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ndertegnede begynde den .1 sie Juni eet-, to- og 
treaarige Kursus til fuldstændig Skole
lærereksamen.

Betalingen for Undervisning er maanedsvis , 
15 Kr., halvaarsvis 75 Kr., betalt forud. Elever 
optages til enhver Tid, men helst til Juni og efter 
Sommerferien. Udmeldelser kunne kun finde Sted 
med en fuld Maaneds Varsel.

En god og tilstrækkelig Kost samt Ophold 
paa Fællesstuer i hyggelige Lokaler kunne vi byde 
for den me^et billige Pris af 25 Kr. pr. Maaned, 
naar Sengklæder medbringes. Møbler de Enkelt
værelser med fuld Forplejning for 30 Kr. om 
Maaneden. Vi garantere for en i hver Henseende 
god og forsvarlig Behandling af Kostgængerne.

Uformuende Elever kunne forvente sig Stats
understøttelse tilstaaet i samme Omfang som paa 
de øvrige Seminarier.

Der stilles stadig større og større Krav til 
Lærerstandens Uddannelse, hvorfor det er af den 
største Betydning, at Undervisningen meddeles af 
dygtige Fagmænd, der have en forsvarlig viden



skabelig Uddannelse, parret med praktisk Lærer
dygtighed og pædagogisk Interesse. Da det af 
praktiske Grande er nødvendigt for de fleste af 
et Privatseminariums Elever at fuldføre deres 
Studier i meget kort Tid, bliver det afgjort nød
vendigt, at der tages nøje og omhyggeligt Hensyn 
til hver enkelt Elev gennem hele Læretiden. Under
visningen bør skride frem efter en Plan, der, bøj
ende sig for den knappe Tid, tilfredsstiller alle 
pædagogiske Krav, og alt dette kan kun finde 
Sted over for ikke for store Elevhold.

Undervisningen foregaar om Eftermiddagen fra 
Kl. 3 til Kl. 8 à 9 i eet af Hovedstadens bedste 
Skolelokaler — den nyopførte høje, lyse og for
trinlig ventilerede Skolebygning, Ravnsborggade 11 
— hvor store og fyldige naturhistoriske og fysiske 
Samlinger staa til vor Raadighed.

Fagundervisningen foregaar saaledes :
Pastor Gredsted, der i tre Aar har været knyttet 

som Lærer til Statsseminariet i Ranum, leder Under
visningen jM¿¿eligion og Pædagogik.

Cand. mag. Kr. Hatt underviser i Historie og 
Geografi.

Cand. mag. Karl Mortensen, Lærer i Dansk ved 

Nørrebros Latinskoles ældste Klasser, underviser i 
Dansk og Matematik.

Cand. mag. J. P. J. Ravn, Assistent ved Universi
tetets mineralogiske Musæum, underviser i Natur
historie, Naturlære og Regning.

Musiklærer, Seminarist Schlägelberger, der i 
flere Aar har været Lærer ved eet af Hovedstadens



Seminarier, har overtaget Undervisningen i Sang og 
Musik.

Øvelserne i praktisk ‘Færdighed ledes at de 
enkelte Faglærere. Paa andet Hold gives særlig 
Undervisning i Skrivning og Tegning af Specialister 
i disse Fag. Det er en Selvfølge, at vi i fuldt Maal 
ville skaffe vore Elever Adgang til Hovedstadens 
rige Samlinger og Musæer under Lærernes Vej
ledning", for at Uddannelsen kan blive saa alsidig 
som mulig.

Fr. Grølsted. Kr, Halt Karl Mort«n. J, I1. J. Ravn.
Bræst. Cand. mag. Cand. mag. Caud. mag.

c

Indmeldelser modtages og Forespørgsler be
svares efter Adressen: cand. mag. Karl Mortensen, 
Birkegade 13. Kjøbenhavn, N.

Seminariets Boghandler er Axel Andersen, 
Nørrebrogade 18 A, hvor Skolebøger og Skole- . 
rekvisitter haves paa Lager.


