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MARIBO
PRIVATE REALSKOLE

Motto : »Til at finde livets vej, 
barn, skal skolen hjælpe dig«. 

Kaj Munk.

1950



Skolens arbejde
Vi har i dette skoleår fortsat vore forsøg på at finde ny midler til 

at give eleverne lyst og interesse for skolens daglige arbejde, samti
dig med at vi gennem en ny form for emneundervisning — som 
vi praktiserer med et årsemne for hver klasse i tilknytning til de nor
male fag — har forsøgt at aktualisere skolens arbejde og knytte det 
stærkere til det praktiske liv for derigennem at vise, at skolearbej
det er en forberedelse til livet.

1 underskolen har:
1. klasse lokale i „Lollandsstuen", der er udstyret med Lollandskort 
og -billeder, der kan give anledning til lidt letfattelig anskuelsesunder
visning og hjemstavnslære.
2. klasse fortsætter i „Danmarksstuen", der ligeledes er udstyret med 
kort og billeder. De to første' klassers emner kan virke som forløbere 
bl. a. for fagene geografi, historie og naturhistorie.
3. klasse i „Færdselsstuen“, der er udstyret med færdselstavler og 
-bøger, har fået grundig gennemgang af færdselslære.
4. klasse „bor" i „Idrætsstuen", der på væggene har idrætsbilleder, 
diplomer o. 1. Og eleverne får her indtryk af, at skolen også kan in
teressere sig for noget, der ligger udenfor.
5. klasse har hjemme i „Kongestuen", hvor den får kongerækken ind 
gennem billeder, og vi håber, det lykkes at vække elevernes histo
riske sans, om det ikke allerede er sket.

1 tilknytning til vore klassespecialer har mellemskolens elever haft 
mulighed for at komme i kontakt med elever i andre lande og med 
mennesker, der har kunnet give interessante oplysninger om de pågæl
dende specialer.

Således har:
1. mellem, der har lokale i „Søfartsstuen", adopteret et af J. Lauritzens 
store, smukke skibe „Egyptian Reefer", der sejler i udenrigsfart og 
kommer til alle verdensdele. Eleverne har udvekslet breve, billeder, 
blade o. 1. med skibets kaptajn og besætning og fået et interessant 
indblik i skibets indretning og rejser samt dagliglivet ombord. End
videre modtager klassen „Frivagten" og „Søfart", to tidsskrifter om 
søfart.
II. mellem, der har „Sydslesvigstuen", har haft besøg af en klasse 
elever fra Flensborg i 14 dage og har derefter knyttet brevforbin
delse med jævnaldrende elever i forskellige sogne i Sydslesvig.
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III. mellem i „Udlandsstuen" har fået korrespondance i gang dels på 
engelsk og dels på dansk med U. S. A. (2), England (9), Norge (5), 
Finland (3) og Færøerne (1), ligesom klassen holder et geografisk 
tidsskrift „Fra alle lande" og har modtaget en del udenlandske tids
skrifter o. I.
IV. mellem i „Kaj Munk-stuen" har litteratur som klasseemne og Kaj 
Munk som speciale og har også haft lejlighed til at drive lejrskole 
i København, hvor klassen bl. a. på et af hovedstadsbladenes billed
arkiver fik lov at udtage billedstof om Kaj Munk til klassesamlingen, 
og endelig har
realklassen i „Erhvervsstuen" gennem „erhvervsgeografi", „kulturplan
ter og deres anvendelse", skriftlig dansk og foredrag om erhvervene 
fået erhvervsvejledning, ligesom der i klassen findes håndbøger og 
andet materiale om forskellige danske virksomheder, og hertil kom
mer lejrskole i København med besøg på adskillige virksomheder.

Gamle elever har støttet arbejdet på forskellig måde og vist in
teresse derfor bl. a. gennem breve og besøg, og enkelte har endda 
holdt foredrag i de klasser, hvor de havde særlig tilknytning til emnet.

Vi håber, at arbejdet efterhånden må udvikles ved forenet hjælp 
af elever, lærere og skolens venner og interesserede, så idéen får den 
støtte, der er nødvendig, for at den skal give gode resultater, så f. eks. 
skolestuerne kommer til at danne en fin ramme om det liv og ind
hold, der var tilsigtet, så emnerne bliver en støtte for det daglige 
arbejde, ikke en flugt bort fra det, og vi vil være meget taknemlige, om 
skolens venner fremdeles vil være os behjælpelige med at videreføre 
idéerne ved at sende os gode råd eller måske materialer i form af bil
ledstof eller materiel til emneundervisning o. I.

