel
mæssige eksamensterminer, men ved sygdom er blevet 
hindret i at møde til eksamen eller i at fuldføre den 
påbegyndte eksamen, kan der afholdes sygeeksamen.

b. Sygeeksamen afholdes 1 maj-juni eksamens
termin for de skolers vedkommende, som regelmæssig 
har forårs-eksamenstermin, og i september for de 
skolers vedkommende, som regelmæssig har sommer
eksamenstermin. For mellemskoleeksamens vedkom
mende kan dog sygeeksamen i de mundtlige fag med 
vedkommende undervisningsinspektørs godkendelse 
afholdes udenfor de nævnte terminer.

c. Ansøgning om adgang til sygeeksamen tilstilles 
af skolens styrer vedkommende undervisningsinspek
tør, henholdsvis inden 15. april og inden 1. juli for de 
to eksamensterminers vedkommende; for så vidt - 
for mellemskoleeksamens mundtlige fags vedkom
mende - sygeeksamen ønskes afholdt udenfor de 
under b. nævnte sygeeksamensterminer, må ansøg
ning tilstilles undervisningsinspektøren umiddelbart 
efter den regelmæssige eksamenstermins afslutning. 
Ansøgning om sygeeksamen skal være ledsaget af 
lægeattest for, at den pågældende eksaminand ved 
sygdom er blevet forhindret i at møde til eller fuld
føre den regelmæssige eksamen.

d. Sygeeksamens omfang: Ved mellemskoleeksa
men skal kun prøves i de fag, i hvilke eksaminanden 
ikke er blevet prøvet ved den regelmæssige eksamen; 
fag, der er bortfaldet ved den regelmæssige eksamen, 
bortfalder også ved sygeeksamen. For realeksamen, 
pigeskoleeksamen og studentereksamen gælder, idet 
den skriftlige og den mundtlige del af eksamen hver 
for sig betragtes som et hele, følgende regler: Har 
eksaminanden hverken fuldført den skriftlige eller 
den mundtlige del af eksamen, aflægges prøve i alle 
fag, hvori eksamen er holdt ved hovedeksamen; har 
eksaminanden fuldfort den skriftlige, men ikke del
taget i eller ikke fuldført den mundtlige del af eksa
men, allægges kun prøve i de mundtlige fag, hvori 
eksamen er holdt ved hovedeksamen; har eksami
nanden ikke deltaget i eller ikke fuldfort den skrift
lige del af eksamen, men bliver rask nok til at under
kaste sig hele den mundtlige del af eksamen, aflægges 
kun prøve i de skriftlige fag.

e. Sygeeksamen afholdes efter de samme regler, 
som gælder for den tilsvarende regelmæssige eksamen; 
censorerne skal ved mellemskoleeksamen, pigeskole
eksamen og realeksamen så vidt muligt være de 
samme som ved denne.

f. Ved sygeeksamen betales ingen eksamensafgift 
til staten, for så vidt afgift allerede er udredet ved 
indmeldelse til den ordinære eksamen.

§ 4.
Ekstraordinær eksamen.

Indstillede eksaminander, som af andre grunde end 
sygdom ikke er mødt til eksamen eller ikke har fuld
ført eksamen, og eksaminander, som ikke har bestået 
eksamen, kan ikke påny indstilles til eksamen før 
efter et års forløb, med mindre ministeriet under 
særlige omstændigheder i henhold til en derom gennem 
skolens styrer indgivet ansøgning dispenderer fra 
denne bestemmelse.

II. Om indstilling til eksamen, eksamensindmeldelse m. v.
§5 .

Når en elev er opflyttet i 4de mellemskoleklasse, 
realklassen, øverste pigeskoleklasse eller III gym
nasieklasse, kan skolen ikke mod hans forældres eller 
værges ønske nægte at indstille ham til eksamen. 
Dog kan skolen opflytte en elev i de nævnte klasser 
på prove for et tidsrum af hojst 2 måneder; forbliver 
han i klassen efter udløbet af dette tidsrum, kan 
skolen ikke nægte at indstille ham. For så vidt en 
skolebestyrer på grund af uforudsete forhold, som er 
indtruffet i løbet af det sidste skoleår, nærer betæn
kelighed ved at indstille en elev, må han ledsage ind
stillingen med en erklæring, som oplyser disse forhold, 
og ministeriet afgør da, om vedkommende elev skal 
indstilles til eksamen.

§6 .
a. Hver skoles styrer skal inden 1. december for 

forårseksamens vedkommende og inden 20de februar 
for sommereksamens vedkommende sende vedkom
mende undervisningsinspektør anmeldelse af, hvor 
mange elever skolen agter at indstille til hver af de 
forskellige eksaminer, og hvilke lærere der skal eksa
minere i hvert enkelt fag.

b. Indmeldelse til eksamen ledsaget af eksa
mensafgiften tilstilles gennem universitetskvæsturen 
vedkommende undervisningsinspektør inden 5. ja
nuar for forårseksamens vedkommende og inden 5te 
april for sommereksamens vedkommende. Forsåvidt 
angår de fag, hvori prøve til studentereksamen af
holdes ved udgangen af II gymnasieklasse, sker ind
meldelse inden 5te april; eksamensafgiften for hele 
eksamen erlægges ved indmeldelsen til eksamen ved 
udgangen af III gymnasieklasse.

c. Samtidig med indsendelsen af indmeldelsen ind
sendes til vedkommende undervisningsinspektør 1 to 
eksemplarer en nøjagtig fortegnelse over elevernes 
samtlige eksamensopgivelser. - For så vidt der 
i 4de mellemskoleklasse er læst mere, end der kræves 
opgivet til eksamen, opføres samtlige læste pensa på 
skemaet, men skolens leder kan af dette udpege, 
hvad der i henhold til anordning af 3die august 1906 
opgives til eksamen.

