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Skoleefterretomger.

I. Skolens organisation og plan.

Skolens indbydelsesskrift for 1883 indeholdt meddelelse 
om den nye plan for skolen, som var vedtaget ved kommune
bestyrelsens beslutninger af nte december 1879 og 29de 
april 1880 og approberet ved stiftsdirektionens beslutning af 
nte mai 1880.

Oprettelsen af latinlinie ved skolen og andre omstændig
heder gjorde en revisjon af denne plan til en nødvendighed. 
Forstanderskabet indgik derfor under 18de januar d. a. til 
kommunebestyrelsen med følgende forestilling:

Fra

Kristiania borger- og realskoles forstanderskab.

Den nu gjældende plan for Kristiania borger- og real
skole er vedtaget ved kommunebestyrelsens beslutninger af 
ilte december 1879 og 29de april 1880 og approberet af 
Kristiania stiftsdirektion den rite mai 1880. Grunden til, 
at en ny plan for skolen da blev udarbeidet, var den, at 
forholdenes tvingende magt havde gjort det nødvendigt at 
omdanne den tidligere borgerskole til en middelskole med 
engelsklinie, rigtignok med bibehold ogsaa af de af skolens 
tidligere fag, som ikke er optagne i middelskolens plan, og 
det fandtes da i og for sig korrekt og tillige nødvendigt for 
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at erhverve middelskolens rettigheder for skolen, at dennes 
nye organisation og maal fandt sit udtryk i en fuldt ud- 
arbeidet plan.

Naar forstanderskabet nu fremkommer med en omarbei- 
delse af denne endnu forholdsvis unge plan og begjærer den 
ærede kommunebestyrelses vedtagelse af denne omarbeidelse 
som en ny plan for skolen, saa er grunden hertil for det 
første den forandring i skolens ordning, som allerede for 
flere aar siden er besluttet og gjennemført, at der er oprettet 
latinlinie ved skolen ved siden af engelsklinien. Denne ud
videlse af skolen medfører forandringer i flere af planens 
paragrafer, saaledes i i, 7, 8. For det andet har det maal 
for undervisningen, som den nuværende plan opstiller, idet 
den optager flere fag, som ikke henhører til middelskolens 
fagkreds, og til flere af middelskolens fag stiller større for
dringer end dennes plan, vist sig at ligge for høit; planen 
stiller altfor store fordringer til elevernes kræfter, og nogen 
reduktion i dens fordringer er nødvendig. Men naar for
standerskabet saaledes har været nødt til at undergive flere 
af planens hovedbestemmelser en revisjon, saa har det fun
det det hensigtsmæssigt samtidig at udstrække denne revisjon 
til planen i dens helhed. Der findes i planen adskillige be
stemmelser, som er mindre heldige i realiteten; enkelte væ
sentlige eller nødvendige bestemmelser mangler ; enkelte af 
bestemmelserne er af en altfor detaljeret natur til at have 
plads i planen og hører snarere hjemme i de af forstander
skabet udfærdigede reglementer og instrukser. Planens ord
ning af stoffet er desuden ikke overalt ganske rationel ; for
standerskabet har i omarbeidelsen søgt at rette paa dette og 
at bringe stoffets ordning nærmere til ordningen i loven om 
de høiere almenskoler af 17de juni 1869; forsaavidt er om
arbeidelsen altsaa væsentlig blot at anse som redaktions
forandringer.

Forstanderskabet skal nu gaa over til at motivere de 
foreslaaede forandringer; ved adskillige af disse ligger mo
tiverne i dagen og behøver ikke at eftervises.

ad § i. Efterat latinlinie er oprettet ved skolen, kan 
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som maal for undervisningen ikke blot sættes de kundskaber, 
som udfordres ved middelskolens engelsklinie; men maalet 
maa sættes ækvale de offentlige middelskolers i det hele.

Som det vil sees, har forstanderskabet udslettet kemi 
af skolens undervisningsfag; dets grunde herfor vil nedenfor 
blive udviklede. Derimod bibeholder man handelsregning og 
bogholderi af de i paragrafen antydede hensyn.

ad § 3. Dette er den anden paragraf, hvori oprettelsen 
af latinlinie ved skolen bevirker forandringer. For det 
første bliver latin og engelsk at opføre som alternative fag. 
Dernæst bliver latinliniens elever overensstemmende med lov 
af 17de juni 1869 at fritage for undervisningen i tegning 
fra og med IV mdkl. af. At de ogsaa fritages for under
visningen i bogholderi i øverste klasse er en selvfølge ; der 
imod finder forstanderskabet, at de bør deltage i undervis
ningen i den praktiske regning i de to øverste klasser, der 
her fremtræder som en tildels ud over middelskolens plan 
gaaende handelsregning, og det saavel for den praktiske 
nyttes som for den mathematiske opøvelses skyld. Enkelte 
stykker af handelsregningen som rabat-, diskonto- delings- 
og blandingsregning hører desuden med til middelskolens 
pensum.

Bestemmelser om, i hvilke klasser de forskjellige fag 
skal optages, har man udeladt af planen. Disse bestemmel
ser har mere korrekt sin plads i undervisningsplanen, og om 
erfaring skulde tilraade nogen mindre forandring i det en
gang vedtagne, er det besværligt for den sags skyld at skulle 
henvende sig til repræsentantskabet. § 4 indeholder de 
fornødne kauteler for, at man ogsaa i denne henseende vil 
holde sig saa nær til de offentlige middelskolers undervis
ningsplan, som det af hensyn til skolens særfag er muligt.

ad § 4. Ifølge den nu gjældende plan for skolen, § 1, 
er dens maal «samtidig at meddele eleverne de kundskaber, 
der ifølge lov af 17de juni 1869 for offentlige skoler for den 
høiere almendannelse udfordres ved middelskolens engelsk
linie, og ved undervisning i enkelte til middelskolen ikke hen
hørende fag (handelsregning, bogholderi og kemi) at forberede 
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disse til optagelse i et handelsgymnasium eller til at træde 
umiddelbart over i det praktiske liv.» Borgerskolen har alt- 
saa først at præstere den almindelige middelskoles fordringer 
og dernæst i tilgift at udruste sine elever med kundskaber og 
dygtighed i handelsregning, bogholderi og kemi. Hvad un
dervisningsplanen kræver i disse sidste discipliner, er ikke saa 
ganske ubetydeligt; tiden for disse fag er opført med tilsam
men 7 ugentlige undervisningstimer, ôg det i øverste (5 timer) 
og næstøverste klasse (2 timer), i den tid, der er den vig
tigste for afslutningen af den samlede skoleundervisning og 
for forberedelsen for middelskoleeksamen. Endnu i nogle 
stykker gaar fordringerne i borgerskolens plan ud over mid
delskolens. Ved de offentlige middelskoler falder pensumet 
i naturkundskab i to, et obligatorisk og et valgfrit, hvilket 
sidste eleverne efter eget valg kan læse eller ikke læse; ved 
borgerskolen er alle elever efter planen forpligtede til at gjen- 
nemgaa det hele pensum i naturkundskab, saavel det valgfri 
som det obligatoriske. Ved de offentlige middelskoler er un
dervisningen i fransk indskrænket til de to øverste klasser 
med 2 timer ugentlig i hver klasse, altsaa tilsammen 4 timer 
for den hele middelskole; ved borgerskolen begynder under
visningen i dette fag allerede i IV mdlk. med 2 timer ugent
lig og fortsættes i de to øverste klasser med 3 timer ugentlig 
i hver klasse, altsaa tilsammen 8 timer ugentlig; og det maal, 
som undervisningsplanen opstiller, staar i forhold dertil. Fransk 
er rigtignok et valgfrit fag, og det er blot omtrent halvparten 
af eleverne, som modtager undervisning deri; men for disse 
er det et særdeles betydeligt tillæg til deres allerede før tunge 
skolearbeide.

Det anførte er fuldkommen tilstrækkeligt til at begrunde 
den paastand, at borgerskolens nuværende plan medfører en 
utilbørlig overlæsselse af eleverne. Men endnu sterkere vil 
dette springe i øinene, naar man sammenholder disse forhold 
ved borgerskolen med de erfaringer, man har gjort ved de 
offentlige middelskoler, hvis planer, som oplyst, stiller ikke 
lidet ringere fordringer end borgerskolens. I 1881 udsendte 
kirkedepartementet til de forskjellige skoler for høiere almen
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dannelse et cirkulære med en række spørgsmaal, af hvilke 
et lød: «medfører middelskolen i det hele eller paa noget 
enkelt trin overlæsselse, og i bekræftende fald, hvad ansees 
for at være den fornemste aarsag dertil?« Dette spørgsmaal 
blev for de øverste klassers vedkommende af de fleste skoler 
besvaret bekræftende, og resultatet blev en revisjon af de of
fentlige middelskolers undervisningsplaner og af fordringerne 
til middelskoleeksamen, hvorved middelskolens stofmængde 
for flere fags vedkommende blev ikke uvæsentlig reduceret. 
Men en saadan reduktion er endnu mere nødvendig for bor
gerskolen med dens ikke lidet større fordringer.

Naar borgerskolens elever trods det ikke uvæsentlige til- 
lægsarbeide, som kræves af dem, ved middelskolens afgangs
eksamen har vist sig ikke at staa tilbage for eleverne fra de 
øvrige middelskoler, saa er dette et vidnesbyrd om elevernes 
flid og om lærernes dygtighed og samvittighedsfuldhed. Men 
arbeidet har været strengt for baade lærere og elever, og 
navnlig for de sidste. De ugentlige skoletimers antal er for 
borgerskolens høiere klasser fra IV mdkl. af gjennemgaaende 
2 timer flere end efter kirkedepartementets normalplan, og 
det uagtet timetallet for flere enkelte fag er mindre end efter 
normalplanen, og antallet af gymnastiktimer, som i noget maal 
skulde opveie det større antal skoletimer, er utilbørlig lidet, 
blot 2 timer ugentlig, i de to øverste klasser endog blot i 
time ugentlig, medens kirkedepartementet forlanger mindst 3 
timer ugentlig gjennem den hele skole. En mislig følge af 
det pres, der maa lægges paa undervisningen ved borgerskolen, 
er, at der bliver forholdsvis mange gjensiddere i klasserne 
og mange, som ikke naar frem til middelskolens afgangseksa
men ; der er forholdsvis mange elever, hvis evner, arbeidskraft 
og flid svigter ligeoverfor de fordringer, som stilles til dem.

