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indberetning
om

Risørs middelskole 1888—1889.

i.

Skolens forstanderskab.
Byfoged Huse by, formand I .

Cl 1 u C ( ex officio.Skolens bestyrer )
Skolelærer Kringlen valgt 1885.
Skibsreder Juel 1 — 1886.
Kjøbmand L. Knudsen — 1887.

II.

Lærerpersonalet.
Holm s en, Andreas, f. 1857, cand. real. (1 og 3) 1881, ansat 

ved Hammerfest kommunale skole 1882—85, ansat 
som bestyrer af denne skole 1885.

Kaurin, Christian Keyser, f. 1857, cand, theol. 1883, ansat 
ved Hortens kommunale skole 1884—86, ved denne 
skole 1886.

Steen, Rasmus Edvard Wright, Kaptein, f. 1848, officer 
1869, ansat 1878.

Sæ verud, Peter J. P., seminarist, f. 1851, ansat ved Hauge- 
sunds borgerskole 1873 -76, ved Bamble værks skole 
1877-—78, ved denne skole 1878.

Christensen, Louise, f. 1861, guvernante-ex. 82, ansat 1883. 
Thorsen, Thomasine, f. 1858, guvernante-ex. 78, ansat 1883* 
Hauge, Nanna, f. 1860, gymnastiklærerinde, ansat 1882.
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III.

Disciplernes antal m. v.
3dje kvartal 

1888
4de kvartal

1888
1ste kvartal

1889
2det kvartal

1889

Forberedelsesskolen 11 14 11 >4

1 13 14 15 14
2 20 21 20 20

... 3 15 15 14 15
Middelskolen

4 14 13 14 14
5 10 10 9 8
6 G 6 7 7

ialt middelskolen 78 79 79 78

ialt 89 93 90 92

Pigernes antal var:

Sdje kvartal 4de kvartal 1ste kvartal 2det kvartal
1888 1888 1889 1889

Forberedelsesskolen 6 9 7 8

1 5 6 5 5
2 8 8 8 8

Middelskolen 3 5 5 4 5
4 4 4 5 5
5 1 1 1 0

ialt middelskolen 23 24 23 23

ialt 29 33 30 31
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Forberedelsesklassen er delt i to etaarige afdelinger, 
a) Gjennemsnitsalder ved skoleaarets begyndelse.
b) Normalalder.

Middelklasse
6
5
4 
g

a. b.
148/i2 aar 14 aar.
138/i2 — 13 —
1210/i2— 12 —
11712 — U —

2
1

11 — 10 —
10712 — 9 —

Af skolens elever i 
74 
15 

l 
1 
1

1889 2det kvartal var: 
fra Risør
- Søndeled
- Gjerrestad
- E>ybvaag
- Kristiania.

IV.

Fagfordelingen.
H o 1 m s e n:

Mathematik i 6, 5, 4 og regning i 3 ialt 19 timer 
Naturfag i 6, 5, 5 og 4, 3 og 2 .... - - 8 ■—

sum 27 timer.

K a u r i n
Norsk i 6, 5, 3........ ialt 11
Tysk i 6, 3.............. — 9
Religion i 6, 1........ — 5
Geografi i 1 og 2 .. —■ 3
Historie il.............. — 3
Sang.......................... — 2

timer

sum 33 timer.
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Steen:
Engelsk i 6, 5, 4................... ialt 15 timer
F ransk i6.............................. —• 2
Historie i 6, 5 og 4............ — 6 —
Geografi i 5 og 4............... — 2 —
Tegning i 6, 5 og 4, 4, 3 og 2 — 5 —
Gymnastik.............................. — 5 —■

sum 35 timer.

S æ v e r u d:
Norsk i 4, 2....................... ialt 9 timer.
Regning i 3, 3 og 2, 2, 1 — 9 —
Skrivning i 3 og 2, 1... . — 6 —
Historie i 3 og 2 ;.... — 3 —■
Geografi i 3................ —- 3 —
Religion i 4 og 5...... — 2 —

sum 32 timer.

F r k. Christensen: 
Norsk i 1........................... ialt 8 timer
Tysk i 5, 4, 2.................. —■ 14 —
Geografi i 6...................... — 2 —
Haandarbeide.................... — 3 —

sum 27 timer.

F r k. T h o r s e n: 
Religion i 3 og 2............ ialt 3 timer
Haandarbeide.................... — 3 —
Timer i forberedelsesklassen —-24 —

sum 30 timer.