III. Om de skriftlige eksamensopgavers tilvejebringelse.
§7.

Opgaverne til de skriftlige eksaminer udarbejdes 
af to opgavekommissioner, nemlig opgavekommis
sionen for mellemskoleeksamen, realeksamen, pige
skoleeksamen og almindelig forberedelseseksamen, 
hvis formand er undervisningsinspektøren for mellem- 
og realskolerne, og opgavekommissionen for studen
tereksamen, hvis formand er undervisningsinspek
tøren for gymnasieskolerne. Sidstnævnte formand har 
ret til at overvære forhandlingerne og stille forslag i 
førstnævnte kommission. De øvrige medlemmer af de 
to kommissioner udnævnes af ministeriet således, at 
der er mindst to medlemmer for hvert af de fag, i 
hvilke der skal udarbejdes opgaver. Formændene be
stemmer komissionernes forretningsgang, indsender 
de vedtagne opgaveforslag til ministeriets godken
delse og lader de godkendte opgaver trykke og ud
sende til skolerne.

IV. Skriftlig eksamen.
§ 8.

a. Ministeriet fastsætter tiderne for de skriftlige 
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prøver. Der holdes kun een skriftlig prøve om dagen.
b. Ved mellemskoleeksamen tilstås der eksaminan

derne 31/2 time til dansk fristil, 2x/2 time til dansk 
genfortælling og 3 timer til de øvrige skriftlige prøver.

Ved pigeskoleeksamen indrømmes der eksaminan
derne 2 timer til tysk diktat, 3 timer til skriftlig 
engelsk og 4 timer til de øvrige skriftlige prøver.

Ved realeksamen gives der eksaminanderne 3 timer 
til skriftlig engelsk og skriftlig tysk og 4 timer til de 
øvrige skriftlige prøver.

Ved studentereksamen får eksaminanderne 3 timer 
til skriftlig engelsk og skriftlig tysk bortset fra refe
ratstile, hvortil der ligesom til de øvrige skriftlige 
prøver gives 4 timer.

§9 .
Eksamensopgavernes forsendelse og modtagelse.

a. De pågældende opgaver skal senest 4 dage for 
den skriftlige eksamens begyndelse af vedkommende 
undervisningsinspektør være sendt til skolens leder.

b. Af hver opgave lægges det fornødne antal eksem
plarer, 3 ud over eksaminandernes antal, i en stærk 
og uigennemsigtig konvolut, der tillukkes med et 
laksegl og bærer en påskrift, som angiver skolens 
navn, eksamensterminen, eksamens og opgavens art, 
eksemplarernes antal samt ugedag, datum og klokke
slet for den pågældende prøve. Samtlige opgavekon
volutter til hver enkelt skole forsendes under eet.

c. Skolens leder skal åbne opgavepakken straks 
efter modtagelsen og forvisse sig om, at de fornødne 
opgavekonvolutter er til stede, at det rigtige antal 
eksemplarer er anført på disse, og at angivelsen af 
ugedag, datum og klokkeslet stemmer’ med det tid
ligere tilsendte skema over skriftlig eksamen. Skulle 
der være indløbet nogen fejl, må han ufortøvet under
rette undervisningsinspektøren derom.

d. De enkelte opgavekonvolutter må ikke 
åbnes før det på dem angivne tidspunkt.

§ 10.
Tilsynshavende ved prøverne.

a. Ved enhver skriftlig prøve skal der i hvert eksa
menslokale være mindst to tilsynshavende; for så 
vidt der i et lokale er mellem 20 og 40 eksaminander, 
skal der være tre tilsynshavende; er der mellem 40 
og 60, skal der være fire . De tilsynshavende kan 
udvælges blandt skolens lærere; dog må ingen lærer 
fore tilsyn med eksaminander, som han har under
vist til eksamen i det fag, i hvilket der er skriftlig 
prøve. - Under proven må der ikke tilstedes andre 
end de tilsynshavende og skolens leder adgang til 
eksamenslokalerne.

o.s.fr

b. Skolens leder har alene ansvaret for de skriftlige 
prøvers regelmæssige forløb. Han skal drage omsorg 
for, at de tilsynshavende før prøven er blevet gjort 
bekendt med bestemmelserne i denne bekendtgørel
ses 10, 11, 12, 13.

c. Alle de tilsynshavende skal have deres opmærk
somhed udelukkende henvendt på eksaminanderne, 
og de må derfor ikke selv beskæftige sig med læsning 
eller skrivning eller uden nødvendighed tale sammen 
eller overhovedet foretage sig noget, der kan bortlede 
deres opmærksomhed fra eksaminanderne. Af og til 
må de gøre en runde i lokalet, men de skal omhygge
ligt vogte sig for på nogen måde at forstyrre eksa
minanderne i deres arbejde. - Ingen tilsynshavende 
må meddele nogen eksaminand nogen som helst op
lysning vedrørende opgaven.