Den mest fuldkomne maade, hvorpaa man kunde fore
bygge den stedfindende fare for overlæsselse og overanstrengelse 
ved borgerskolen, til samme tid som man lod skolen bibe
holde sit nuværende særpræg, vilde være at man gjorde sko
len helt og holdent til en middelskole i lighed med de offentlige 
og private og, saavidt vides, samtlige øvrige kommunale mid-
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delskoler i landet og henlagde tillægsfagene til et efterkursus 
paa nogle maaneder efter afsluttet middelskoleeksamen. Men 
herved vilde der være fare for, at det kun vilde blive et faa- 
tal af eleverne, som vilde deltage i dette efterkursus ; naar 
de havde faaet sin middelskoleeksamen, vilde de ikke have 
lyst til at begynde paa skolen igjen. Og noget kjendskab til 
handelsregning og bogholderi er af saa stor betydning for 
dem, som fra skolen gaar over i praktiske livsstillinger, at 
man bør se om muligt at ordne tingene saaledes, at disse 
fag kan bibeholdes som fag inden det egentlige skolekursus 
og som obligatoriske for de elever, der ikke afgjort er be
stemte for at fortsætte sin uddannelse i et gymnasium med 
universitetet som maal, det vil sige for engelskliniens elever. 
Men videre end hertil udover lovens fordringer til middel
skolen bør kravene til borgerskolen ikke paa nogen maade 
stilles.

I middelskolens fag bør lovens fordringer være norm for 
borgerskolens plan; der er ingen grund til at kræve mere 
af borgerskolens elever i disse fag end af andre skolers. Og 
af borgerskolens særfag bør kemien gaa ud og blot handels
regning og bogholderi bibeholdes, i samme omfang som for 
tiden. Den smule kemi, som læres ved skolen gjennem i 
à 2 timers ugentlig undervisning de to sidste aar, har heller 
ingen synderlig betydning. Dens udbytte for almenudviklin
gen er lidet eller intet; den er i saa henseende blot et plus 
mere til de «multa,» hvoraf middelskolen er besværet nok. 
Og det er et forsvindende faatal blandt eleverne, som har 
nogen praktisk nytte af denne undervisning i sine senere 
livsstillinger. Omtrent 80 procent af de elever, som forlader 
skolen, gaar direkte over til handelen og har inden 2 à 3 
aar glemt den smule kemi, de læste i skolen; af de øvrige 
gaar omtrent 15 procent til realgymnasiet eller handelsgym
nasiet eller til tekniske skoler, hvor der ikke stilles fordrin
ger om kundskaber i kemi ved optagelsen, men hvor dette 
fag er optaget blandt undervisningsgjenstandene. Efter disse 
betragtninger er det, at forstanderskabet har formuleret §§ 
i, 3 og 4 i forslaget til en ny plan.
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Det er af kirkedepartementet fastsat som forudsætning 
for en skoles ret til at afholde middelskolens afgangseksamen, 
at undervisningsplaner og valg af lærebøger samt foran
dringer i disse stykker skal approberes af skolernes over
bestyrelse.

ad § 5. Den sondring mellem »middelskoleeksamen« 
og »borgerskoleeksamen«, som denne § opstiller, er, hvad 
der allerede finder sted i praksis. En gut, som har gjen- 
nemgaaet skolens øverste klasser, men som mistviler om at 
kunne bestaa til middelskoleeksamen i et eller flere hovedfag, 
renoncerer paa middelskoleeksamen og de rettigheder, som 
denne giver, og aflægger i dens sted prøve ved skolens saa- 
kaldte »borgerskoleeksamen«, der i henseende til, hvad der 
kræves, i det væsentlige falder sammen med middelskole
eksamen, men ved hvilken ikke daarligt udfald af eksamen 
i enkelte fag hindrer fuldførelsen af eksamen, eller daarligt 
udfald af eksamen i det hele er til hinder for at erholde 
afgangs vidn esbyrd. Eller en gut kan gaa rejekt i et fag til 
middelskolens afgangseksamen og derved forspilde den hele 
eksamen for et helt aar; istedenfor at læse op igjen fore
trækker han at tage afgangsvidnesbyrd fra skolen med den 
daarlige karakter paa sin eksamensseddel. Det siger sig 
selv, at denne eksamensseddel er redigeret saaledes, at den 
ikke kan forveksles med middelskolens afgangsvidnesbyrd.

Den offentlige aarseksamen, saaledes som den nu efter 
den gjældende plan afholdes, er en meget tids- og arbeids- 
spildende institution, hvis nytte ikke staar i noget forhold 
til den tid og møie, som den kræver. Kirkedepartementet 
har i cirkulære til samtlige middelskoler henstillet at ind
skrænke denne eksamen for klasserne udenfor afgangsklassen 
til enkelte fag med alternering for fagene fra aar til andet, 
hvorved tiden for eksamen vil kunne indskrænkes betydelig 
til vinding for undervisningen. Den foreslaaede forandring 
i § 5, anden passus, tilsigter at give adgang til at indrette 
sig paa denne maade.

Bestemmelserne i de sidste punkter af § 8 i den gjæl
dende plan, om karaktergivning, formen for eksamensvidnes
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byrdene, eksamensfester m. m. er for detaljerede til at have 
sin plads i planen; man tror, at det bør overlades til for
standerskabet at træffe afgjørelse om disse ting efter om
stændighederne.

ad § 6. Fordelingen af ferierne er noget forskjellig fra 
den nu gjældende plan; men det samlede antal feriedage 
bliver omtrent det samme efter begge planer Bestemmel
serne i forslaget slutter sig nær til den nye lov om ferier 
for de offentlige høiere almenskoler.

ad § 9. I tilfælde af sygdom, bortflytning fra byen og 
lignende kan regelen om mindst en maaneds udmeldelsesfrist 
blive rigorøs. Forstanderskabet bør have myndighed til 
under saadanne omstændigheder at dispensere fra den.

ad § 10 Skoleaarets undervisning begynder i regelen 
i de sidste dage af august, saa der ikke falder flere end 
6—7 læsedage i denne maaned. Forældrene finder det 
gjerne haardt at skulle betale for fuld maaned for de 
første begyndere, og mange udsætter af den grund at ind
melde sine børn i rste forberedelsesklasse til begyndelsen 
af september. Af denne grund har de fleste private skoler 
her i byen sat den regel, at skolepenge for begynderklassen 
først beregnes fra september maaneds begyndelse, og denne 
regel bør, ogsaa af hensyn til konkurrancen, ligeledes opta
ges ved borgerskolen. Det tab for skolen, som heraf kan 
opstaa, vil i det høieste kunne beløbe sig til kr. 120 à r5o 
aarlig og vil neppe engang udgjøre saa meget, da bestem
melsen antagelig vil trække flere elever til begynderklassen 
fra skoleaarets begyndelse.

ad § ir. Forstanderskabet vil finde det heldigt, om 
der kunde tilstaaes lærerne den her foreslaaede begunstigelse. 
De kan rigtignok søge friplads som de øvrige forældre, der 
har børn gaaende i skolen; men under den stærke konkur- 
rance om fripladsene og med de mislige økonomiske om
stændigheder hos mange af ansøgerne vil man hyppig komme 
i det tilfælde, at man ikke uden at være uretfærdig vil 
kunne tilstaa en lærer en friplads for hans søn indenfor de 
10 procent. Dersom lærerne paa den her antydede maade 
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var udenfor den almindelige konkurrance, var man ude over 
denne vanskelighed. Nogen betydning for skolens økonomi 
vil bestemmelsen neppe faa; for tiden er det blot 2 lærere, 
som har sønner gaaende i skolen.

ad § 13. Forstanderskabet skal oplyse, at det ikke har 
til hensigt at foreslaa nogen bevilgning til oprettelse af en 
inspektørpost ved skolen. Men det tør hænde, at ved en 
omordning af undervisningsplanen, der er under overveielse, 
nogle læsetimer ugentlig vil blive ledige af dem, der er hen- 
lagte til de faste lærerposter. Den lærer, som bliver fritaget 
for disse timer, kunde man saa forpligte til at anvende den 
derved ledig bievne tid til at fungere som inspektør, hvor
ved altsaa ingen særskilt bevilgning vilde tiltrænges.

ad. § 15. Da skolen er en middelskole i lighed med 
de offentlige og de øvrige kommunale middelskoler, finder 
forstanderskabet det rigtigst, at lærerkorporationens adgang 
til at udtale sig om skolens anliggender, i enkelte tilfælde 
til at fatte beslutninger, bringes i den samme faste form 
som ved de øvrige skoler. Man har derfor ogsaa indført 
lovens benævnelse »skoleraad.« Angaaende dettes funktioner 
er henvist til vedkommende lovparagrafer.

Forslag*)

til plan for Kristiania borger- og realskole.
§ i (tidligere § 1, kfr. lov af 17de juni 1879, § 2)-

Skolens maal er at meddele eleverne de kundskaber, 
som ifølge lov af 17de juni r86g for offentlige skoler for 
den høiere almendannelse udfordres for middelskolens afgangs
eksamen. For at lette en umiddelbar overgang til praktiske 
livsstillinger meddeler skolen desuden undervisning i handels
regning og bogholderi. Den har saavel engelsk- som latinlinie.

§ 2 (tidligere § 6, kfr. skolelovens § 5, 6, 7).
Skolen bestaar af to afdelinger, forberedelsesskolen og 

middelskolen. Den første bestaar af 3, den anden af 6 op

*) Forslaget aftrykkes her med et par smaa forandringer, som blev 
foretagne deri ved sagens behandling i kommunebestyrelsen.
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adstigende etaarige klasser. De fornødne parallelklasser an- 
ordnes af forstanderskabet, forsaavidt bevilgning dertil erholdes.

§ 3 (tidligere § 7, kfr. lovens § 9, 12 og 13).
Skolens undervisningsfag er :

a) i forberedelsesskolen: religion, modersmaal (herunder i 
de to første klasser anskuelsesøvelser), regning, skriv
ning, geografi og historie;

b) i middelskolen : religion, modersmaal, historie, geografi, 
praktisk regning, skrivning, tegning, mathematik, natur
kundskab, tysk, engelsk, latin, fransk, handelsregning 
og bogholderi.

Desuden meddeles undervisning i sang og gymnastik.
Af de to sprog latin og engelsk modtager hver elev 

kun undervisning i det ene, hvilket han selv vælger.
Latinliniens elever er fritagne for at deltage i undervis

ningen i tegning fra og med IV mdkl. af samt for under
visningen i handelsregning og bogholderi.

Forøvrig er samtlige opførte fag med undtagelse af 
fransk obligatoriske. Dog kan bestyreren efter andragende 
fra forældre eller foresatte enkeltvis fritage elever for under
visningen i enkelte fag, naar særegne omstændigheder taler 
herfor.