Frøken Nanna Hauge har desuden undervist 3 timer i 
gymnastik (pigerne). Ingen af lærerpersonalet har været syg 
saa længe, at vikar har været nødvendig. Under et 8 dages 
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fravær af frk. Christensen (paa grund af dødsfald i familien) 
vikarierede fru Brandi.

Under kaptein Steens fravær paa exercitie i den sidste 
del af examen besørgedes exercitien med gutterne af lærer 
Johnsen, hans inspection i et par skriftlige fag overtoges af 
kæmner Brandi og examination i det mundtlige — historie og 
geografi i klasse 4 og 5 —-af Holmsen og Sæverud.

V.

Timefordeling.
1 2 3 4 5 6

Fag. g- j P- g- p- g- p- g- P- g- P- g-

Religion .... 3 3 3 3 3 3' 2 2 2 2 2
Norsk.......... 8 6 5 4 5 4 4 4 3 3 3
Tysk............ 6 5 5 4 4 3 4 3 4
Engelsk........ 5 4 5 4 5
F ransk........ (2)
Historie........ O o

O 0 . 3 | 3 3| 3 ' 3 1 3 | 3’ 3
•Geografi .... 3 3 ' 3 3 3 3 ' 2 2 2 2 2
Mathematik I1 4 3 4 3 4 3 6 3 5 3 6og regning )
Naturfag .... ^2 | 2 2 | 2 2 2 3 3 3
Skrivning . .. 4 3 2 1 2. 1 2 1 2
Tegning .... ' 2 1 2 1' 2 1 1 1 1
Haandarbeide 3 o O 3 3 3

Sum.............. 25 24 30 29 29 28 30 27 28 27 29
(31)

■Gymnastik . . 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sang............ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totalsum .. . 28 28 34 33 33 32 34 31 32 31 33
(35)
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Klasse 5 og 4 har været kombinerede i religion, historie, 
geografi, naturhistorie (2 timer) og tegning (1 time).

Klasse 3 og 2 har været kombinerede i religion, historie, 
naturfag, regning (1 time) skrivning og tegning.

Klasse 2 og 1 har været kombinerede i geografi.
Pigerne har havt særtimer i haandarbeide og gymnastik.
I sang har der været to partier, hvert bestaaende af 

gutter og piger, idet de ældste (6, 5 og 4) har været sammen 
paa det ene parti, medens resten (3, 2 og 1) har dannet det 
andet.

I gymnastik har alle pigerne udgjort ét parti, medens af 
gutterne 6, 5, 4, 3, 2 har været sammen i 1 time, 6, 5. 4, 3 
i 1 time, 6, 5, 4 i 1 time, 3, 2, 1 i 1 time og 2, 1 i 1 time.

I undervisningen i fransk har deltaget 3 elever.
Fritagelse for gymnastik er givet 1 elev og for sang 8 

elever.

VI.

Undervisningen.
Middelskolen.

Religion.
6te Klasse (2 timer).

Bibelhistorien og forklaringen repeteret, den sidste læst 
med særligt brug af det nye testamente. Kort oversigt over 
kirkeaaret og gudstjenestens ordning.

5te klasse (2 timer).
Repeteret de af departementet bestemte salmer. I bibel

historie læst og repeteret fra Ruths bog og til det nye 
testamente. Sverdrups forklaring læst og repeteret fra 2den 
artikkel til Herrens bøn.

som 5te klasse.
4de klasse (2 timer)
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3die klasse (3 timer).
2 timer bibelhistorie, 1 time forklaring. Bibelhistorie fra 

Ruths bog ud det gamle testamente — læst og repeteret. 
Forklaring: fra Herrens bøn til og med alterens sakramente 
— læst og repeteret. Salmer: 27, 34, 78, 79, 86, 93 og 95 
i skolens salmebog. I det nye testamente læst stykker, som 
svarer til indholdet af dagens lekse.

2den klasse (3 timer) 
som 3die klasse, men kathekismus istedetfor forklaring.

1ste klasse (3 timer).
2 timer bibelhistorie. Vogts lille bibelhistorie læst og 

repeteret, tegnet Palæstinas kart.
1 time kathekismus og salmevers. De to første parter 

læst og repeteret. De forordnede salmer og en del andre læst.

Norsk.
6te klasse (3 timer).