§ 11-
Eksaminanderne og deres anbringelse i lokalet.

a. Eksamenslokalet åbnes 10 minutter før det til 
prøvens begyndelse fastsatte klokkeslet, og samtlige 
tilsynshavende må da være til stede for, efterhånden 
som eksaminanderne kommer, at anvise hver især 
hans plads. Ingen eksaminand må komme ind i eksa
menslokalet, så længe de tilsynshavende ikke er til 
stede. Møder en eksaminand ikke til det fastsatte 
tidspunkt, skal han i reglen ikke have adgang til at 
deltage i prøven, men det kan dog undtagelsesvis 
tilstedes ham, når han efter skolelederens skøn frem
sætter fyldestgørende grunde for sin forsinkelse, og 
det tillige efter alle omstændigheder tør antages som 
sikkert, at ingen som helst meddelelse om opgaven 
ad nogen vej har kunnet tilflyde ham. Forefalder 
noget sådant, skal skolens leder straks efter prøven 
afgive en udførlig meddelelse derom til vedkommende 
undervisningsinspektør, som da, i vanskelige tilfælde 
efter forhandling med ministeriet, skal afgøre, hvor
vidt prøven for den pågældende eksaminands ved
kommende skal kendes gyldig eller ej.

b. Eksaminanderne anbringes i lokalerne efter føl
gende regler: Alle de 1 et lokale samlede eksaminander 
bør sidde så langt fra hverandre, at to eksaminander 
ikke kan nå hinanden ved samtidig at udstrække 
armene. Når en skole har eksaminander af forskellig 
art og med forskellige opgaver samlede i eet lokale, 
anbringes de blandede imellem hverandre således, at 
det såvidt muligt undgås, at to, der besvarer samme 
opgave kommer til at sidde ved siden af hinanden. 
Enhver eksaminand bør, så vidt det lader sig gore, 
hele eksamen igennem beholde den plads, der fra 
først af er blevet anvist ham.

c. Enhver eksaminand får af skolen udleveret eksa
menshæfter samt papir til kladdeskrivning; han 
medbringer . selv skrivemateriale, eventuelt tegne
materiale og bestik. Til den ene prøve i skriftlig latin 
medbringer eksaminanden en latinsk ordbog. Ved 
alle prøver i matematik, hvor der kan blive tale om 
anvendelse af logaritmetabel eller rentetavle, med
bringer hver eksaminand sin; den må ikke indeholde 
skriftlige tilføjelser. Ingen andre bøger eller papirer 
og ingen optegnelser af nogen som helst art må af 
eksaminanden tages med ind i eksamenslokalet. Sko
lens leder lader før prøvens begyndelse ordbøger, 
logaritmetabeller og rentetavler - såvel som skrive
mapper og håndtasker, hvis sådanne medbringes af 
eksaminanderne - efterse. Opdages det, efter at 
prøven er begyndt, at en eksaminand har overtrådt 
de nævnte forbud, skal han øjeblikkelig bortvises fra 
eksamen.

§ 12. 
Prøverne.

a. Den pågældende opgavekonvolut skal af skolens 
leder være bragt til eksamenslokalet inden tidspunk
tet for prøvens begyndelse. På det fastsatte klokke
slet åbner skolens leder konvolutten, og i forening 
med de tilsynshavende tildeler han hver eksaminand 
eet eksemplar af den pågældende opgave; når for
delingen antages endt, rettes der det spørgsmål til 
eksaminanderne, om hver især har fået, hvad han 
skal have. De overskydende eksemplarer af opgaven 
opbevares til prøvens slutning og overgives da til 
skolens leder. Intet eksemplar af opgaven og intet af 
det udleverede kladdepapir må bringes uden for lokalet, 
så længe prøven varer.

b. Skolens leder bestemmer, hvem der skal oplæse 
2
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genfortællingsopgaverne (referatstilene) i dansk og i 
fremmede sprog og diktere de tyske diktatopgaver; 
som regel bor det være den, som har undervist klassen 
i det pågældende fag. - Det er tilladt den, som skal 
oplæse en genfortællingsopgave (eventuelt referat
stil) i et fremmed sprog, at se opgaven igennem før 
oplæsningen.

Før oplæsningen af genfortællingsopgaven (even
tuelt referatstilen) uddeles til hver eksaminand et 
eksemplar af den trykte overskrift til stilen; for så 
vidt der ved en genfortællingsopgave i et fremmed 
sprog opgives gloser, skal disse være trykt på samme 
blanket som overskriften og oplæses 2 gange, inden 
selve opgaven læses op.

Genfortællingsopgaverne (eventuelt referatstilene) 
i dansk og i fremmede sprog oplæses langsomt to 
gange med en pavse af 1 å 2 minutter mellem de to 
oplæsninger. Det er ikke tilladt eksaminanderne at 
foretage nogen som helst skriftlig optegnelse, før den 
sidste oplæsning er afsluttet.