§ 4 (tidligere § 7, de to sidste passus; kfr. lovens § 14, 19).
Som maal for skolens undervisning i det hele fastsæt

tes, hvad der i saa henseende er bestemt ved lov af 17de 
juni 1869 og ved de af de høiere almenskolers overbestyrelse 
udstedte planer og reglementer. Maalet for undervisningen 
i handelsregning og bogholderi bestemmes med formandska
bets approbation af skolens forstanderskab. Maalet for under
visningen i hvert enkelt fag forøvrigt i de forskjellige klas
ser bestemmes af forstanderskabet ved en undervisningsplan, 
i hvilken tillige bestemmes, hvor mange timer ugentlig skal 
henlægges til hvert fag i de forskjellige klasser; denne plan 
bliver, saalænge skolen vil beholde sin ret til at afholde 
middelskolens afgangseksamrøten, at indsende til skolens over



15

bestyrelse til approbation. Valget af lærebøger afgjøres af 
forstanderskabet med overbestyrelsens approbation.

§ 5 (tidligere § 8, kfr. lovens § 20, 21 og 22).
Skoleaarets undervisning afsluttes med en offentlig aars- 

eksamen. For øverste klasses elever er denne tillige afgangs
eksamen. Denne kan eleverne absolvere enten som middel
skolens afgangseksamen overensstemmende med lov af 17 de 
juni 1869 og det ved kongelig resolution approberede regle
ment for denne eksamen, eller de kan tage den som en af 
forstanderskabet anordnet »borgerskoleeksamen,« der er uaf
hængig af bestemmelserne om middelskoleeksamen. Eksamen 
for de øvrige klasser anordnes ligeledes af forstanderskabet, 
der navnlig for hvert aar har efter bestyrerens forslag at 
træffe afgjørelse om tiden for eksamens begyndelse og slut
ning og om, hvorvidt eksamen for de enkelte klasser skal 
udstrække sig over samtlige skolefag eller blot til nogle, og 
i sidste fald til hvilke, for de forskjellige klasser.

De nærmere bestemmelser om eksamen fattes af forstan
derskabet, forsaavidt de ikke, for middelskoleeksamens ved
kommende, er bestemte ved lov eller offentligt reglement.

§ 6 (tidligere § 9, kfr. lov af nte april 1885).
I skoleaaret skal der gives følgende ferier:

1) Sommerferier, indtil 6 uger efter eksamens slutning, efter 
forstanderskabets bestemmelse.

2) Juleferier fra 22de december til 8de januar, begge ibe- 
regnede.

3) Paaskeferier 1 uge.
4) Pintseferier 4 dage.
5) Følgende enkelte dage: kongens fødselsdag, 17de mai, 

4de november.
Bestyreren kan derhos tilstaa en fridag hver maaned, 

og i særegne tilfælde kan han for enkelt gang tilstaa yder
ligere frihed fra den daglige undervisning.

§ 7 (tidligere § 10, kfr. lovens § 26—29).
Skolen skal ved sine disciplinære foranstaltninger søge 

ei alene at bortfjerne hindringerne for en frugtbringende 
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undervisning, men ogsaa at medvirke til elevernes kristelige 
og sedelige opdragelse. Elevernes færd bør derfor ogsaa 
udenfor skolen, naar de ei er under forældres eller foresattes 
tilsyn, saavidt muligt være gjenstand for lærernes opmerk- 
somhed.

Viser en elev stadig mangel paa flid, vedvarende trods 
eller slet og usedelig opførsel, saa at hans eksempel findes 
farligt for hans medelever, og gjentagne irettesættelser eller 
anden straf ikke har frugtet, skal han, saafremt forældre 
eller foresatte ikke efter bestyrerens opfordring udtager ham 
af skolen, udvises af samme paa den maade, som nedenfor 
(§ 15^ er omhandlet. En saadan elev maa ikke paany op
tages, førend han kan fremlægge paalideligt vidnesbyrd om, 
at han i længere tid, siden han forlod skolen, har vist god 
opførsel.

De nærmere bestemmelser om disciplinen og grænserne 
for lærernes disciplinære myndighed gives af skolens forstan
derskab.

§ 8 (tidligere § 11, kfr. lovens § 30—32, 35, 36).
I regelen skal -optagelse af nye elever kun finde sted 

ved hvert skoleaars begyndelse. Dog kan bestyreren ogsaa 
optage elever til andre tider, naar ikke vedkommende klas
ses undervisning derved hemmes.

Som almindelige regler for elevernes optagelse fastsættes :
a) at de, som optages i iste forberedelsesklasse, ikke er 

under 6 og ikke over 8 aar. Undtagelse herfra kan dog 
i særegne tilfælde tilstedes af bestyreren ;

b) at i de øvrige klasser deres alder, som ønskes optagne, 
ikke staar i for stort misforhold til normalalderen for den 
klasse, i hvilken de efter sine kundskaber kan optages;

c) at de er vakcinerede eller har havt de naturlige børne
kopper og ikke lider af smitsomme sygdomme eller andre 
legemlige onder, der kunde volde medelever ulempe;

d) at deres seder er ufordærvede.
Til optagelse i første forberedelsesklasse ved skoleaarets 

begyndelse fordres ingen forkundskaber. Forøvrigt kræves 
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som mindste fordring for optagelse i en klasse, at den, som 
skal optages, i kundskaber og udvikling staar nogenlunde paa 
klassens gjennemsnitsstandpunkt. Om optagelsesprøve skal 
afholdes, eller om vidnesbyrd fra den skole, som gutten sidst 
har frekventeret, skal ansees for tilstrækkeligt, afgjøres i 
hvert enkelt tilfælde af bestyreren efter samraad med den 
klasses lærere, i hvilken gutten ønskes optaget. Om en elev 
skal optages i skolen, bestemmes ligeledes af bestyreren i 
henhold til udfaldet af prøven eller til foreliggende vidnes
byrd og efter lignende samraad med vedkommende klasses 
lærere.

Opflytning fra en lavere til en høiere klasse finder i 
regelen kun sted ved eksamens slutning og bestemmes i skole- 
raadet.

§ 9 (tidligere u, sidste og 3die-sidste passus ; kfr. lovens § 37).
Udtrædelse af skolen kan kun ske fra en maaneds slut

ning og maa være skriftlig anmeldt for bestyreren mindst 
en maaned, før den finder sted. Undtagelse fra denne regel 
kan i særegne tilfælde paa ansøgning tilstaaes af forstander
skabet.

I regelen maa ingen elev forblive længere i skolen, naar 
han efter at have været 2 aar i samme klasse ikke findes 
moden til at opflyttes. Dog kan undtagelse herfra under 
særegne omstændigheder tilstedes af bestyreren efter samraad 
med vedkommende lærere.

§ 10 (tidligere § 12, kfr. lovens § 54).
Størrelse af skolepenge, der erlægges forskudsvis for hver 

maaned, samt moderation heri, naar flere brødre samtidig 
besøger skolen, bestemmes af kommunebestyrelsen med stifts
direktionens approbation.

For elever, der indmeldes i iste forbkl. fra skoleaarets 
begyndelse, beregnes skolepengene først fra september maa
neds begyndelse. Naar nogen elev rester skolepenge for 
længere tid end to maaneder, kan han negtes adgang til 
skolen.

2
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§ il /tidligere § 13, kfr. lovens § 57, 58, 59, 61).
Hele og halve fripladse kan af forstanderskabet tilstaaes i 

et antal af indtil en tiendedel af skolens elevantal, regnet efter 
hele fripladse, til elever, hvis flid, fremgang og opførsel gjør 
dem fortjente hertil, og hvis forældre eller forsørgere trænger 
til en saadan lettelse. — Friplads tilstaaes i regelen kun saa- 
danne elever, hvis forældre eller forsørgere i mindst 2 aar 
har havt sit hjem i Kristiania.

Friplads tilstaaes ingen elev, medmindre han har gaaet 
mindst 1 aar paa skolen, og som regel ikke til elever af 
forberedelsesskolen.

Friplads tilstaaes kun for et aar ad gangen og maa 
hver gang søges paany. Ansøgningerne med bilag indsendes 
til bestyreren, der gjør indstilling til forstanderskabet om fri
pladsenes fordeling.

Udenfor reglerne i denne § kan forstanderskabet tilstaa 
enhver lærer, der har sønner gaaende i skolen, friplads for 
en af disse, hvis hans flid, fremgang og opførsel gjør ham 
fortjent hertil.

§ 12 (tidligere § 2, kfr. lovens § 51, 52).
Skolen staar under stiftsdirektionens overtilsyn. Den 

bevilgende myndighed er hos Kristiania kommunebestyrelse, 
dog saaledes, at stiftsdirektionens approbation udfordres i de 
tilfælde, hvor formandskabsloven fordrer amtmandens.

Inden omraadet af de til enhver tid gjældende bevilg- 
ninger og under iagttagelse af de i skolens plan indeholdte 
særlige bestemmelser udøves skolens bestyrelse af et forstan
derskab, bestaaende af det af magistratens medlemmer, under 
hvem sager angaaende skolevæsenet henhører, som formand, 
en af byens i selvstændigt embede værende præster, der op- 
nævnes af biskopen, to af magistrat og formandskab valgte 
mænd, hvoraf den ene bør være en handelsmand, og med 
hensyn til hvis funktionstid, udtrædelse og gjenvalg de tor 
formænd i kjøbstæderne gjældende regler kommer til anven
delse, samt skolens bestyrer.

Hvert aar inden 15 de september har forstanderskabet
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at tilstille magistraten forslag til skolens budget for det kom
mende aar. I forbindelse hermed indsender det beretning 
om skolens virksomhed i det sidst afsluttede skoleaar.

§ 13 (tidligere § 3, kfr. lovens § 39—42).
Skolens bestyrer beskikkes, efter at forstanderskabets er

klæring om ansøgerne er indhentet, af Kristiania magistrat og 
formandskab med stiftsdirektionens approbation og ansættes 
paa 6 maaneders gjensidig opsigelse. Bestyreren er lærernes 
og de øvrige skolefunktionærers nærmeste foresatte og fører 
det daglige tilsyn med undervisning og disciplin som med 
alt, hvad der angaar skolens ydre ordning og økonomi. Som 
lærer er bestyreren forpligtet til at undervise indtil 12 timer 
ugentlig efter forstanderskabets nærmere anordning.

Bestyreren fungerer som forstanderskabets sekretær og 
besørger forstanderskabets løbende forretninger og korrespon
dance. løvrigt har han at rette sig efter den instruks og 
de anordninger, som af forstanderskabet bliver ham meddelte.

Med kommunebestyrelsens samtykke kan forstanderskabet 
blandt skolens lærerpersonale opnævne en inspektør, der som 
saadan har at bistaa bestyreren med tilsynet af skolen.

I de tilfælde, i hvilke der i forstanderskabet forhandles 
sager angaaende bestyrerens forhold eller bestilling, har be
styreren ikke besluttende stemme, men kan, forsaavidt de 
øvrige medlemmer tilsteder det, deltage i forhandlingerne.