Af lærebogens III, IV og V del er oplagt til examen: 
1) Nordlands elementer og veirligt (P. Dass). 2) Ludvig Hol
berg (Wilster). 3) Smeden og bageren (Wessel). 4) Ridderen 
ved kulsvierhytten (Øhlenschlager). 5) Mandgaren i Holleia. 
6) Møllargutten og 7) I Kivledal (Welhaven). 8) Husmændene 
og 9) Kun dagligdags (Wergeland). 10) Hr. Nils (A. Munch). 
11) Kvernsagn (Asbjørnsen). 12) Blind Anne (Moe). 13) 
Kirken. 14) Gamle Norge (Bjørnson). 15) Sneuglen (Friis). 
16) Bylæsset kommer (Lie). 17) Ombord i postskibet (Kjel- 
land). 18) Den danske soldat (Hertz). — Versemaal og de 
vigtigste digtarter, enkelte vigtigere troper og figurer samt 
Ross’s literaturhistorie læst. Grammatikken repeteret. Stil 
hveranden uge: 1) 1 tur i ferierne. 2) Fortæl om den nytte, 
vi har af vore skove. 3) Ildens betydning. 4) Fra exercer- 
pladsen. 5) Fra et verksted. 6) Risør havn. 7) Af skade 
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bliver man klog. 8) De forskjellige maader at reise paa, deres 
fordele og mangler. 9) Udsigten fra Urheia. 10) Hvilken 
aarstid synes du bedst om og hvorfor? 11) Havet ved Norges 
kyst og dets betydning for vort land. 12) Hannibals liv og 
karakter. 13) Gjengiv »des Sangers Flude«. 14) Hvorfor begynde 
vi omkring 1500 et nyt tidsrum i historien ? 15) Hvad trækfuglen 
fortalte. 16) Hollands naturlige beskaffenhed og dets næringsveie. 
17) Sammenligning mellem det østenfjeldste og det vestenfjeldske 
Norge. 18) Ansøgninger om en post. 19) Vandets kredsløb 
(ex temp ) 20) Hunden, dens egenskaber og nytte (tentamen).

5te klasse (3 timer).
Broch og Seips læsebog i modersmaalet for middelskolens 

høiere klasser. Læst udvalgte stykker af den gamle norsk
islandske literatur, folkeviser, fællesliteraturen og af den nyere 
norske literatur til Henrik Ibsen. Af den nyere danske litera
tur læst et udvalg indtil J. L. Heiberg. Af den i bogen ind
tagne literaturhistorie læst Petter Dass, Ludvig Holberg, Werge- 
land, Welhaven, Asbjørnsen, Moe, Ole Vig, Vinje.

Af grammatikken er sætningslæren og versemaal gjennem- 
gaaet; retskrivningsregler helt gjennemgaaet, oftere diktat.

De norske stile er for det meste disponerede og givne ud 
af det foreliggende læsestof (nr. 3, 11, 13, 16, 17): 1) En dag 
i ferierne. 2) Beskrivelse af et norsk vasdrag. 3) Haakon 
Jarls død. 4) En høstdag (efter et billede). 5) Et gadeopløb. 
6) En hests levnetsløb. 7) Et besøg ombord i et skib. 8) 
Ombord i et af kystdampskibene. 9) En kjelketur i jule
ferierne 10) Nød prøver venner. 11) Anne Bitistein. 12) 
Vor fest 4de marts (et brev). 13) Sigurd Jorsalfar og Otar 
Birting. 14) Hvorfor glæder du dig til vaaren? 15) Min 
have. 16) Terje Vikens skagensfart. 17) Terje Vikens 
hjemkomst.

4de klasse (4 timer).
Læsning: Eriksens og Paulsens læsebog 3die del, læst, 

gjennemgaaet og delvis gjenfortalt det for klassen bestemte 
pensum. Der har stadig været arbeidet med opmærksomheden 
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henvendt paa at opnaa udtryksfuld læsning. En del af læse
bogens digte er lærte udenad.

Grammatik: Hofgaards lille grammatik repeteret i for' 
bindelse med analyser. En del suplerende bemærkninger efter 
H.s større grammatik er givne.

Skriftlige øvelser: Diktat mindst en gang hver 14de dag- 
Følgende skriftlige hjemmearbeider er givne: 1) Min interes- 
santeste tur i sommerferierne. 2) Blakken. 3) Beskrivelse af 
skolebygningen. 4) Raad for uraad. 5) Thor henter sin 
hammer. 6) En sneveirsdag. 7) Min kjæreste vinterfornøielse. 
8) Den fattige Hans's ærlighed sat paa prøve. 9) En hests 
liv. 10) Ildebrand om natten. 11) Gjertrudsfuglen. 12) Torgils 
Hjalvessøn. 13) Faderen.