Foi- så vidt der ved den tyske diktatstil opgives 
gloser, skal disse meddeles eksaminanderne og op
læses for dem på samme måde som de ved genfor
tællingsopgaverne opgivne gloser. Derefter oplæses 
diktatstilen een gang i sammenhæng, og derpå dik
teres den. Det overlades til den dikterende, under 
hensyn til tekstens beskaffenhed, at afgøre, hvor 
mange ord der skal dikteres ad gangen.

c. Under prøven må eksaminanderne under ingen 
omstændigheder henvende sig til hinanden gennem 
ord eller tegn. Vil en eksaminand henvende sig til en 
af de tilsynshavende, må det ske således, at han ved 
at rejse sig henleder den tilsynshavendes opmærk
somhed på sig, og derefter, når den tilsynshavende 
er kommet hen til hans plads, hviskende fremfører 
sin henvendelse. Ønsker en eksaminand noget, f. eks. 
kniv, viskelæder, penne, papir, eksamenshæfter eller 
lign., skal han henvende sig derom til en af de tilsyns
havende. Det udleverede papir må ikke uden den 
tilsynshavendes tilladelse deles i mindre stykker; 
blade eller omslag må ikke rives ud af hæfterne, og 
kun det udleverede kladdepapir må benyttes til 
optegnelser.

d. Eksaminanden må i reglen ikke forlade lokalet, 
før han har afleveret sin besvarelse; skulle det imid
lertid være ganske nødvendigt for ham, kan det til
stedes, men skolen må da efter bedste evne sørge for, 
at tilladelsen ikke kan misbruges, og han skal led
sages af en af de tilsynshavende. Mere end een eksa
minand ad gangen må under ingen omstændigheder, 
sygdomstilfælde fraregnet, forlade lokalet.

e. Provens varighed må ikke for nogen eksami
nands vedkommende udstrækkes udover den på eksa
mensskemaet fastsatte tidsgrænse. Når en eksami
nand afleverer sin besvarelse, skal det påses, at den 
på'omslaget er mærket med navnet på skolen, klassen 
og faget samt med eksaminandens egenhændigt 
skrevne navn, og den tilsynshavende skal selv skrive 
sit eget navn derpå samt angivelse af klokkeslettet 
for afleveringen.

Sammen med besvarelsen afleveres kladden, som 
skolen skal opbevare til den pågældende eksamens
termins udløb.

f. Gribes en eksaminand i utvivlsomt forsøg på ad 
uretmæssig vej at skaffe sig hjælp til bevarelse af 
opgaven, skal skolens leder straks bortvise ham fra 
eksamen. - Elvis der under prøverne forefalder uregel

mæssigheder af denne eller anden art, skal skolens 
leder straks underrette undervisningsinspektøren 
derom.

g. Opstår der ved censuren af de skriftlige besva
relser formodning om, at en eksaminand ad uret
mæssig vej har skaffet sig hjælp til besvarelsen, skal 
der ufortøvet gøres indberetning til undervisnings
inspektøren, som lader sagen undersøge; bekræftes 
formodningen, bortvises eksaminanden fra eksamen.

h. Den eksaminand, som har hjulpet eller forsøgt 
at hjælpe en anden på uretmæssig vis, bortvises 
ligeledes fra eksamen.

i. De eksaminanderne vedrorende bestemmelser i § 11, 
a og c samt §12 a-h skal forud for eksamen være med
delt samtlige eksaminander.

§ 13.
Besvarelsernes forsendelse til censorerne.

Når alle besvarelserne er afleveret, skal de ordnes 
alfabetisk efter elevernes navne, forsynes med til
svarende løbenumre på omslaget og tillige med en på 
en blanket opført og med løbenumrene forsynet for
tegnelse over eleverne lægges i en stærk konvolut, 
som lukker tæt om det indlagte; den skal forsynes 
med skolens segl; uden på den forseglede konvolut 
noteres besvarelsernes art og antal. Derefter sen :s 
besvarelserne, solidt indpakket, som værdipakke til 
den beskikkede censor (eller til den af de to beskikkede 
censorer, som skolen har fået anvisning på at sende 
besvarelserne til), med mindre anden aftale er truffet 
forud mellem censor og skolen.

Fjerncensur.
I tilfælde, i hvilke de i et skriftligt fag beskikkede 

censorer ikke personlig giver møde på skolen, vil 
censuren være at foretage efter følgende regler:

Censorerne sender besvarelserne, og med disse 
karakterlisten i forseglet konvolut, som værdipakke 
til skolen.

For så vidt besvarelserne også skal bedømmes af 
læreren, leverer denne efter gennemgangen af dem 
skolens styrer sin karakterliste i en forseglet konvolut. 
Skolens styrer åbner derefter de to konvolutter og 
sender i afskrift lærerens karakterliste til censor og 
censors karakterliste til læreren. Senest 2 dage efter 
modtagelsen tilbagesender censor og lærer de mod
tagne afskrifter til skolestyreren, som indfører de 
karakterer, om hvilke der ikke ønskes forhandling, 
i eksamensprotokollen. Er der karakterer, om hvilke 
den ene af parterne, med rimelig motivering, ønsker 
forhandling med den anden part, bemærkes dette på 
den tilsendte afskrift, og de pågældende karakterer 
indføres da først, når resultatet af denne (skriftlige 
eller mundtlige) forhandling foreligger.