I tilknytning til skolens arbejde har den samlede lærerstab gennem
ført en studiekreds om „Vore børns moralske opdragelse", ligesom 
ny metoder har været drøftet, og endelig har skolebestyreren været 
udvekslet med en svensk låroverksadjunkt i 14 dage, hvor vore elever 
fik fyldig orientering i svensk natur og kultur — og det viste sig, at 
eleverne, fra de mindste til de største, hurtigt vænnede sig til at forstå 
det svenske, så de fik et rigt udbytte af timerne og de forskellige 
film, der blev vist af svensk natur og vintersport.

Samtidig havde skolebestyreren lejlighed til udover undervisningen 
af svenske elever i realskolen og gymnasiet at sætte sig ind i moderne 
svenske skoleforsøg, idet udvekslingsbyen Bollnås i Nordsverige er 
en af de byer, hvis samlede skolevæsen er udset til eksperimenter, 
inden man i 1970 skal have ny svensk skolelov med ny undervisnings
plan etc.

Der eksperimenteredes med „enhedsskole", hvorefter alle børn skal 
følges ad i mindst 9 år, og så kan de bedst begavede fortsætte i 1 
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år til realeksamen, eller 3 år til studentereksamen. Man forsøgte med 
ny fag, og havde således i realskolen en særlig „handelslinie" med 
varekundskab, bogføring, stenografi, maskinskrivning o. 1.

I dansk skole gøres der ligeledes forsøg, bl. a. for at prøve at forme 
realskolen, så den kommer til at svare til sit navn, således at den 
giver eleverne det bedst mulige grundlag for at klare sig godt i det 
praktiske liv.

Og dér vil vi meget gerne i „Maribo private Realskole" være med, 
for så vidt de ny tanker viser sig nyttige til at skabe „skolen for 
livet", så vi stedse forbliver trofaste mod vor skoles motto.

Skolens ordning
Maribo private Realskole optager elever fra 6 års alderen. Den be

står af følgende afdelinger:
1) underskolen, der er 5-årig,
2) mellemskolen, i hvis I. klasse eleverne optages fra 11—13 års 

alderen, og hvis IV. klasse slutter med mellemskoleeksamen, og
3) en realklasse, der slutter med realeksamen.
6 elever bestod i sommeren 1949 realeksamen og 14 mellemskole

eksamen.
I år indstiller sig til realeksamen 9 elever og til mellemskoleeksa

men II.
Elevtallet udgjorde den 1. maj 1950: 158 elever, heraf går 77 i 

mellemskolen og realklassen, 81 i underskolen.
Undervisningstiden er lagt med hensyntagen til tog og skolebilers 

ankomst og afgang. Efter de fire første skoletimer holdes der fri i 
35 minutter, således at de nærmestboende kan spise middagsmad 
hjemme. Ministeriet har modsat sig en forlængelse af dette frikvarter.

løvrigt må eleverne ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse.
Ferier og fridage vil i reglen blive givet efter ministeriets bestem

melser derom for den højere skole. Ønskes en elev fri uden for 
ferierne, udbeder skolen sig meddelelse derom forud ved brev eller 
telefon; men forældrene anmodes indtrængende om ikke at bede en 
elev fri, uden at der foreligger aldeles tvingende grunde, da forsøm
melser ikke alene skader vedkommende elev, men undervisningen i 
det hele. Sygdom eller andet lovligt forfald bedes ligeledes altid med
delt skolen.

Penge eller sager af værdi må ikke ligge i overtøjets lommer eller 
i tasker.
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Har en elev mistet noget, må det straks meldes til en af lærer
kræfterne.

Det er en forudsætning, at elever, der optages i mellemskolen, skal 
slutte i lobet af 4—5 år med en mellemskole- eller realeksamen, da 
undervisningsplanen er tilrettelagt med eksamen for øje, således at 
det vil være utilfredsstillende for såvel elever som for skolen, om 
eleverne går ud i 14—15 års alderen uden afsluttende eksamen.