Alle skriftlige hjemmearbeider har først været gjennem- 
gaaede paa skolen, og anvisning til stoffets ordning og bc 
handling meddelt eleverne. 1 Time er anvendt til skriftlige 
øvelser eller gjennemgaaelse af saadanne arbeider, 2 timer til 
læsning og deklamation, 1 time til grammatik og analyse.

3die klasse (o timer, p. 4 timer).
Læsning og gjenfortælling af Eriksens og Paulsens læse

bog III. Digt 2 gange ugentlig. Lært digte efter læsebogen 
og sangbogen. Hofgaards lille grammatik, § 1 —§ 44, repe
teret med forbigaaelse af alle anmærkninger. Retskrivnings
reglerne til skilletegnene. Diktat, gjenfortællinger og et par 
stile: Mit værelse, mit klasseværelse, haven ved skolen. Høi- 
læsning af Lefolii sagaer og fortællinger, Asbjørnsens eventyr 
for børn, Pettersen: Nordmændenes gudesagn, hvilke sidste 
er gjenfortalte. Gutternes særtime benyttet til oplæsning og 
skriftlige arbeider.

2den klasse (5 timer, p. 4 timer).
Læsning efter Eriksens og Paulsens læsebog III. Dekla

mation 1 time ugentlig. Grammatik: Hofgaards lille gram
matik fra § 1—§ 44 med forbigaaelse af de fleste anmærk
ninger. Analyse efter Jensens exempelsamling. Ved diktater 
efter Platous exempelsamling indøvet de store forbogstaver 
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og det vigtigste af ordlisterne. Diktat: 2 gange ugentlig 
(pigerne 1 gang) med indøvelse af interpunktionsreglerne (ogsaa 
anførselstegn). Gutterne har i den diktattime, de er alene, i 
sidste halvaar skrevet en del lettere gjenfortællinger.

1ste klasse (8 timer, p. 6 timer).
Læsning 3 timer efter Eriksens og Paulsens læsebog II 

med gjengivelse af det læste. Digt 1 gang ugentlig. — Efter 
Hofgaards lille grammatik indøvet ordklasserne (af verbet kun 
dets hovedformer i aktiv) samt subjekt, prædikat, objekt og 
kompliment væsentlig mundtlig med benyttelse af Jensens 
eksempelsamling. Diktat 2 gange og med mundtlig indøvelse 
af de vigtigste retskrivningsregler. Pigerne har havt én diktat
time og én læsetime mindre.

Tysk.
6te klasse (4 timer).

Læst udvalgte stykker poesi og prosa af Pauss og Las
sens læsebog. Af Plauffs Marchen ekstemporal »Die Geschichte 
Almansors,« »Die Hohle von Steinfalk og slutningen af »Das 
kalte Herz«. Løkkes lille grammatik med tilføielser læst og 
repeteret. Synonymer og præpositioner efter stiløvelsen. 
Eleverne har maattet gjengive paa tysk hovedindholdet af de 
lettere læsestykker. 1 hjemmestil hver uge, og ekstemporal
stil dels af det læste stof dels af stiløvelsen (eksamens-stilene).

5te klasse (4 timer, p. 3 timer).
Af Pauss og Lassens tyske læsebog læst og oversat enten 

som lekse eller ekstempore: stykke 19, 20, 23, 24, 26, 27 og 
62. De lettere stykker gjenfortalt paa tysk. Gloserne repe
terede. Af og til et digt. Af Knudsens stil-øvelse læst fra 
pag. 28—37 og fra pag. 61—-83 (1 time ug). Retroversions- 
øvelser. Løkkes lille grammatik med tilføielser (læst og repe
teret). 1 stil hver uge enten efter stiløvelsen eller som 
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uddrag af de forhen oversatte læsestykker. Gutternes særtime 
ekstemporalstil.

4de klasse (4 timer, p. 3 timer).
Af Pauss og Lassens tyske læsebog læst og oversat fra 

pag. 16—63 med forbigaaelse af enkelte stykker, de lettere 
læsestykker gjenfortalte paa tysk. Af og til et digt. Af 
Løkkes lille grammatik læst og repeteret formlæren; af syn
taksen læst ud »genitivc samt reglerne for konjunktiv. Af 
Knudsens stiløvelse læst fra pag. 10—29. 1 stil hver uge 
tildels lavet af de forhen gjennemgaaede læsestykker. Af og 
til diktat. Gutternes særtime ekstemporalstil.