For så vidt besvarelserne bedømmes af to beskik
kede censorer, viser skolens styrer disses karakter
liste til faglæreren og overlader denne besvarelserne. 
For så vidt faglæreren, efter at have gennemlæst 
besvarelserne, med rimelig motivering ønsker at gøre 
henstilling til censorerne vedrørende nogen af bedøm
melserne, må forhandling indledes senest 2 dage efter, 
at læreren har modtaget besvarelserne. Når resultatet 
af forhandlingerne foreligger, indfører skolens styrer 
karaktererne i eksamensprotokollen.

Karakterlisterne skal opbevares af skolen mindst 
et år.
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§ 15.
De skriftlige besvarelser er skolens ejendom; de 

skal opbevares mindst et år efter eksamen; derefter 
kan skolens styrer tilintetgøre dem eller fortsat op
bevare dem, men de kan ikke udleveres til eleverne.

Med hensyn til fremlæggelsesarbejderne i skriv
ning, tegning, sløjd, bogføring og kvindeligt hånd
arbejde overlades det til skolens leder at afgøre, om 
han efter endt eksamen vil opbevare arbejderne i 
kortere eller længere tid eller udlevere dem til eleverne.

V. Mundtlig eksamen.
§ 16.

De mundtlige eksaminer er offentlige.

§ 17.
Meddelelse om, i hvilke fag og på hvilke dage der 

vil møde beskikkede censorer ved mellemskoleeksa
men, realeksamen og pigeskoleeksamen, tilsendes 
skolerne af undervisningsinspektøren senest 1 uge for 
eksamens begyndelse.

For studentereksamens vedkommende sender un
dervisningsinspektøren skolerne meddelelse om ske
maet for den mundtlige eksamen og om de beskikkede 
censorer, således at meddelelsen modtages ca. 8 dage 
før den mundtlige eksamens begyndelse.

§18.
a. Når skolens styrer har modtaget meddelelsen 

om beskikkede censorer, skal han tilstille undervis
ningsinspektøren til godkendelse forslag om censorer 
i de fag, i hvilke der ikke er beskikket censorer, samt 
eventuelt, for mellemskoleeksamens vedkommende, 
forslag om bortfald af eet eller to mundtlige fag ved 
eksamen.

b. Efter modtagelsen af meddelelsen om beskikkede 
censorer ved studentereksamen sender skolen de 
beskikkede censorer meddelelse om eksamensopgi
velserne (derunder også de fysiske øvelser); til cen
sorerne i de fag, i hvilke der ved eksamen forelægges 
en ulæst tekst (modersmålskundskab, svensk, engelsk, 
tysk, fransk), sendes tillige meddelelse om, hvad klas
sen har læst i vedkommende fag i løbet af de tre 
(eventuelt to) gymnasieår.

§ 19.
a. Censor i de fag ved studentereksamen, i hvilke 

der skal afholdes en ekstemporalprøve, skal senest tre 
dage for den mundtlige prøve tilsende eksaminator et 
eksemplar af de bøger, han agter at benytte ved 
ekstemporalprøven, og en fortegnelse over de steder, 
han har i sinde at forelægge eksaminanderne. Denne 
fortegnelse skal indeholde så mange steder, at eksa
minator kan udskyde indtil 1/4 af dem. Ved mundtlig 
forhandling før prøvens begyndelse har desuden eksa
minator ret til at gøre henstilling til censor angående 
opgivelse af enkelte gloser eller meddelelse af for
klaringer til eksaminanderne, for så vidt han anser 
sådan hjælp for nødvendig.

b. Eksamensspørgsmålene ved studentereksamen 
i de fag, i hvilke der skal eksamineres i et opgivet 
pensum, skal censor før prøvens begyndelse forelægge 
eksaminator. Denne har da ret til at gøre henstilling 
til censor om udskydelse af visse spørgsmål eller 
ændringer i deres form, og sådanne ønsker bør censor 

1 reglen imødekomme; men synes ønskerne ham ube
rettigede, skal han kun imødekomme dem under 
protest og siden indgive meddelelse til undervisnings
inspektøren om sagen.

c. Kun undtagelsesvis og med undervisningsinspek
tørens billigelse kan eksaminator få meddelelse om 
eksamensspørgsmål dagen forud for prøven.

d. Eksaminationen besørges udelukkende af eksa
minator, og censor må ikke blande sig i den; dog har 
han, såfremt han finder eksaminationen utilfreds
stillende, ret til på et passende tidspunkt (når en 
elevs eksamination er afsluttet) at afbryde den og i 
enrum forhandle med eksaminator om at føre en 
mere tilfredsstillende eksamination; retter eksami
nator sig ikke derefter, skal censor gøre indberetning 
om sagen til undervisningsinspektøren. Kun und
tagelsesvis kan det være censor tilladt, som regel 
gennem eksaminator, at stille nogle enkelte spørgs
mål til eksaminanden ud over dem, eksaminator selv 
har stillet.

Censor afgør, om der skal censureres efter hver 
eksamination eller efter en gruppe af flere eksamina
tioner. Ved censureringen påhviler det censor at 
udtale sin bedømmelse først.