Konfirmationsforberedelsen
Undervisningsplanen er lagt således, at der indtræder mindst for

styrrelse i undervisningen for de elever, der går til præst i slutningen 
af 111. og begyndelsen af IV. mellem (efterårskonfirmation).

Flidspræmier
Skolen har med tak modtaget forskellige præmier til uddeling blandt 

eleverne fra to af vore forældre, der ikke ønsker deres navne nævnt, 
og fra byens tre boghandlere.

Skolepenge
betales i 11 månedlige rater. De betales forud i begyndelsen af hver 

måned med undtagelse af juli og medbringes af eleverne i lukket 
konvolut, forsynet med elevens navn, klasse og angivelse af det ind
lagte beløbs størrelse.

Raterne udgør for elever i:
1. underklasse ............................... 16 kr.
2. underklasse ................................ 18 -
3. underklasse ............................... 20 -
4. underklasse ............................... 22 -
5. underklasse ................................ 24 -
mellem- og realklasserne .............. 28 -

Brændselspengene har i den forløbne fyringssæson udgjort 30 kr. 
ialt for elever i mellemskolen og 5. klasse, 25 kr. for 4. og 3. klasse 
og 20 kr. for 2. og 1. klasse. Dog betaler ingen familie for mere end 
2 elever.

Eksamensgebyr, der er fastsat til 30 kroner, betales ved indmel
delse til mellemskole- og realeksamen.

For velbegavede elever, hvis forældre er ubemidlede, har staten, 
kommunerne, Lollands Spare- og Laanebank og skolen stillet nogle 
delvise og hele fripladser til rådighed. De kan søges ved henvendelse 
til skolens bestyrer.

Udmeldelse må ske med fuld måneds varsel, således at der betales 
skolepenge for den måned, hvori udmeldelsen finder sted, og den 
følgende.
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Skolens lærere og fagfordelingen
i det forløbne år:

forskolelærerinde frk. J. Bolwig: religion, dansk, regning, papir
sløjd,

lærerinde fru A, Hald: dansk, historie, naturhistorie, skrivning, hånd
gerning, gymnastik,

lærerinde fru L. Hjerrild: dansk, regning, håndgerning, 
faglærerinde frk. K. M. Sahl: fysik, naturhistorie, regning, skrivning, 
lærer J. A. Danielsen: matematik, regning, naturhistorie,
lærer J. O. Jacobsen: religion, dansk, historie, geografi, naturhi

storie, gymnastik, sang,
lærer J. A. Kirkegaard: engelsk, tysk, latin,
overlærer A. Staunstrup: geografi, historie, naturhistorie, tegning, 

skrivning,
skolebestyrer B. Hjerrild: religion, dansk, regning, tegning.

Karakterernes talværdi og betydning
ug 15, ug-r 14%: 
mg4~ 14%, mg 14: 
mg-r 13%:
g+ 12%:
g 12:
gd- 10%:
tg+ 9%, tg 8, 1g4- 5%: 
mdl. T 2%, mdl. 0: 
slet 4-16:

det udmærkede 
det afgjort gode 
det i det hele tilfredsstillende 
det jævnt forsvarlige 
det jævne
det jævnt tarvelige
det ringe
det meget daarlige 
det ganske uantagelige.

Til at bestå mellemskoleeksamen kræves mindst 10,75 i gennem
snit af både års- og eksamenskarakter, til realeksamen kræves 11,00.

Bogliste for det kommende skoleår
1. underklasse.

Svanebogen hg Svanemappen. Friis Petersen: Den ny Regnebog i.

1. mellemskoleklasse.
Martensen og Paulli: Bibelhistorie. Baslev: Luthers Katekismus. 

Salmebogen. Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk Stil med Sprog
lære I. Hajis I. Hansen og Th. Heltoft: Dansk Læsebog I. Vilh. 
Ludvigsen: Dansk Skoleordbog. Jespersen og Sarrauw: Engelsk Be
gynderbog. Friis Petersen og Jessen: Mellemskolens ny Regnebog 1. 
Hvass og Jørgensen: Zoologi for Mellemskolen 1. Axel Nielsen: Na
turhistoriske Tegne- og Arbejdsbøger 1, II, III. Balslev og Simon
sen: Botanik I. Andersen og Vahl: Geografi for Mellemskolen I. At
las. Sundorph: Fysik for Mellemskolen I. Ludvig Schmidt: Historie I.