3die klasse (5 timer, p. 4 timer).
Læsning i Lassens tyske læsebog, de sammenhængende 

stykker i udvalg. Tillægget er bleven anskaffet i den sidste 
del af skoleaaret, og eleverne er øvede i paa spørgsmaal at 
gjengive det vigtigste af stykket. Gloserne er opgivne paa 
vægtavlen for næste times vedkommende. Af grammatikken 
er formlæren læst og repeteret. 1 stil hver uge; den er dik
teret eleverne og er sammensat af hovedindholdet af et nylig 
læst stykke. Gutternes særtime er benyttet til skriftlige øvelser 
paa vægtavlen og mundtlige øvelser.

2den klasse (6 timer, p. 5 timer).
Af Lassens tyske læsebog læst og repeteret fra pag. 

1—43. Et skriftligt arbeide hver uge tildels efter de norske 
stykker i samme bog eller lavede sætninger; af og til diktat. 
Gutternes særtime er anvendt til skriftlige øvelser.

Engelsk.
6te klasse (5 timer).

Brækkes læsebog for middelskolen (3 timer, hvoraf 1 time 
ekstemporallæsning, læst fra side 173—254 samt Cromwell og 
the black cottage, retroversionsøvelser.
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Løkkes grammatik: Nyt fra verbalsubstantivet og ud 
participiet, repeteret hele bogen.

I Knudsen og Løkkes stiløvelse læst (mundtlig) de til 
grammatikken svarende eksempler fra participet til sammen
hængende stykker. Læst præpositioner og synonymer efter 
stiløvelsen. Ekstemporalstil paa skolen 1 time pr. uge, 1 
hjemmestil i regelen en gang om ugen.

ote klasse (5 timer, p. 4 timer).
Brækkes læsebog (3 timer) forfra til pag. 24, samt pag 

167—200. Retrovertering 1 time
Løkkes grammatik: Fra syntaksen til verbalsubstantivet 

med de tilsvarende eksempler i Knudsen og Løkkes eksempel
samling. Ekstemporalstil 1 gang ugentlig. Hjemmestil i 
regelen 1 gang ugentlig. Hjemmestilene efter Knudsen og 
Løkkes eksempelsamling, skolestilene dels efter denne, dels 
udarbeidede af læreren efter det i læsebogen gjennemgaaede 
pensum.

Gutternes særtime læsebog.

4de klasse (5 timer, p. 4 timer).
Brækkes læsebog for begyndere: forfra til pag. 75.
Løkkes lille grammatik: Formlæren.
I det sidste halvaar skriftlige øvelser: Enkelte diktater, 

samt de norske øvelsesstykker i læsebogen oversatte paa 
engelsk. Undervisningen er foregaaet efter den i forordet 
til læsebogen anførte methode. Gutternes særtime læsebog.

Fransk.
6te klasse (2 timer).

Knudsen og Wallems læsebog: forfra til pag. 50. — 
Knudsens grammatik læst i sin helhed.
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Historie.
6te klasse (3 timer).

Nissens verdenshistorie og Eriksens nordenshistorie repe
terede. Enkelte skriftlige besvarelser.

5te klasse (3 timer).
Nissens verdenshistorie: Fra »Luther« til »den franske 

revolution«. Eriksens nordenshistorie: Fra »Danmark og 
Norge under adelsvældet« til »de nordiske riger i 1814«. 
Enkelte skriftlige Besvarelser.

4de klasse (3 timer) 
som 5te klasse.

3die klasse (3 timer).
Nissens verdenshistorie: Fra middelalderen til den nyere 

tid. Eriksens nordenshistorie: Fra begyndelsen til »de senere 
konger af Sverres æt.«

2den klasse (3 timer) 
som 3die klasse.

1ste klasse (3 timer).
Th. Winters læsebog læst med en del forbigaaelser. 

Under repetitionen kun læst enkelte stykker hjemme, det 
øvrige gjennemlæst paa skolen. Undervisningen for en stor 
del supleret med anekdoter og smaafortællinger efter Eriksens 
og Paulsens, Brock og Seips læsebøger samt Siegwart Petter- 
sens »smaabøger for skolen og hjemmet.«

Geografi.
6te klasse (2 timer).

Gelmeydens (Årstals) geografi repeteret. Karttegning 
(udfyldt omrids af landene). Skriftlige opgaver.
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5te klasse (2 timer).
Gelmeydens lærebog: Norge, Sverige og Danmark. 