§ 20.
Skolens leder eller en af ham bemyndiget stedfor

træder indfører, efter eksaminators diktat og under 
censors kontrol, karaktererne i eksamensprotokollen; 
først efter at karaktererne er indført i protokollen, 
har eksaminanderne krav på at blive gjort bekendt 
med dem.

§ 21.
Årskaraktererne skal være indført i eksamenspro

tokollen, inden eksamen i vedkommende fag finder 
sted; referat af de i § 3 i kgl. anordning af 10. marts 
1938 omhandlede møder skal være indført i en særlig 
protokol. Ved studentereksamen skal årskaraktererne 
for de mundtlige fag være indført i eksamensproto
kollen, før skolen bliver bekendt med skemaet for 
den mundtlige eksamen. Censorerne har ret til efter 
censureringens afslutning at gøre sig bekendt med 
årskaraktererne i de fag, i hvilke de har censureret.

§ 22.
Skolen må sørge for, at det nødvendige materiel 

(bøger, kort, planter o. 1.) er til stede ved de mundtlige 
eksaminer.

VI. Oni karakterheregning.

§ 23.
Vedrørende de i § 6 i anordning af 10. marts 1938 

omhandlede udregninger gælder følgende regler:
I tilfælde af, at der ved udregningen af gennem

snitstallet, henholdsvis af årskarakterer og af eksa
menskarakterer samt af middeltallet af disse 2 gen
nemsnitstal, fremkommer decimalbrøker med flere 
end to decimaler, foretages en afrunding efter føl
gende regel: Er tredie decimal 5 eller større end 5, 
forhøjes anden decimal med 1; er tredie decimal 
mindre end 5, bliver anden decimal uforandret.

Ved udregningen af, hvilken karakterbetegnelse 
der svarer til eksamensresultatet, anvendes neden
stående tabel, hvis tal fremkommer, når man ud
regner middeltallene af de på hinanden følgende i

2* 
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anordning af 6. februar 1943 § Ib nævnte talværdier 
med 2 decimaler:

Eksamens- Karakter
resultat : betegnelse:

fbegge medregnedej
15 -14,83 ug
14,82-14,50 ug 4-

. 14,49-14,17 mg +
14,16-13,67 mg
13,66-13,00 mg 4-
12,99-12,33 g +
12,32-11,33 g

For studentereksamen............ 11,32-11,25 g 4-
For real- og pigeskoleeksamen 11,32-11,00 g 4-
For mellemskoleeksamen........ 11,32-10,75 g 4-

VII, Om eksamensbeviser, vidnesbyrd og indberetninger.
§24.

Eksamensbeviser og vidnesbyrd.
Eksamensbevis og vidnesbyrd udstedes på dertil 

af ministeriet udfærdigede blanketter og underskrives 
af skolens styrer; eksamensbeviset forsynes tillige 
med skolens segl.

§ 25.
Indberetning.

Umiddelbart efter endt eksamen sendes indberet
ning om dens udfald, skrevet på et dertil af mini
steriet udfærdiget skema, til vedkommende under
visningsinspektør; på skemaet opføres alle de elever, 
som har været indstillet til eksamen fra den pågæl
dende skole, altså også sådanne, som ikke har be
stået eller ikke har fuldført eksamen.

Denne bekendtgørelse gælder også for ordningen 
af eksaminer ved eksamenskommissionerne for priva
tister, dog med de ændringer bl. a. med hensyn til 
eksamensterminens længde, som forholdene ved disse 
nødvendiggør. Formændene for kommissionerne be
myndiges herved til at fastsætte de i sti henseende 
nødvendige bestemmelser. Denne bekendtgørelse træ
der i kraft straks, og samtidig ophæves alle tidligere 
bestemmelser vedrørende de i bekendtgørelsen om
handlede forhold.

Skrivelse af 12. september 1947 til rektor for N.N. 
statsskole angående antagelse af en midlertidig time

lærer under en adjunkts orlov.
I anledning af hr. rektorens skrivelse af 16. f. m. 

skal man herved meddele, at ministeriet intet finder 
at indvende imod, at cand. mag. O. O., der besørger 
adjunkt P. P.s timer under dennes orlov i skoleåret 
1947-48, lønningsmæssigt behandles som midlertidig 
timelærer. Man anmoder Dem herefter om at ville 
fremkomme med indstilling med hensyn til anvisning 
af timebetaling til den pågældende, således at der 
specielt også gives oplysning om hans ægteskabelige 
stilling.

Skrivelse af 13. september 1947 til rektor for N.N. 
statsskole angående en årlig understøttelse til en fhv. 

sanglærer.
I anledning af det med Deres skrivelse af 10. maj 

1946 hertil indsendte andragende fra fhv. sanglærer 

ved N.N. statsskole, organist O.O., skal man efter 
stedfunden brevveksling med finansministeriet og 
folketingets finansudvalg herved meddele, at der fra 
1. august d.å. at regne tillægges den pågældende en 
understøttelse på 700 kr. årligt + midlertidig tillæg, 
for tiden 40%, således at understøttelsen for tiden 
1. august 1946 til 31. marts 1948 afholdes på forven
tet tillægsbevilling for indeværende finansår ad finans
lovskonto § 21. II. E. 2. g. 2.