§ 14 (tidligere § 4, iste passus; kfr. lovens § 39, 40, 43).
Foruden bestyreren bestaar skolens lærerpersonale dels 

af faste lærere og lærerinder, hvilke ansættes af forstander
skabet med stiftsdirektionens approbation, dels af time- eller 
hjælpelærere, hvilke antages af forstanderskabet. For de faste 
lærere og lærerinder gjælder en gjensidig opsigelse af 3 maa- 
neder, for time- og hjælpelærere af 1 maaned, dog saaledes, 
at forstanderskabet med stiftsdirektionens approbation ogsaa 
kan fjerne begge slags lærere straks uden opsigelse, om det 
er utilfreds med deres forhold. Lønninger og andre ansæt- 
telsesvilkaar for lærerpersonalet bestemmes ved et lønnings- 

2' 
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regulativ, der vedtages af kommunebestyrelsen med stiftsdi
rektionens approbation,

Bestyreren skal blandt hver klasses lærere vælge en 
klasseforstander til at bistaa sig ved tilsynet med klassens 
undervisning og disciplin og med den passende fordeling af 
elevernes arbeide.

Enhver lærer og lærerinde forpligtes ved sin ansættelse 
til at være medlem af skolens vikarkasse efter de for denne 
gjældende bestemmelser, hvilke foreslaaes af forstanderskabet 
og approberes af magistrat og formandskab.

Lærere og lærerinder i faste poster maa ikke uden for
standerskabets tilladelse være lærere ved eller bestyrere af 
andre skoler. Forøvrigt har enhver lærer at rette sig efter 
de instrukser og bestemmelser, som af forstanderskabet maatte 
blive udfærdigede.

§ 15 (tidligere § 4, sidste passus, kfr. lovens § 44—47).
Skolens lærerpersonale under bestyrerens forsæde danner 

et skoleraad, der sammentræder efter bestyrerens tilsigelse, 
naar han finder det fornødent, eller naar det forlanges af 
forstanderskabet eller af mindst en fjerdedel af lærerpersonalet, 
til drøftelse af sager vedkommende skolen i almindelighed 
eller enkelte undervisningsfag og klasser, ligesom ogsaa af 
sager vedkommende enkelte disciple.

Skoleraadets rettigheder og forpligtelser er de samme, 
som i lov af 17de juni 1869 §§ 46 og 47 er bestemte for 
skoleraadene ved de offentlige skoler for den høiere almen
dannelse, forsaavidt ikke andet er bestemt i nærværende 
plan. Ved spørgsmaal om en elevs bortfjernelse fra skolen 
indtager forstanderskabet samme stilling som for de offentlige 
skoler overbestyrelsen.

Forstanderskabet kan kræve sig forelagt skoleraadets 
forhandlingsprotokol.

§ 16 (tidligere § 5).
Skolens kasserer ansættes af forstanderskabet med appro

bation af magistrat og formandskab paa 6 maaneders gj en
sidig opsigelse, dog saaledes, at han af forstanderskabet ogsaa 
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uden opsigelse kan fjernes, naar dette er utilfreds med hans 
forhold. Han har at stille en saadan selvskyldnerkaution, som 
af forstanderskabet bestemmes. Kassereren har at rette sig 
efter den instruks, som af forstanderskabet meddeles ham.

Inden 3 maaneder efter skoleaarets slutning har han at 
indsende sit regnskab for skolen og dens legater, hvilket 
efter at være revideret af kommune-revisionen decideres af 
repræsentantskabet.

§ 17 (tidligere § 14).
Da skolen i sin tid er grundlagt ved private gaver af 

byens borgere, maa de den tilhørende bygninger og tomter 
ikke for en del eller i det hele for længere eller kortere tid fra
tages .skolen eller anvendes til noget brug, der kan være 
dennes øimed til hinder.

Bortleie af lokaler, hvorfor skolen ikke har brug, kan 
midlertidig tilstedes af forstanderskabet.

Skolens indtægter skal udelukkende anvendes til dens tarv.

§ 18 (tidligere § 15).
Forandringer i nærværende plan kan besluttes af Kristia

nia kommunebestyrelse med stiftsdirektionens approbation.
Kristiania den 18de januar 1886.

F. Oppen, G. Hansen. B. Dybwad. 
konst.

O. Rygh. . J. Jespersen.
Til

Kristiania magistrat.

Sagen blev i formandskabet overgivet en komite til for
beredende behandling. Denne afgav følgende indstilling:

Til
Kristiania formandskab.
Det ærede formandskab har anmodet undertegnede om 

at gjennemgaa og afgive betænkning angaaende den af 
Kristiania borger- og realskoles forstanderskab foreslaaede og 
af magistraten anbefalede nye plan for den nævnte skole.
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I denne anledning skal vi tillade os at oplyse, at vi 
intet væsentligt finder at indvende mod de foreslaaede foran
dringer i borgerskolens plan af 1880, idet disse forandringer 
dels er nødvendiggjorte ved latinliniens oprettelse ved skolen, 
dels angaar mindre væsentlige punkter og snarere kan be
tegnes som omredaktioner end som virkelige forandringer, 
dels endelig, forsaavidt som de tilsigter indførelsen af virke
lig nye bestemmelser, sees at være begrundede i en fuldt 
beføiet stræben efter at fjerne den overlæsselse af arbeide 
baade for lærere og elever, som den nugjældende plan maa 
erkjendes at medføre, eller i det hele indeholder ændringer, 
som maa erkjendes at være i overensstemmelse med den 
karakter, skolen ved at organiseres som middelskole har faaet.

Idet vi saaledes i det hele taget kan anbefale den nye 
plan til vedtagelse, vil vi dog fremhæve et par punkter, paa 
hvilke vi maa foreslaa dens bestemmelser noget ændrede.

Efter dens § 3 (jfr. motiverne*))  er det meningen, 
at latinliniens elever skal være fritagne for undervisningen i 
bogholderi, men derimod ikke for undervisningen i handels
regning. Denne bestemmelse forekommer os at være uhel
dig, idet dette fag paa den ene side ikke kan skjønnes at 
have nogen nævneværdig betydning for latinliniens elever, 
medens det paa den anden side kan befrygtes, at dets ud
strækning ogsaa til disse lettelig vil lede til, at niveauet for 
fordringerne i dette fag lægges lavt og saaledes nytten for 
engelskliniens elever af undervisningen i det formindskes.

Idet vi overhovedet gaar ud fra, at der overfor engelsk
liniens elever maa lægges særlig vegt just paa det nævnte 
fag — handelsregning — og paa bogholderi som de egent
lige »borgerskolefag«, vil vi dernæst foreslaa, at bestemmel
sen af maalet for undervisningen i disse to discipliner ikke 
lægges udelukkende i forstanderskabets haand, men at det 
bliver formandskabet, som her faar den afgjørende stemme. 
Til den ende vil vi anbefale, at der i § 4, andet punktum, 
mellem ordene »bestemmes« og »af skolens forstanderskab« 

*) Se Side 7.
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indtages »med formandskabets approbation«, hvorefter i næste 
linie ordet »ligeledes« maa udgaa.

Med disse ændringer anbefaler vi saaledes den nye plan 
til vedtagelse.

For de to komitemedlemmer Andvords og Birkelands 
vedkommende sker dette med en reservation, der er en følge 
af de anskuelser, som de har gjort gjældende under for
handlingerne om borgerskolens omdannelse, og som de frem
deles fastholder. Det vil erindres, at det var deres mening, 
at der i en by som hovedstaden burde være en borgerskole, 
som — paa samme tid, som den var anlagt paa gjennem 
middelskolens engelsklinie at forberede til et akademisk studium 
— forfulgte som en hovedopgave at meddele en afsluttet, 
for det praktiske liv beregnet dannelse. De antager, at denne 
tanke fremdeles har sin fulde gyldighed, og er endog efter 
den sidste tids erfaringer tilbøilige til at tro, at det snart 
vil vise sig ønskeligt, at der for kommunens regning etableres 
en borgerskole, som — uden at indlade sig paa de modifi
kationer i plan og methode, der er en nødvendig følge 
af, at den indeslutter en sidelinie, som er beregnet paa at for
berede til et akademisk studium — ligefrem og udelukkende 
sigter paa at meddele en paa det praktiske livs behov bereg
net uddannelse i den udstrækning, hvori denne kan tilveie- 
bringes, forinden den alder er naaet, da praktiske mænd her 
og andensteds kræver skolegangen afsluttet. Naar de ikke desto 
mindre har troet at burde i det væsentlige slutte sig til det 
fremkomne forslag til forandringer i skolens plan, saa er det 
under forudsætning af, at spørgsmaalet om den nuværende 
borgerskoles organisation er endelig afgjort ved de af kom
mune-bestyrelsen fattede bevilgnings-beslutninger, og at det 
ikke længere kan udsættes med at give den nye ordning 
lovstempel. Fra dette synspunkt har de maattet erkjende, 
at naar skolen, efter den opgave, der nu er givet den, skal 
være en fuldstændig og god middelskole med baade latin- 
og engelsklinie, saa maa de eiendommeligheder fjernes, som 
hidrører fra den tidligere borgerskole-opgave, og som nu kun 
har karakteren af overbebyrdelser ved en skole, som allerede 
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før efter den den foreskrevne plan og opgave antages at lide af 
o verlæsselse. Naar imidlertid skolen saaledes formelt og of- 
fi cielt gaar over fra at være — efter den forrige plans § i 
— en kombination af en middelskoles engelsklinie med en 
borgerskole til at være en middelskole med latin- og engelsk
linie, den sidste med et par borgerskolefag, der neppe heller 
kan undgaa strengt taget at karakteriseres som overbebyr
delse, anser disse medlemmer det for en selvfølge, at skolen 
for eftertiden benævnes Kristiania kommunale middelskole, 
og at denne benævnelse optages i planen.

Det eneste spørgsmaal, som disse to komite-medlemmer 
med sine grundanskuelser paa den ene side og med de i 
sagens tidligere historie givne forudsætninger paa den anden 
side har anseet for at være af nogen væsentlig betydning, 
er dette, om ikke skolen kunde organiseres med en tredob
belt linie : latin-, engelsk- og borgerskole-linie, af hvilke den 
sidste formentlig maatte bestaa i en eller to særskilte klasser 
af den art, som loven af 17de juni 1869 (§ 5, jfr. § 10 m. 
fl. §§) kalder praktiske realklasser. En yderligere overvei- 
else af dette spørgsmaal har de imidlertid anseet unyttig, 
idet de har forudsat, at skolens lokale ikke giver plads for 
en saadan kombination.

Kristiania den 28de april 1886.

F. W. Bugge. Rich. Andvord. M. Birkeland.

Planen i den ovenfor aftrykte skikkelse blev vedtaget i 
møde i repræsentantskabet den 13 de mai sidstleden og appro
beret af stiftsdirektionen under 25de mai.

En opfordring fra magistraten om at indsende statuterne 
for skolens vikarkasse til formandskabets approbation foran
ledigede lærerpersonalet til at tage disse statuter under revi
sion, hvoraf fremgik som resultat forslag til nye statuter.
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Følgende aftryk af en i den anledning forfattet indstilling 
med forslag vil give oplysning om denne sag.