Karttegning Enkelte skriftlige opgaver.

4de klasse (2 timer) 
som 5te klasse.

3die klasse (3 timer).
Gelmeydens lærebog: De fremmede verdensdele. Kart- 

tegning efter Horns methode

2den klasse (3 timer).
Christensens geografi: Fra begyndelsen til Østerrig-Un- 

garn. Som maal for karttegningen er sat den fordring, at 
eleverne skal kunne udfylde et forelagt rids, paa hvilket 
enkelte holdepunkter er opgivne. Til repetition af denne 
øvelse er benyttet 2 i karttegnebøgerne autograferede rids, 
der indeholder det hele pensum.

1ste klasse (3 timer).
Som 2den klasse, Horns lærebog er her benyttet — næste 

aar vil denne lærebog blive benyttet i begge de to laveste 
klasser.

Mathematik og regning.
6te klasse (6 timer).

I første halvaar er gjennemgaaet Bonnevies geometri 5te 
og 6te bog samt logarithmer og andengrads ligninger efter 
Bonnevies arithmetik. Udført tilhørende konstruktioner og 
beregninger. Af praktisk regning er gjennemgaaet de vigtigste 
legemers volum og overflade.

I andet halvaar er hele eksamenspensummet repeteret.
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Desuden er der hver uge i to sammenhængende timer udført 
forskjellige skriftlige opgaver.

5te klasse (5 timer, p. 3 timer).
Bonnevies arithmetik: Fra 3die bog til logarithmet. 

Bonnevies geometri: 2den, 3die og 4de bog med tilhørende 
konstruktioner og beregninger. Johannesens regnebog 3die 
hefte: Delings- og blandingsregning. Skriftlige opgaver — 
særlig paa skolen — 2 a 3 gange i maaneden.

Pigerne har fulgt med i praktisk regning og desuden i 
arithmetiske øvelser.

4de klasse (6 timer, p. 3 timer).
Bonnevies arithmetik 1ste og 2den bog. Bonnevies geo

metri 1ste bog. Udført de tilhørende konstruktioner og be
regninger. Johannesens regnebog 3die hefte: Reguladetri 
repeteret, procent-, rente- og rabatregning.

Skriftlige besvarelser gjennemsnitlig fire gange om maa
neden, opgaverne regnes mest paa skolen.

Pigerne har ikke havt geometri og ikke regnet saa mange 
opgaver.

3die klasse (4 timer, p. 3 timer).
Gjennemgaaet efter Johannesens regnebog 3die hefte 

enkelt og dobbelt reguladetri, desuden gjennemgaaet decimal
brøk og repeteret almindelig brøk.

I gutternes særtime væsentlig repetition og hovedregning

2den klasse (4 timer, p. 3 timer).
Efter Johannesens regnebog: almindelig brøk og decimal

brøk til division og repetition af hele tal.
Gutternes særtime har væsentlig været anvendt til hoved

regning.

1ste klasse (4 timer, p. 3 timer).
Division med ubenævnte hele tal. Derefter de fire 
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regningsarter med benævnte hele tal, samt gjennemgaaet det 
decimale mynt-, maal- og vægtsystem.

Gutternes særtime har væsentlig været anvendt til hoved
regning og repetition.

Naturfag.
6te klasse (3 timer).

Af nyt læst mennesket (med mundtlige tilføielser) og af
snittet om plantens indre bygning og liv. Forøvrigt er hele 
examenspensummet repeteret.

Excursioner høst og vaar, plantebestemmelse, enkelte 
fag-opgaver.

5te klasse (3 timer).
Getz’s fysik: Hele bogen undtagen lidt Kemi (elektricitet 

og magnetisme sammen med 4de) med tilhørende experi 
menter.

Sørensens botanik: Repeteret almindelig botanik, læst 
fra Linnés system til enfrøbladede. Plantebestemmelse. Ud
flugter.

Sørensens Zoologi: Krybdyr, padder og fiske. Fag
opgaver.

4de klasse (2 timer).
Som 5te klasse; af fysik dog kun elektricitet og magne

tisme.

3die klasse (2 timer).
Sørensens naturhistorie: pattedyr og fugle samt indled

ningen i botanik. Plantebestemmelse. I begyndelsen beskri
velse af typiske dyr og planter.

2den klasse (2 timer)
som 3die klasse.
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Tegning.
6te klasse (1 time).

Frihaandstegning efter det af det offentlige udgivne tegne
apparat, — Projektionstegning: enkelt skraa stilling.