Skrivelse af 13. september 1947 til N.N. statsskoles 
regnskabsfører angående beregning af den udgift til 
vikar, som en adjunkt under orlov skulle indbetale 

til skolen.
I anledning af Deres til kurator for Københavns 

universitet indsendte forespørgsel af 11. d.m. angå
ende spørgsmålet om, på hvilken måde der af adjunkt 
ved N.N. statsskole O. O., som under sin tjeneste ved 
Duborgskolen i Flensborg har orlov imod selv at 
betale vikar, skal ske indbetaling af vikarløn til stats
skolens kasse, skal man herved meddele, at den på
gældende, der under sin orlov ikke kan oppebære 
overtimebetaling, vil have at refundere skolens kasse 
det til enhver tid laveste beløb, som betales til en 
ved skolen fungerende vikar eller timelærer med 
skoleembedseksamen for 27 ugentlige timer.

Skrivelse af 16. september 1947 til eand. mag. N.N. 
angående spørgsmål om medregning af lærervirksom
hed ved Købmandsskolen ved fastsættelsen af løn

ningsancienniteten som lærer ved en statsskole.
I anledning af Deres skrivelse af 26. f. m. skal man 

herved meddele, at Deres lærervirksomhed ved Køb
mandsskolen i tilfælde af Deres ansættelse som lærer 
ved en af statens højere almenskoler vil kunne med
regnes i lønningsancienniteten, såfremt virksomheden 
har omfattet mindst 18 ugentlige timer og ligger 
umiddelbart før ansættelsen eller antagelsen som 
aspirant i statens tjeneste, jfr. tjenestemandslovens 
§ 870.

Skrivelse af 22. september 1947 til N.N. angående 
afslag på et andragende om tilladelse til at indstille 
sig til studentereksamen med begrænset pensum som 
privatist på grundlag af uddannelse ved det kgl. Op
fostringshus samt handelsmedhjælpereksamen og 

Købmandsskolens afgangseksamen i engelsk.
I et hertil indsendt andragende af 6. d.m. har De 

ansøgt om tilladelse til at indstille Dem til nysproglig 
studentereksamen med begrænset pensum fra statens 
og hovedstadskommunernes kursus, uanset at De 
ikke er i besiddelse af den i § 5 i kgl. anordning af 
25. marts 1938 angående studentereksamen for pri
vatister krævede foruddannelse.

Til begrundelse for andragendet har De oplyst, 
at De er udgået fra det kgl. Opfostringshus, og at De 
derefter har været beskæftiget ved handel og kontor 
og har bestået handelsmedhjælpereksamen og Køb
mandsskolens afgangseksamen i engelsk.

I denne anledning skal man efter stedfunden brev
veksling med undervisningsinspektøren for gymnasie
skolerne herved meddele, at ministeriet ikke ser sig 
i stand til på det foreliggende grundlag at imøde
komme Deres andragende.
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Skrivelse af 23. september 1947 til rektorerne for 
statens højere almenskoler og Sorø akademis skole 
angående indsamling i skolerne til Kong Christian den

Tiendes sarkofag.
Komiteen for indsamling til Kong Christian X.s 

sarkofag i Roskilde domkirke har til undervisnings
ministeriet rettet anmodning om under den lands
indsamling, der vil blive afholdt i dagene omkring 
den 26. september d.å., at måtte foretage indsamling 
også blandt børnene i skolerne.

Under hensyn til landsindsamlingens særlige for
mål har undervisningsministeriet ment at kunne an
befale, at indsamlingen udstrækkes til også at om
fatte skolerne, og man skal henstille til rektorerne 
at yde bistand til, at indsamlingen kan få et tilfreds
stillende forløb.

Skrivelse af 23. september til forstanderskabet for 
N.N. statsskole angående overtimebetaling for under

visning i fritidssløjd.
I denne skrivelse anmodes forstanderskabet om for 

undervisning i fritidssløjd i indeværende skoleår at 
ville udbetale en adjunkt overtimebetaling med 
31,22 kr. mdl. pr. ugentlig time for 6 ugentlige timer 
i 8 måneder fra den 1. d.m. at regne.

Skrivelse af 26. september 1947 til rektor for N.N. 
statsskole angående indførelse af week-end ordning.

I anledning af hr. rektorens skrivelse af 16. f. m. 
skal man efter stedfunden brevveksling med under
visningsinspektøren for gymnasieskolerne herved 
meddele, at ministeriet kan bifalde, at der indføres 
en week-end ordning ved N.N. statsskole, hvorefter 
skolen om lørdagen begynder undervisningen kl. 755 
(som sædvanlig) og slutter kl. 13, således at den 
første lektion inklusive morgensang bliver på 45 
minutter og de øvrige lektioner på 40 minutter hver.

Det tilføjes, at det som følge af week-end ordningen 
nødvendige tilsyn med tilrejsende elever må udføres 
uden udgift for statskassen.

Cirkulære af 27. september 1947 til rektorerne for 
statens højere almenskoler og Sorø akademis skole 

angående timebetalingssatser m.v.
Det meddeles herved, at overtimebetaling for fast 

ansatte lærere og timebetaling til timelærere ved 
statens højere almenskoler og Sorø akademis skole 
samt timebetalingen til vikarer ved de nævnte skoler 
fra 1. oktober 1947 at regne vil være at beregne efter 
følgende satser i stedet for de i ministeriets cirkulære 
af 21. juli 1947 anførte:

I. Statens højere almenskoler.
A. Overtimebetaling.

a. Fast ansatte lektorer og adjunkter.
31 kr. 67 øre månedlig for hver ugentlig time.