Fra
Kristiania borger- og realskoles bestyrer.

I skrivelse af rode decbr. f. a. henstillede magistraten 
til skolens forstanderskab at indsende statuterne for skolens 
vikarkasse til formandskabets approbation, hvilken henstillen 
blev begrundet'ved, at kommunen nu yder bidrag til skolen 
og dermed ogsaa indirekte til dens vikarkasse, der nemlig i 
de sidste aar af skolens kasse har erholdt et aarligt tilskud 
af 240 kroner.

Der har allerede i længere tid været paa tale blandt 
skolens lærerpersonale at foretage en revisjon af de nu gjæl- 
dende statuter for vikarkassen. Da nu statuterne skulde ind
sendes til kommunebestyrelsens approbation, fandt man det 
hensigtsmæssigst at foretage den paatænkte revisjon og at 
indsende de nye statuter med andragende om approbation 
af dem istedenfor af de ældre. Det er dette forslag til nye 
statuter, som herved oversendes til det ærede forstanderskab ; 
et aftryk af de ældre følger vedlagt ; se det sidste afsnit af 
vedlagte lille trykte hefte »bestemmelser for lærerne o. s. v. »

Vikarkassen har gjennem en aarrække været saa heldig, 
at dens indtægter som følge af liden sygelighed blandt lærer
personalet stadig har oversteget dens udgifter, tildels endog 
betydelig; som følge heraf har den for tiden en ikke ubety
delig beholdning.

Følgende oversigt viser indtægter, udgifter og behold
ning for hvert af de sidste 6 regnskabsaar :

1878—79.

Indtægter. Udgifter . kr. 69,00
Skolens bidrag . kr. 240,00
Lærernes tilskud 244,47 Beholdning » 1405,64
Indvundne renter 39,75

kr. 524,22



2Ó

1879-80.
Indtægter. Udgifter . kr. 61,10

Skolens bidrag . kr. 240,00
Lærernes tilskud » 264,39 Beholdning 1908,46
Indvundne renter » 59,53

kr. 563,92

1880-81.
Indtægter. Udgifter . kr. 155,23

Skolens bidrag . kr. 240,00
Lærernes tilskud » 265,55 Beholdning 2323,84
Indvundne renter » 67,06

kr. 572,61

1881—82.
Indtægter. Udgifter . kr. 276,20

Skolens bidrag . kr. 240,00
Lærernes tilskud » 262,86 Beholdning 2637,70
Indvundne renter » 77,20

kr. 580,06

1882—83.
Indtægter. Udgifter . kr. 39°,40

Skolens bidrag . kr. 240,00
Lærernes tilskud » 335,04 Beholdning 2924,85
Indvundne renter » 102,51

kr. 677,55

1883-84.
Indtægter. Udgifter . kr. 518,60

Skolens bidrag . kr. 240,00
Lærernes tilskud » 344,70 Beholdning 3141.25
Indvundne renter » 100,30

kr. 685,00
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Vikarkassen havde altsaa ved udgangen af skoleaare 
1883—84 en beholdning af kr. 3141,25. Det er denne 
kassens gunstige tilstand i forbindelse med erfaring for, at 
kassens indtægter med de nuværende statuter stadigen over
stiger udgifterne, som har været motivet til den væsentligste 
forandring i det foreliggende forslag, § 3, nemlig at en lærer 
i sygdomstilfælde skal kunne trække paa vikarkassen i om
trent dobbelt saa lang tid som efter de ældre statuter. At 
dette kan ønskes af lærerpersonalet, vil være let forstaaeligt, 
og der er neppe grund til frygt for, at forandringen skal 
blive farlig for kassen. Det har ikke hændt paa mange aar, 
at en lærer har været syg saalænge som 12 uger i løbet af 
et aar, og bestemmelsen om forhøielse af lærernes bidrag 
til 2 øre af hver fulde krone, naar beholdningen maatte 
komme ned til 500 kroner, vil yde den nødvendige garanti 
for kassen. Hvis bidraget af skolens kasse kunde blive for- 
høiet lidt, f. eks. til 300 kroner aarlig, vilde kassen være saa 
meget sikrere. Forøvrig skal man i efterfølgende bemerk- 
ninger til et par enkelte §§ motivere de gjorte forslag til 
forandringer, forsaavidt motiverne ikke af sig selv falder i øinene.

ad § 5, kfr. §10. Lærerpersonalet har hidtil selv dan
net vikarkassens bestyrelse. Saa tror man ogsaa kan blive 
tilfælde fremdeles, naar statuterne faar det tillæg, at betalin
gen for vikarer i tilfælde af uenighed mellem bestyreren og 
lærerpersonalet fastsættes af forstanderskabet, og naar for
andringer i statuterne bliver gjort afhængige af forstander
skabets indstilling og kommunebestyrelsens approbation.

ad § 6. Det er ganske vist saa, at en vikarkasse ikke 
egentlig har med at udrede begravelsesbidrag; men de to 
ting er dog ikke mere fremmede for hinanden, end at be
stemmelsen til nød maa kunne forsvare sin plads i vikar
kassens statuter. Lærerne sætter megen pris paa at faa 
bestemmelsen ind, og i og for sig er det en meget gavnlig 
bestemmelse. Saalænge lærerne har styret uafhængig med 
vikarkassen, har det været sedvane, at lignende begravelses
bidrag har været tilstaaede af kassen ved særlige beslutninger. 
Det er ikke ofte, de paakræves, og kassen vil kunne bære 
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dem; ogsaa her skal man henvise til lærernes garanti efter 
§ 2, b.

Der har hidtil været tilstaaet vikarkassen et aarligt til
skud af 240 kr. af skolens kasse. Dette tilskud blev bestemt 
i 1876, og lærerpersonalets bidrag til kassen var da omtrent 
af samme størrelse som tilskuddet af skolens kasse. Siden 
er lærerpersonalet blevet forøget, og ved det nye lønnings
regulativ er lærernes løn og dermed ogsaa deres tilskud til 
kassen steget, saaat dette nu udgjør omtrent 350 kr. aarlig 
altsaa omtrent no kr. mere end tilskuddet af skolekassen. 
Da nu tillige efter forslaget lærerpersonalet vil bære garantien 
for kassen, kfr. den oftere omtalte bestemmelse i forslaget 
§ 2, synes det ikke ubilligt, at skolens bidrag bliver noget 
forhøiet. I lærernes navn vil jeg tillade mig at foreslaa, at 
dette fra den tid, da de nye statuter træder i kraft, forhøies 
til 300 kr. aarlig eller 25 kr. maanedlig.

I henhold til det ovenfor udviklede vil jeg tillade mig 
at henstille til det ærede forstanderskab:

1) at anbefale vedlagte forslag til nye statuter for Kristi
ania borger- og realskoles vikarkasse til approbation af 
kommunebestyrelsen ;

2) at anbefale, at bidraget af skolens kasse til vikarkassen 
fra den tid, da de nye statuter træder i kraft, forhøies 
til 300 kr. aarlig eller 25 kr. maanedlig.

Kristiania den 31 marts 1885.
Ærbødig st

J. Jespersen.
Til

Kristiania borger- og realskoles forstanderskab.

Forslaget til nye statuter blev med et par uvæsentlige 
forandringer vedtaget saavel af skolens forstanderskab som 
af magistrat og formandskab. Derimod vilde ikke formand
skabet indgaa paa nogen forhøielse af skolekassens bidrag til 
vikarkassen. Den endelige form af de nye statuter blev 
som følger:
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Statute r 
for 

Kristiania borger- og realskoles vikarkasse.

§ i-
Vikarkassens bestemmelse er at yde de nødvendige mid

ler til at lønne vikarer for lærere og lærerinder, som ved 
sygdom er forhindrede fra at udføre sine forretninger ved 
skolen. Hvor der i de efterfølgende §§ er nævnt »lærer«, 
er derved ogsaa lærerinde underforstaaet, uden hvor der er 
udtrykkelig skjelnet mellem lærer og lærerinde.

§ 2-
Vikarkassens midler tilveiebringes :

a) ved det paa de aarlige budgetter bevilgede tilskud af 
skolens kasse;

b) ved tilskud af skolens lærere, hvortil de som saadanne 
er forpligtede. For hver lærer fradrages ved udbetalin
gen af de maanedlige lønninger som tilskud til vikar
kassen i — en — øre af hver fulde krone af hans løn. 
Skulde ved dette tilskud kassens beholdning synke ned 
under 500 — femhundrede — kroner, forhøies lærer
personalets tilskud til 2 — to — øre, indtil beholdnin
gen er gaaet op til 1000 — et tusinde — kroner, hvor
efter tilskuddet atter nedsættes til 1 — en — øre.

Af de personlige tillæg, som nogen lærer maatte nyde, 
beregnes intet tilskud til vikarkassen.

c) Ved renter af den forhaanden værende beholdning.

§ 3-
Enhver lærer tilsikres i sygdomstilfælde, der gjør ham 

udygtig til at udføre sit arbeide ved skolen, fri vikar af vi
karkassen for en tid af indtil 12 — tolv — uger eller 72 
læsedage i løbet af et skoleaar. Forsaavidt der ikke vikarie
res læsedage fuldt ud, regnes de vikarierede timer sammen 
til fulde dage, og skal 5 — fem — timer for fast ansat lærer 
og 4 — fire — timer for fast ansat lærerinde regnes for 
fuld dag. For timelærere beregnes dagen efter deres re
spektive gjennemsnitlige daglige timeantal.
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§ 4-
I det første skoleaar efter sin ansættelse ved skolen kan 

en lærer blot i 6 — seks — uger eller 36 — seks og tredive 
— læsedage fordre sine vikarer lønnede af vikarkassen. An
sættes læreren i løbet af skoleaaret, har han for den reste
rende del af dette blot ret til fri vikar for en saa stor del 
af 6 uger, som hans ansættelse inden skoleaaret udgjør del 
af det hele skoleaar.

§ 5-
Timebetalingen for vikarer bestemmes af lærerpersonalet. 

Naar bestyreren finder, at han ikke kan faa vikararbeidet 
udført paa forsvarlig maade for den bestemte betaling, har 
han for lærerpersonalet at gjøre forslag til forhøielse af denne. 
Vægrer lærerpersonalet sig ved at tilstaa den forlangte for
høielse, skal bestyreren indanke sagen for skolens forstander
skab, der afgjør den efter at have hørt lærernes formening.

§ 6.
I tilfælde af en lærers død, medens han endnu er ansat 

ved skolen, tilstaaes af vikarkassen et begravelsesbidrag af 
hans lærerløn for 1 — en — maaned.

§ 7-
En lærer, der har permission for en maaned eller længere 

mod selv at lønne sin vikar, betragtes for permissionstiden 
som udtraadt af vikarkassen og betaler følgelig intet tilskud- 
Ingen vikar har ret til hjælp af vikarkassen.