5te klasse (1 time).
Frihaandstegning efter det af det offentlige udgivne tegne

apparat. I sidste halvaar paabegyndt projektionstegning.

4de klasse (2 timer, p. 1 time).
Frihaandstegning efter det af det offentlige udgivne tegne

apparat.

3die kasse (2 timer, p. 1 time).
Frihaandstegning efter det af det offentlige udgivne tegne

apparat.

2den klasse (2 timer, p. 1 time).
Frihaandstegning efter det af det offentlige udgivne tegne

apparat.

Skrivning.
3die klasse (2 timer).

Efter Moes skriveboger 4de, 5te og 6te hefte samt gjen- 
nemgaaelse af det gothiske alfabet. Øvelser i skriftlæsning 
efter Feragens skriftlæsningsbog. Taktskrivning efter Nilsens 
methode.

2den klasse (2 timer).
Moes skrivevebog 3die og 4de hefte samt taktskrivning.
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1ste klasse (4 timer, p. 3 timer).
Efter Moes skrivebøger 2det og 3die hefte samt takt

skrivning. Gutternes særtime: taktskrivning.

Sang.
6te, 5te og 4de danner et parti med 1 ugentlig time. 

Sangøvelser efter Behrens sanglære for folkeskolen, 2det trin. 
Sange efter gehør, salmesang og nodeskrift.

3die, 2den og 1ste klasse danner et parti med 1 ugentlig 
time. Sangøvelser efter Behrens sanglære for folkeskolen, 
1ste trin. Sange efter gehør og salmesang.

Gymnastik.
6te klasse (3 timer).

Gjennemgaaet det for middelskolen paabudte program. 
Nogle timer salonskydning samt skudt 6 skud pr. elev med 
skarp ammunition med 10,15 mm. remingtongevær.

De øvrige klasser (gutter) har gjennemgaaet det paabudte 
program.

Klasse VI, V, IV, III og II har havt én time sammen
- VI, V, IV og III —»—to » —
— II og I —»—■ én » —

Pigerne har udgjort ét parti og havt 3 timers ugentlig 
gymnastik.

Haandarbeide.
I dette fag har 5te klasse og 1ste klasse været sammen 

paa ét parti og 4de, 3die og 2den klasse paa et andet.
Ved undervisningen har man fulgt det i forrige indberet

ning offentliggjorte program.
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Forberedelsesklassen.

Religion (3 Timer).
Vogts lille bibelhistorie fra begyndelsen til Moses, fra 

Moses til det nye testamente, de vigtigste begivenheder mundt
lig, det nye testamente med undtagelse af parablerne og en 
del af de vanskeligste stykker. Salmer.

Nederste parti det samme, men kun mundtlig.

Norsk (8 timer).
Øverste parti Eriksens og Paulsens læsebog 2den del: 

Fra begyndelsen til side 186. Gjenfortælling. To hjemme- 
afskrifter ugentlig samt lidt afskrift paa skolen. Diktat én 
gang ugentlig. Smaa digte lært udenad. Staveøvelser.

Nederste parti: Barnets første bog. Eriksens og Paul
sens læsebog 1ste del fra læsestykker og ud med forbigaaelse 
af en del stykker. Afskrift.

Regning (5 timer).
Øverste parti: De fire regningsarter. Hovedregning. 

Den lille multiplikationstabel indøvet ved hjælp af kugleramme, 
siden lært leksevis hjemme. Lært at læse og skrive tal til 
en million.

Nederste parti: De tre regningsarter med smaa tal. 
Hovedregning. Lært at læse og skrive tal til hundrede. Den 
lille multiplikationstabel indøvet som hovedregning. Siden har 
eleverne skrevet den paa sine tavler.

Skrivning (5 timer).
Moes forskrifter fra første til tredie hefte, taktskrivning.

Historie (1 time).
Fra Harald Haarfager til Magnus Barfod,
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Geografi (2 timer).
En time i første halvaar er benyttet til anskuelsesunder

visning.
Verdensdelene og verdenshavene. Gjennemgaaet landene 

i Europa, Norge noget udførligere.

Haandarbeide.
Øverste parti (3 timer): Strikning og paa en prøvelap 

lært at sy attersting, foliesting, indresøm og kastesøm.
Nederste parti (1 time): Strikning.

VII.

Afgangseksamen.
I aar fremstillede sig til afgangseksamen 6 elever af 6te 

middelklasse og 3 privatister. Af skolens elever bestod 5 
eksamen, medens den 6te rejiceredes i den skriftlige prøve.
Af de tre privatister bestod de to eksamen.