Eksamen maj—juni 1950
Den skriftlige eksamen afholdes i dagene 8.—11. maj.

Mundtlig realeksamen
Mandag, den 22. maj kl. 8: geografi. Censor: kommunelærer 

P. H. Hallund, Søborg.
Lørdag, den 27. maj kl. 13: historie. Censor: overlærer J. Stevns, 

Horslunde.
Onsdag, den 31. maj kl. 13: dansk. Censor: realskolelærer

P. Vikelgaard, Nykøbing F.
Tirsdag, den 6. juni kl. 8: tysk. Censor: forstander K. Matzat Andersen, 

Hellerup.
Torsdag, den 8. juni kl. 8: regning og matematik. Censor: overlærer 

Vogelius Jørgensen, Søborg.
Tirsdag, den 13. juni kl. 9: naturlære. Censor: faglærer E. Madsen, 

Nakskov.
Lørdag, den 17. juni kl. 8: engelsk. Censor: skoleinspektør

L. Jørgensen, Rødby.
Onsdag, den 21. juni kl. 9: naturhistorie. Censor: overlærer Olesen, 

Rødby.

Mundtlig mellemskoleeksamen
Mandag, den 22. maj kl. 11: geografi. Censor: kommunelærer P. H.

Hallund, Søborg.
Lørdag, den 27. maj kl. 9: historie. Censor: overlærer J. Stevns, 

Horslunde.
Onsdag, den 31. maj kl. 9: dansk. Censor: realskolelærer

P. Vikelgaard, Nykøbing F.
Tirsdag, den 6. Juni kl. 11: tysk. Censor: forstander K. Matzat

Andersen, Hellerup.
Torsdag, den 8. juni kl. 11: regning og matematik. Censor: overlærer 

Vogelius Jørgensen, Søborg.
Onsdag, den 21. juni kl. 13: naturhistorie. Censor: overlærer Olesen, 

Rødby.

NB. Spørgetime med gennemgang af stoffet i de enkelte fag ved fag
læreren dagen før eksaminationen eller efter nærmere aftale.
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Årsprøven 1950
Fredag, den 9. juni

kl. 9 : 111. II. I.: skriftlig dansk
og skriftlig optagelsesprøve til mellemskolen, 

kl. 13 : 4. og 3.: skriftlig dansk
og skriftlig optagelsesprøve til mellemskolen.

Lørdag, den 10. juni
kl. 9 : 111. II. I.: skriftlig regning og matematik 

og mundtlig optagelsesprøve til mellemskolen, 
kl. 13 : 4. 3.: skriftlig regning.

Læseferie 11.—15. juni.
Fredag, den 16. juni

kl. 9 : III. regning og matematik, II. engelsk, I. dansk.
kl. 13 : 4. regning, 3. naturhistorie.

Lørdag, den 17. juni
kl. 9 : III. historie. II. regping og matematik, I. religion.
kl. 13 : 4. dansk, 3. regning.

Mandag, den 19. juni
kl. 9 : III. engelsk, II. dansk, I. naturhistorie, 
kl. 13 : 4. historie, 3 geografi, 2 + 1 dansk.

Tirsdag, den 20. juni 
kl. & : IIL fysik. 11. naturhistorie, 1. engelsk, 
-kl. 13 : 4. geografi, 3. historie, 2 + 1 regning.

Onsdag, den 21. juni
kl. 9 : III. tysk, II. historie, 1. fysik, 
kl. 13 : 4. naturhistorie, 3. dansk, 2 + 1 religion.

Torsdag, den 22. juni 
kl. 15 : lærermøde.

Fredag, den 23. juni 
kl. 15 : lærermøde.

Lørdag, den 24. juni 
kl. 9 : dimission og translokation samt sangprøve i skolens gym

nastiksal.
Emnearbejder, håndarbejder, tegninger samt skrivebøger vil 
være udstillet under årsprøven.

Forældre, værger, gamle elever og enhver, der interesserer sig for 
Skolen og dens arbejde, indbydes venligst til at overvære eksamen 
og afslutningshøjtideligheden.

Det ny skoleår begynder tirsdag, den 15. august
kl. 9 for mellemskolens elever og 
kl. 10 for underskolens elever.

Maribo private Realskole i maj 1950.
Telefon 321.

B. Hjerrild.

KU LOLLANDS-POSTEN, MARIBO