§ 8-
Skolens kasserer fungerer tillige som vikarkassens kasse

rer og har som saadan :
a) at modtage lærerpersonalets og skolens bidrag til vikar

kassen ;
b) at udbetale regninger paa vikarkassen efter bestyrerens 

anvisning ;
c) i en »vikarieprotokol« efter de af bestyreren anviste reg

ninger at indføre de dage eller timer, hvori vikar er 
benyttet ;
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d) at indsætte af kassens kontante beholdning i Kristiania 
sparebank eller at disponere paa anden betryggende 
maade med lærerpersonalets approbation, hvad han ikke 
anser nødvendigt at have i kasse;

e) i det første lærermøde efter regnskabsaarets afslutning 
at fremlægge kassens regnskab for det forløbne aar med 
bilag, deriblandt den under litr. c nævnte protokol. Kas
sens regnskabsaar falder sammen med skolens.

§ 9-
Regnskabet revideres af to i et lærermøde valgte revi

sorer og decideres ligeledes i et lærermøde.

§ 10.
Skolens lærerpersonale in corpore danner vikarkassens 

bestyrelse. Spørgsmaal om statuternes forstaaelse og andre 
kassen vedkommende sager afgjøres i lærermøder med simpel 
stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed gjør bestyrerens 
stemme udslaget.

Forandringer af statuterne foretages ligeledes i lærermø
der, men bliver først gyldige ved kommunebestyrelsens appro
bation, hvorom andrages gjennem skolens forstanderskab.

§ ii-

Disse statuter træder i kraft fra iste august 1885.

II. Skolens forstanderskab 
bestaar ved skoleaarets slutning af: 

Raadmand H. Horn, formand i forstanderskabet siden april 
d. a.

Res. kapellan til Vor Frelsers menighed G. Hansen, med
lem af bestyrelsen siden april 1873 og bestyrelsens for
mand til mai 1880.

BankshefB. Dybwad, medlem af bestyrelsen siden oktober 
1863.

Professor O. Rygh, medlem af bestyrelsen siden januar 1875.
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Skolens bestyrer J. Jespersen, medlem af forstanderskabet 
siden november 1881.

Forstanderskabets tidligere formand, konst, raadmand 
F. Oppen, fratraadte forstanderskabet ved slutningen af 
afvigte marts maaned, da den ny udnævnte raadmand overtog 
embedet.

III. Skolens lærerpersonale.
Skolen har i dette skoleaar havt følgende lærere:

B es tyrer :

Jespersen, Jesper. Født 1833, seminarist 1853, student 
1859, cand. theol. 1866, ansat oktober 1881.

Fast ansatte lærere af første lønningsgrad:

Messeli. Anders Dedekam. Født 1825, sproglærer, lærer 
ved skolen fra april 1861, efter det fra august 1882 
indførte regulativ for lønningerne: anciennitet at regne 
efter mere end 12 aars tjenestetid.

Sundt, Michael. Født 1831, student 1851, cand. mag. 1858, 
ansat januar 1866, anciennitet fra august 1876.

Iversen, Johan Henrik. Født 1837, student 1856, cand. 
philos. 1858, sproglærer, ansat august 1866, anciennitet 
fra august 1876.

Corn eliussen, Andreas Martin. Født 1852, student 1869 
cand. theol. 1878, ansat som timelærer januar 1871 
anciennitet fra august 1876.

Grüner, Herman Christian Hegge. Født 1834, officer 1855, 
kaptein 1872, ansat januar 1865, anciennitet fra august 
1877.

Schnitler, Didrik Hegermann. Født 1831, student 1851, 
cand. theol. 1863, ansat januar 1879 (tidligere lærer 
ved skolen i860—65), anciennitet fra august 1882.

Løken, Anton. Født i860, student 1878, mathematisk— 
naturvidenskabelig lærereksamen 1884, ansat august 1885, 
anciennitet fra samme tid.
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Dahl, Oscar. Født i860, student 1877, sproglig-histo
risk lærereksamen 1884, ansat august 1885, anciennitet 
fra samme tid.

Berg, Otto, konst. Født i860, student 1879, studerer til 
mathematisk-naturvidenskabelig lærereksamen, ansat i 
november 1885.

Fast ansatte lærere af anden lø n n ings gr ad: 

Olsen, Peder Nikolai Juel. Født 1831, seminarist 1854, 
ansat august 1869, anciennitet at regne efter mere end 
9 aars tjenestetid.

Lund, Andreas. Født 1851, seminarist 1871, student 1881, 
ansat november 1877, anciennitet fra august 1877.

Kj ørstad, Olaf. Født 1853, student 1872, cand. philos.
1874, ansat januar 1878, anciennitet fra august 1879. 

Gran, Thorstein. Født 1852, seminarist 1873, ansat august 
1885, anciennitet fra samme tid.

Timelæ rere:
Conradi, Johan Gottfried. Født 1820, exam, pharmac. 1840, 

præliminærex. 1841, sanginstruktør, ansat august i860.
Haslund, Ludvig August. Født 1847, landskabsmaler, an

sat april 1874.
Bjørnseth, Johan Hagbart. Født 1852, officer 1873, pre- 

mierløitnant 1882, ansat december 1882.
Treider, Otto Halfdan. Født 1856, bogholder, ansat august 

1885.

Læ rerinder:
Frøken Lütken, Ingeborg Kristiane. Født 1847, ansat au

gust 1879, anciennitet fra samme tid.
» Foss, Martha Elise. Født 1849, ansat marts 1880, an

ciennitet fra august 1880.
» Kulsberg, Gunborg Agnes. Født 1859, lærerinde

eksamen 1882, ansat august 1882, anciennitet fra sam
me tid.

» Riis, Helga. Født 1859, lærerindeeksamen 1879, kon-
3
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stitueret siden oktober 1882. Ansættelse blot ved konsti
tution, for at hendes post skal kunne inddrages, i til
fælde en klasse skulde blive inddraget; men hun har 
alderstillæg som en fast ansat lærerinde med anciennitet 
fra august 1882.

Forrige beretning meddelte, at det var bestemt, at den 
ved lærer Pedersens død ledig bievne post skulde deles, 
saa at der skulde ansættes en lærer af anden lønningsgrad 
med regning i skolens mellemste klasser og skjønskrift i skolens 
mellemste og øverste klasser som hovedfag og en timelærer 
i handelsregning og bogholderi. I den første af disse poster 
blev ansat lærer ved Kristiania almueskoler Thorstein 
Gran, i den anden bogholder Otto Halfdan Treider, 
begge fra skoleaarets begyndelse. Ved samme ledighed blev 
den timelærerpost i skrivning inddraget, som skrivelærer 
Fr. Hesselberg indehavde. Denne blev derved ledig fra 
skolen.

Efter at forrige beretning var gaaet til trykning, opsagde 
premierløitnant O. Strugstad sin post ved skolen for at 
overtage en stilling ved den geografiske opmaaling. Da det 
ikke lykkedes at faa hans post fast besat paa en maade, som 
forstanderskabet kunde finde tilfredsstillende, blev det beslut
tet, at der indtil videre skulde antages en konstituieret lærer 
i denne post. Som saadan arbeidede fra skoleaarets begyn
delse til november cand. real., forhenv. overlærer A. Johan
nesen, fra november af stud. real. Otto Berg, som frem
deles indehar posten.

Hvorledes arbeidet ved skolen i indeværende skoleaar 
har været fordelt paa lærerne, vil sees af tabellen under afsnit 
VIII. __________

Skolens kasserer er cand. theol. A. M. Corneliussen 
siden oktober 1878.
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Pedel ved skolen er fhv. brandkonstabel Ofaf Chr. Sanne, 
ansat vaaren 1881.

IV. Klasseinddeling og discipeltal.
Skolen har i dette skoleaar arbeidet med den samme 

klasseinddeling som i forrige skoleaar : 3 etaarige opadsti
gende forberedelsesklasser og 6 etaarige opadstigende mid
delskoleklasser med parallelklasser til samtlige undtagen øver
ste middelskoleklasse. Der har altsaa været ialt 17 særskilte 
klasser.

Følgende tabel viser elevantallet i de forskjellige klasser
i 1885—86:

3*
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Skoleaaret begyndte altsaa med 484 elever. Senere i 
aarets løb indmeldtes 53 elever, saa det samlede antal af 
elever, der har været indskrevne ved skolen i aarets løb, er 
537. Af disse er til udgangen af mai maaned 47 igjen ud" 
gaaede af skolen, saa elevantallet ved eksamens begyndelse 
er 484. Af de 47 udmeldte elever sluttede de 9 sin skole
gang; 2 af disse gik til handelen, 4 til haandverk, 1 blev 
mekanisk arbeider, 1 gik tilsøs, 1 agter at uddanne sig som 
maler. Af de øvrige 38 blev 8 midlertidig udmeldte paa 
grund af sygelighed; 5 forlod skolen paa grund af flytning 
fra byen; 9 blev udmeldte af forældrene, fordi disse ikke 
kunde udrede skolepengene længere ; 7 blev negtede adgang 
til skolen paa grund af svære restancer i skolepenge; 5 gik 
over til andre skoler; 2 blev udviste af skolen paa grund af 
dovenskab og slet opførsel; 2 afgik ved døden.

Sundhedstilstanden ved skolen har i det forløbne skole- 
aar ligesom i de nærmest foregaaende været god. Der har 
indtruffet nogle tilfælde af skarlagensfeber og difterit mellem 
skolebørnene, men kun 2 med dødelig udgang; 2 smaagut- 
ter paa respekt. 8 og 7 aar døde af difterit.

Paa latinlinien har der i skoleaaret været 13 gutter af 
III mdkl., 14 af IV og 11 af V mdkl.

V. Skolepenge og fripladse- Et par økonomiske 
sager. Ekstrakt af regnskabet for 1884—85.
Skolepengene erlægges forskudsvis for hver maaned 

og beregnes altid for hele maaneder, nemlig fra begyndelsen 
af den maaned, hvori en discipel kommer ind paa skolen, 
til slutningen af den maaned, hvori han gaar ud.

Skolepengenes størrelse er:
for iste forberedelsesklasse kr. 4 maanedlig,

- 2den — - 6 —
- 3die — . 8 —
- I—III middelskoleklasse - 10 —
- IV—VI — . I2 _

Naar flere brødre samtidig søger skolen, betales for den 
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auden tre fjerdedele, for den tredie halvdelen af de fastsatte 
skolepenge; den fjerde og følgende gaar frit.

Naar nogen elev rester skolepenge for længere tid end 
to maaneder, kan han negtes fremtidig adgang til skolen, 
indtil gjælden er betalt.

Udmeldelse kan kun finde sted fra en maaneds slut
ning og maa ske skriftlig mindst en maaned forud.