Skolens elever 
1. Joachim Busch: 
2. Kristen Egsaa: 
3. Edvard Hoff: 
4 Ole Pedersen: 
5. KnutThorstense

Med hensyn til

bestod eksamen med 
meget godt (2,03) el 
meget godt (1,80) 
godt (3,07)
godt (2,68)

n: megtgodt (2,07)
aarsprøverne har di

følgende udfald:
:v af skolen i 6 aar.

—»— 2 »
—»—. 2 »
—»— 1 >
—5 »

;se siden 1885 været
indskrænkede i alle klasser nedenfor 6te middelklasse i hen
hold til departements-skrivelse af 7de april 1885. Offentlig 
aarsprøve har i disse klasser været afholdt i enkelte indenfor 
hver klasse i de forskjellige aar alternerende fag: for de fag, 
hvori eleven ikke er eksamineret til eksamen, er eksamens
karakteren opført efter gjennemsnitskarakteren for de sidste 
3 maaneder.
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VIII.

Bibliotheker og samlinger.
Forøgelsen har i det forløbne skoleaar udgjort:

a. Bibliotheket.
Western: engelsk grammatik.
K. Lassen: tysk læsebog,
Hjortdahl: kemi.
Paul de la Cour: historisk mathematik.
Brynildsen: engelsk leksikon.
Siegwart Pettersen: Nordmændenes gudesagn.
Norges statskalender for 1888.
Hofgaard: opgaver i tysk stil.
Sanders: Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache.
Aas’s retskrivningsregler (8de udgave).
Drachmann: sundhedslære.
Schwanenfliigel: historie.
Verdenshistorien i billeder.

Man har desuden abonneret paa: Øverland: Norges 
historie, skillings-magasinet, universitets- og skoleannaler samt 
>vor ungdom«. Endelig har man modtaget en del norske 
skoleprogrammer for det forløbne skoleaar.

Discipelbibliotheket er forøget med en del numre.

b. Samlinger (naturhistoriske, fysiske og andre 
undervisningsapparater).

1 glas snyltefisk (paa hai).
1 glas med en slange fra Brasilien.
1 øie i gibs.
1 geografisk produktsamling,
Ahles botaniske vægplancher.
1 udstoppet vibe.
1 do. lom.
1 do. ugle.
1 skelet af pindsvin.
1 papplade med nodesystem.
1 sfære-tellurium.
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IX.

Skolepenge.
Indskrivningspenge erlægges ikke. Skolepengene udgjør: 

i forberedelsesklassen..........  kr. 9.00 pr. kvartal. 
- 1ste og 2den middelklasse. » 12.00 » »
- 3die og 4de do. . « 18,00 » »
- 5te og 6te do. . » 24.00 » »

Er der 3 eller flere søskende betaler den 3die, 4de osv. 
halve skolepenge.

Fripladse: Der er givet 5 hele og 4 halve fripladse, 
nemlig: i 6te klasse 2 halve, i 5te 1 hel, i 4de 1 hel og 1 
halv, i 2den 1 hel og 1 halv og i 1ste 2 hele. Fripladsenes 
samlede beløb har udgjort kr. 480.

Desuden er der bevilget 6 gratispladse til lovende elever 
af stedets almuskole, nemlig 2 i 3die og 4 i 2den klasse. 
Disse pladses samlede pengebeløb har udgjort kr. 336.

Ialt er der altsaa bevilget til fripladse kr. 816.

Almindelige bemærkninger.
I det forløbne aar er alle gulve i skolebygningen malede, 

desuden er der foretaget en del reparationer af pudretterne.
Discipelantallet er gaaet betydeligt frem.
Sundhedstilstanden har været god baade blandt lærere 

og elever.
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XI.

Skolens regnskab.
I budgetaaret 1888 har skolens udgifter og indtægter 

været følgende:

Udgifter: 
a. Lønninger.................................. kr. 9 743,00
b. Bibliothek og samlinger .... » 384,13
c. Fripladse.................................... » 816,00
d. Brænde....................................... » 245,36
e. Forskjellige udgifter................ » 748,05

Sum kr. 11 936,54

Indtægter:
a. Skolepenge............................... kr. 4 890,50
b. Bidrag af kommunen............ » 3 246,04
c. Andre indtægter...................... » 1 200,00
d. Tilskud af statskassen......... » 2 600,00

Sum kr. 11 936,54

Ris ør Ode september 1889.

A. Holmsen.