7 - 92 - pr. time for enkelte timer,
b. Andre fast ansatte lærere.

26 kr. 67 øre månedlig for hver ugentlig time.
6 — 67 - pr. time for enkelte timer.

c. Adjunkter på prøve.
1. Gifte.

23 kr. 33 øre månedlig for hver ugentlig time.
5 - 83 - pr. time for enkelte timer.

2. Ugifte.
20 kr. 35 øre månedlig for hver ugentlig time.

5 - 09 - pr. time for enkelte timer.
d. Andre lærere på prøve.

1. Gifte.
20 kr. 10 øre månedlig for hver ugentlig time.

5 - 03 - pr. time for enkelte timer.
2. Ugifte.

17 kr. 41 øre månedlig for hver ugentlig time.
4 - 35 - pr. time for enkelte timer.

B. Timebetaling til timelærere.
a. 1. 23 kr. 33 øre, 24 kr. 33 øre, 25 kr. 33 øre, 26 kr. 

33 øre, 27 kr. 33 øre (28 kr. 33 øre).
5 kr. 83 øre, 6 kr. 08 øre, 6 kr. 33 øre, 6 kr. 
58 øre, 6 kr. 83 øre (7 kr. 08 øre).

2. 20 kr. 35 øre, 21 kr. 35 øre, 22 kr. 35 øre, 23 kr. 
35 øre, 24 kr. 35 øre (25 kr. 35 øre).
5 kr. 09 øre, 5 kr. 34 øre, 5 kr. 59 øre, 5 kr. 
84 øre, 6 kr. 09 øre (6 kr. 34 øre).

b. 1. 20 kr. 10 øre, 21 kr. 10 øre, 22 kr. 10 øre, 23 kr. 
10 øre, 24 kr. 10 øre (25 kr. 10 øre-26 kr. 10 øre). 
5 kr. 03 øre, 5 kr. 28 øre, 5 kr. 53 øre, 5 kr. 
78 øre, 6 kr. 03 øre (6 kr. 28 øre-6 kr. 53 øre).

2. 17 kr. 41 øre, 18 kr. 41 øre, 19 kr. 41 øre, 20 kr. 
41 øre, 21 kr. 41 øre (22 kr. 41 øre-23 kr. 41 øre). 
4 kr. 35 øre, 4 kr. 60 øre, 4 kr. 85 øre, 5 kr. 
10 øre, 5 kr. 35 øre, (5 kr. 60 øre-5 kr. 85 øre).

C. Timebetaling til vikarer.
a. For vikarer, der udfører et arbejde, svarende til 

en adjunkts.
22 kr. 20 øre månedlig for hver ugentlig time, 
såfremt vikariatets varighed er over 3 måneder, 
iøvrigt 5 kr. 12 øre pr. læst time.

b. For andre vikarer.
18 kr. 99 øre månedlig for hver ugentlig time, 
såfremt vikariatets varighed er over 3 måneder, 
iøvrigt 4 kr. 38 øre pr. læst time.

Honoraret for tilsyn med rejsende og med ikke 
syngende elever fastsættes til 4 kr. 35 øre pr. time 
(17 kr. 41 øre månedlig pr. ugentlig time).

Tilsyn med eftersiddere og ved de i cirkulære af
1. november 1916 omhandlede prøver honoreres med 
4 kr. 35 øre pr. tilsynstime.
II. Sorø akademis skole.

A. Overtimebetaling.
a. 26 kr. 39 øre månedlig for hver ugentlig time.

6 - 60 - pr. time for enkelte timer.
b. 22 kr. 23 øre månedlig for hver ugentlig time.

5 - 56 - pr. time for enkelte timer.
c. 1. 19 kr. 44 øre månedlig for hver ugentlig time.

4 - 86 - pr. time for enkelte timer.
2. 16 kr. 96 øre månedlig for hver ugentlig time.

4 - 24 - pr. time for enkelte timer.
d. 1. 16 kr. 75 øre månedlig for hver ugentlig time.

4 - 19 - pr. time for enkelte timer.
2. 14 kr. 51 øre månedlig for hver ugentlig time.

3 — 63 - pr. time for enkelte timer.
B. Timebetaling til timelærere.

a. 1. 19 kr. 44 øre, 20 kr. 44 øre, 21 kr. 44 øre, 22 kr. 
44 øre, 23 kr. 44 øre (24 kr. 44 øre).
4 kr. 86 øre, 5 kr. 11 øre, 5 kr. 36 øre, 5 kr. 
61 øre, 5 kr. 86 øre (6 kr. 11 øre).

2. 16 kr. 96 øre, 17 kr. 96 øre, 18 kr. 96 øre, 19 kr. 
96 øre, 20 kr. 96 øre (21 kr. 96 øre).
4 kr. 24 øre, 4 kr. 49 øre, 4 kr. 74 øre, 4 kr. 
99 øre, 5 kr. 24 øre (5 kr. 49 øre).