Hele og halve fripladse kan af forstanderskabet tilstaaes 
i et antal af indtil en tiendedel af skolens elevantal, regnet 
efter hele fripladse, og til elever, hvis flid, fremgang og op
førsel gjør dem fortjente hertil, i regelen kun til saadanne, 
som i mindst to aar har havt sit hjem i Kristiania.

Friplads tilstaaes ingen elev, medmindre han har gaaet 
mindst et aar paa skolen.

Som regel tilstaaes ikke fripladse i forberedelsesklasserne.
Ansøgninger om fripladse indleveres hvert aar i mai 

maaned og maa være ledsagede af attester af ny dato.
I skoleaaret 1885—8 6 har været bevilget 29 hele 

og 43 halve fripladse til et samlet beløb af 6328 kroner. 
Moderation for brødre i skoleaaret har beløbet sig til kr, 4946.

For renterne af pedel Andresens legat er desuden 
skolepengene bievne betalte for en elev af VI middelskole
klasse.

Økonomisk trang i mange af de hjem, hvis børn søger 
skolen, bevirker en mængde restancer af skolepenge. Ved 
formandskabets decisjon blev et beløb af kr. 4778,58 paa sko
lens regnskab for 1883—84 ført til endelig udgift som uer
holdeligt. Paa regnskabet for 1884—85 er et beløb af kr. 
5096,56 foreslaaet ført til udgift paa samme maade. I de to 
nævnte beløb er dog endel ældre restancer indbefattede.

Ved repræsentantskabs-beslutning af rite juni 1885 blev 
der tilstaaet afdøde lærer M. Pedersens enke en pensjon af 
skolen, stor 300 kroner aarlig, fra hendes mands dødsdag 
at regne. Hun har desuden erholdt en pensjon af 150 kro
ner aarlig af oplysningsvæsenets fond.
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Paa budgettet for indeværende aar er der tilstaaet sko
lens bestyrer, Jespersen, et personligt tillæg af i ooo kroner 
aarlig, at regne fra iste august, da han har staaet 5 aar i 
sin stilling. Ved bestemmelsen af tillæggets størrelse blev der 
taget særligt hensyn til Jespersens forudgaaende mangeaarige 
virksomhed i kommunens tjeneste som inspektør for byens 
almueskoler.

De 3 nye skoleværelser i skolens loftetage blev fær
dige i høsten 1885. De samlede udgifter ved indredningen 
androg til kr. 6 996,20. Det er lyse, venlige rum af 10 me
ters længde, 6 meters bredde og 3,7 meters høide, med over
lys. Det ene af rummene benyttes som undervisningsværelse 
for naturfag, det andet som sangværelse og det tredie som 
tegneværelse. Naturfagværelsets gulv er terrasseformigt. Samt
lige værelser er forsynede med gas; tegneværelset har 4 kraf
tige Geroudske lamper. Naturfagværelset og tegneværelset er 
forsynede med vand og vask. Ved siden af hvert af værel
serne er et større kot til opbevaring af undervisningsmateriel.

Ved indredningen af de 3 nye rum er de 2 større væ
relser i bestyrerboligens iste etage, som de senere aar har 
været benyttede til skoleværelser, bievne ledige. Skolen leier 
dem nu bort mod en aarlig leie af 300 kroner.

Skolens ovne, saakaldte Krarupske magasinovne, befand
tes i vinteren 1884—85 for en stor del at være i saa 
daarlig stand, at de ikke kunde gjøre tjeneste længere; jer
net var saa forbrændt og fuldt af revner og sprækker, at 
benyttelsen af ovnene var forbundet med øiensynlig ildsfare. 
Forstanderskabet henstillede til kommunebestyrelsen, om der 
skulde anskaffes nye ovne istedenfor de forbrændte, eller om 
man skulde anskaffes Bechem & Posts central-dampvarme- 
apparat, hvilket sidste var kalkuleret til 14 500 kroner. Af 
hensyn til de betydelige udgifter ved det sidste alternativ 
bestemte kommunebestyrelsen sig for nye ovne. Man valgte 
mantelovne fra Bærums verk.



Ekstrakt af skolens regnskab for skoleaaret 1884—85.

Indtægt:
Beholdning fra 1883—84 . . . kr. 21 925,54

(Heraf restancer kr. 16510,96)
Skolepenge.....................................- 41 r34,00
Husleie................................................ 1 792,97
Refusjon for gas og brænde . . - 188,00
Afdrag................................................. 6 000,00
Renter................................................- 448,63
Diverse indtægter .................................. - 79,88
Tilskud af kommunen .... - 14200,00

Udgift: 
Lønninger ...................................... kr. 40 906,29

Skrivehjælp for bestyreren . . . - 223,95
Bygninger med gjærde og grund . - 1 810,81
Bygningskyndigt tilsyn .... - 50,00
Inventarium og undervisningsmateriel - 1 112,81
Brænde........................... . . . - 1411^9
Belysning........................................... - 515,45
Renhold . . ............................ - 906,12
Brandassurance og vandafgift . . - 417,10
Afdrag................................................. - 6 958,94
Renter................................................. - 2 437,99
Diverse udgifter........................... ... . - 1 456,25
Indredning af loftetagen*)  ... - 3 000,00
Udestaaende fordringer, udgaaede af

beholdningen som uerholdelige - 4778,58
Beholdning......................................-197 83,54

(Heraf restancer kr. 11 920,98)

O)
'O

kr. 85 769,02 kr. 85769,02

*) Et beløb af kr. 3996,90 vil endnu komme til paa denne post i regnskabet for 1885—86.
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VI. Middelskolens afgangseksamen 1885.
Kommissjonen for afholdelse af middelskolens afgangs

eksamen ved de kommunale og private skoler i Kristiania, 
bestod i 1885 af følgende herrer:

Skolebestyrer Gjertsen (formand), skolebestyrer Ly ch e, 
skolebestyrer Anderssen, skolebestyrer Hofgaard, skole
bestyrer Jespersen, skolebestyrer Nickelsen, cand. philos. 
Larsen, cand. mag. Nor by.

Efter forslag af kommissjonen beskikkede kirkedeparte
mentet følgende til censorer ved denne skole:

I religion: hr. pastor S Blaker.
- modersmaal. » skolebestyrer Gjør og cand. 

theol. E. M. Corneliussen.
- engelsk: » skolebestyrer 0. Anderssen og 

cand. mag. J. Schram.
- tysk: » cand. philos. L. Bratt og skole

bestyrer B. Gundersen.
- mathematik: » inspektør A. N æ r u p og inspek

tør 0. J ohannesen.
- historie: » cand. theol. K. A a s.
- geografi : » cand. mag. M. S øra a s.
- fransk:
- naturfag:
- skrivning:
- tegning:

» cand. mag. L. Her mans torff..
» cand. real. A. Holt.
» kasserer E. Thoresen.
» tegnelærer N. Spjeldnæss.

Ved den skriflige 
departementet tilstillede

eksamen gaves følgende fra kirke
opgaver :

I modersmaal:
Fortæl om nogle af vort lands vigtigste rovdyr.

I engelsk stil:
Sir Walter Raleigh var en af Dronning Elisabeths tapre 

Søhelte. Senere da Lykken svigtede ham; og han blev dømt 
fra Livet, viste han, at han ogsaa kunde dø som en Helt. Den 
Morgen, han skulde henrettes, røgte han, som sædvanlig, sin 
Pibe. En af hans Venner beklagede sig over, at han ikke 
kunde faa nogen Plads paa Skafottet for at overvære Hen
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rettelsen. »Farvel da,« sagde Sir Walter, »jeg er ialfald 
sikker paa at faa Plads.« Paa sin Vandring fra Fængslet 
lagde han Mærke til en gammel, skaldet Mand, som trængte 
sig frem gjennem Mængden. »Ønsker du noget?« spurgte 
Sir Walter. »Ikke andet end at se dig og Jbede for dig,« 
svarede den gamle. Sir Walter takkede ham, og idet han 
tog sin rigt broderede Kalot af Hovedet sagde han: »Tag 
den ; du synes at have mere Brug for den nu end jeg.« 
Han besteg Skafottet med faste Skridt og bad Bøddelen om 
at faa se Øxen. Han strøg let med*) Fingeren over dens 
Eg og sagde smilende: »Dette er en skarp Medicin for 
alle Onder.« Da Bøddelen bad ham vende Hovedet paa 
Blokken mod Øst, svarede han: »Det gjør intet, hvorledes 
Hovedet ligger, naar kun Hjertet er paa rette Sted.«

*) Udtrykkes ved to pass.

I latinsk stil:
Da det meldtes Alexander, at Darius nærmede sig1 

med en uhyre Hær, gik han af Frygt for, at den skulde 
spærre Veien for ham, i største Hast over Taurus. Da han 
var kommen til Tarsus, en By i C i lie i en2, lod han sig af 
det klare og kjølige Vand i Floden Cydnus forlede8 til at 
bade sit med Støv og Sved bedækkede Legeme. Dette Bad 
bevirkede, at han faldt i en svær4 Sygdom. Medens de 
andre Læger vare i Tvivl om, hvilket Middel de skulde an
vende ved5 Behandlingen6 af Kongen, lovede Philippus at 
tilberede ham en meget kraftig7 Drik. Imidlertid modtog 
Alexander et Brev fra Parmenion8, i hvilket denne raa- 
dede ham til ikke at betro sig til Philippus ; denne var, sagde 
han, bestukket af Darius. Men Kongen stolede paa sin Læge, 
og efter at have overgivet ham Brevet drak han Lægemidlet. 
Tre Dage senere var Kongen atter frisk.

Ud ventare. 2Cilicia, ae. 3lade sig f. = adduci. 4gravis. 5in. ’’ud
trykkes ved curare, ’efficax. 8Parmenio, onis,

I t y sk stil:
For nogle Dage siden kom min Broder Peter gaaende 

gjennem den Skov, du saa i Nærheden af vort Hus. Han 
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mødte der en gammel Jæger, som han havde kjendt fra sin 
tidligste Barndom, men som han ikke havde seet i de sidste 
Aar. Skjønt det var sent om Aftenen, ytrede den gamle 
Ønske om strax at tale med ham. Paa min Broders For
slag gik de ind i vort Hus, forat den gamle kunde hvile 
lidt. Moder, som i det første Øieblik ikke kjendte Jægeren, 
blev først mismodig over, at Peter bragte fremmede med 
paa den Tid af Dagen; men da de traadte nærmere, saa 
hun til sin store Glæde, at det var en gammel Bekjendt, 
Jægeren, hvis Hus laa midt i Skoven, var nemlig før ofte 
kommen i vort Hus, og min Moder havde som Barn tilbragt 
mangen lykkelig Dag i hans Bolig. Hun modtog ham der
for paa det hjerteligste og gjorde alt muligt for at opmuntre 
ham. Den venlige Modtagelse gjorde et dybt Indtryk paa 
den gamle. Han havde i en lang Sygdom mistet, hvad han 
eiede; de fleste af hans Venner havde glemt ham, og det 
forekom ham nu, som om han stod alene i Verden.

I regning og konstruktionstegning: 
No. i.

Et Arbeide skal udføres i Løbet af 16 Dage. I de 
første 3 Dage arbeide 5 Mand med en daglig Arbeidstid af 
8 Timer, i de følgende 8 Dage 6 Mand med en daglig 
Arbeidstid af 10 Timer. Da endnu kun f af Arbeidet er 
udført, tages 2 Mand tilhjælp. Hvormange Timer daglig 
maa der nu arbeides i den øvrige Tid?

No. 2.
Et Jordstykke, der har Form af et Rektangel, 390“ 

langt og 200 m bredt, overskjæres for at udlægges til Byg
getomter med 3 Veie parallele med den korteste Side og 2 
Veie parallele med den længste, alle af samme Bredde. Det 
til Veiene udlagte Areal udgjør ialt 13200m2 Hvor stor er 
Veibredden?

No. 3.
Et ligebenet Triangel, hvis Grundlinie er Halvdelen af 

en af de øvrige Sider, har en Omkreds af 20“. Beregn 
Omkredsen af et ligesidet Triangel af samme Fladeindhold.
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No. 4.

Konstruer to rette Linier, der skjære hinanden under 
en Vinkel paa 75 o. I den ene Linie vælges et punkt, der 
ligger 6 cm fra Liniernes Skjæringspunkt. Gjennem Punktet 
skal drages en ret Linie saaledes, at den tilligemed de to 
førstnævnte Linier begrændser et Triangel, hvori kan ind
skrives en Cirkel med Radius 2<:m. Forklar, hvorledes Kon
struktionen er udført.

I projektionstegning:

En firkantet Klods, en Cylinder og et regulært sexkantet 
Prisme, opstillet saaledes som et vedlagt Rids udviser, for
langes aftegnet i Grundrids og Oprids. Følgende Maal op
gives :

1) Sidekanten af den firkantede Klods danner en Vinkel 
paa 30o med det vertikale Projektionsplan ;
dens Længde er 16 cm., Bredde 10 cm., Høide 3 cm.

2) Cylinderens Radius 3,s cm., Høide 13 cm.;
3) Prismets Længde 15 cm., dets Grundflades Side 3,5 cm.

Til afgangseksamen fremstillede sig VI middelskoleklas
ses 19 elever, af hvilke 3 blot havde søgt skolen det sidste 
aar. 1 bestod ikke prøven; for de øvriges vedkommende
var eksamens udfald som følger: 

i. Agnæss, Olaf, hovedkarakter . . meget godt (1,71)-
2. Arnestad, Hansten, — godt (2,83).
3- Engh, Albert, — meget godt (1,90).
4- Engstrøm, Frits, — meget godt (2,04).
5- Eriksen, Einar, — meget godt (1,57).
6. Evensen, Einar, — . udmerket godt (1,47)-
7- Haavelsen, Oluf, — . meget godt (2,11).
8. Hedels, Kristian, — meget godt (1,64).
9- Larsen, Ragnvald, — . . meget godt (1,87)-

10. Lerberg, Johan, — meget godt (2,ooJ.
ri. Madsen, Johan, — . . meget godt (2,36).
12. Mikkelsen, Nikolai, — . meget godt (1,57).



44

I3- 
14- 
i5- 
i6. 
*7- 
18.

Norberg, Emil, hovedkarakter . 
Paulsen, Martin, — . .
Rohlff, Albert, — , .
Solum, Sigurd, — . .
Thisted, Harald, — . .
Thorkelsen, Harald, —

. . godt (2,82). 
meget godt (.1,89). 
meget godt (2,33). 
meget godt (2,17)- 

godt (2,89). 
meget .godt (2,00).

Af de udgaaende elever gik 3 over i gymnasium, 11 til 
handelen, 1 tilsøs, 1 udvandrede til Amerika; for 2 er det 
endnu ikke afgjort, hvilken vei de skal slaa ind paa.

Af privatister fremstillede sig ved denne skole for at 
tage middelskolens afgangseksamen 9, 5 paa engelsklinien 
og 4 paa latinlinien. Af disse bestod samtlige 5 paa engelsk
linien prøven, medens 1 paa latinlinien blev rejiceret. 4 pri
vatister, som tidligere havde taget middelskoleeksamen paa 
engelsklinien, fremstillede sig til tillægsprøven i latin; 2 af 
disse blev rejicerede. 1 privatist, der var anmeldt til prøve 
paa latinlinien, fremmødte ikke til eksamen.

1.
2.
3-
4-
5-

6.
7-
8.

De privatister, som bestod middelskoleeksamen, var: 
paa engelsklinien:

Hansen, Dagbert, hovedkarakter .... godt (3,07).
Høie, Thore, — .... godt (2,77).
Larsen, Martin, — . . meget godt (2,50).
Ruud, Anders, — .... godt (2,64).
Schamvogel, Henrik, — . . meget godt (1,89).

paa latinlinien :
Frigaard, Halfdan, hovedkarakter . . . godt (2,77).
Olsen, Elling, — .... godt (2,81).
Rasch, Halvor, — .... godt (3,08).

VIL I skoleaaret 188-5—86 er følgende pensa 
gjenneingaaede:

A. I forberedelsesskolen.

iste forberedelsesklasse.
Religion. Fortalt og gjenfortalt de vigtigste begivenheder 

i det gamle testamente indtil Moses samt de vigtigste 
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afsnit af Jesu liv. De 3 første af katekismens par
ter uden Luthers forklaring samt nogle salmevers 
foresagte og udenadlærte.

Norsk. Samtlige lyd lærte efter lyd- og skrivelæsemethoden. 
Gjennemlæst Jespersens abc og Eriksens og Paulsens 
læsebogs iste del fra »læsestykker« bogen ud. 
Nogle smaasange lærte og sungne. Anskuelsesøvel
ser, afskrift, diktat, tildels i bog, med betegnet 
stavelsedeling.

Regning. Addition og subtraktion med enere og tiere ¡ 
talrækken 1—100 samt multiplikationstabellen til og 
med 5 gange. Talskrivning.

Skrivning. Skriveøvelser paa tavle samt de smaa latinske 
bogstaver enkeltvis og sammensat i skrivebog.

2den forberedelsesklasse.
Religion. Efter Vogts lille bibelhistorie: fra skabelsen til 

dommerne og de vigtigste begivenheder af Jesu liv. 
De 10 bud og iste og 2den troesartikel med 
Luthers forklaring. En del salmevers.

Norsk. Af Eriksens og Paulsens læsebog læst 2den dels iste 
afdeling, læsestykkerne tildels gjenfortalte. Afskrift, 
diktat, udenadskrift. Lært flere digte udenad.

Geografi. De vigtigste geografiske grundbegreber. Norge- 
verdensdelene og verdenshavene. Karttegning.

Regning. Tavleregning: addition, subtraktion og multiplika
tion. Hovedregning: tiere og enere som adderende 
led og som subtraktor. Den lille multiplikations
tabel.

Skrivning. Sammenskrift af store og smaa latinske bog
staver.

3die forberedelsesklasse.
Religion. I bibelhistorien hele det gamle testamente; af 

katekismen de tre første parter med Luthers for
klaring. 12 salmer lærte udenad.

Modersmaal. De vigtigste ordklasser og sætningsdele ind
øvede ved analyse efter eksempelsamlingen og læse- 
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bogen. Læsning og udenadlæren af digte efter 
Eriksens og Paulsens læsebog II del. Diktat, afskrift 
og udenadskrift afvekslende 3 timer ugentlig.

Historie. Fortalt Norges historie efter Snorre til Magnus 
blinde.

Geografi. Mundtlig gjennemgaaelse af Europa efter kartet. 
Regning. Indøvet multiplikation og division samt repe

teret de 4 regningsarter i ubenævnte tal.
Skrivning. Indøvet det store og lille alfabet; skrivning af 

enkelte ord samt tildels sammenskrift.

B. I middelskolen.

Religion.

I. Vogts lille bibelhistorie: det nye testamente. Katekis
mens tre første parter samt »bønner«. Endel salmer.

II. Vogts bibelhistorie for borgerskoler: det gamle testamente 
til Samuels bøger. Katekismens 5 parter samt enkelte 
dele af hustavlen. Endel salmer.

III. Bibelhistorie: fra Samuels bøger ud det gamle testamente. 
Forklaring (Sverdrups udgave): iste part.

IV. Bibelhistorie: det nye testamente til apostlernes gjer- 
ninger. Forklaring: 2den part til sp. 397 (kirken).

V. Bibelhistorie: apostlernes gjerninger og repetition af det 
gamle testamente. Jødelands geografi. Forklaring: fra 
sp. 397 bogen ud; repeteret noget af det tidligere gjen- 
nemgaaede.

VI. Repetition af det samlede pensum af religionskundskab : 
bibelhistorien, herunder Jødelands geografi, og for
klaringen.

Mo ders m aalet.

I. Sætningsdelene og ordklasserne gjennemgaaede efter 
Hofgaards lille grammatik og Jensens eksempelsamling; 
læsning og udenadlærte digte efter Eriksen og Paulsens 
læsebog II del. Diktat med afvekslende afskrift og 
udenadskrift 2 timer ugentlig.
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II. Formlæren og enkelte dele af sætningslæren gjennem- 
gaaede efter Hofgaards lille grammatik med analyse 
efter Jensens eksempelsamling. Læsning og digte efter 
Eriksen og Paulsens læsebog III del. Skriftlige øvelser 
(diktat og smaa gjenfortællinger) 2 timer ugentlig.

III. Læren om hoved- og bisætninger, repetition af form
læren efter Hofgaards større grammatik. Stadig analyse. 
Læsning af Eriksen og Paulsens læsebog III del (i det 
væsentlige det i forord til 4de udgave opgivne pensum 
for klassen); foredrag af udenadlærte digte. Skriftlige 
øvelser: diktater, afskrifter, gjenfortællinger, et par lette 
stile.

IV. Repetition af formlæren og gjennemgaaelse af det væ
sentlige af sætningslæren efter Hofgaards større gram
matik, indøvet ved stadig analyse. Læsning: det i for
ordet til nævnte læsebog opgivne pensum for klassen; 
foredrag af udenadlærte digte. Skriftlige øvelser: dik
tat, skriftlig analyse samt hver anden uge en stil af be
skrivende indhold.

V. Repetition af grammatiken i forbindelse med analyse. 
Læsning af det i forordet til nævnte læsebog opgivne 
pensum for klassen; foredrag af udenadlærte digte. 
Skriftlige øvelser: hveranden uge diktat eller skriftlig 
analyse, hveranden uge stil, navnlig af beskrivende 
indhold.

VI. Efter Eriksens »Dansk-norsk litera turhistorie« gjennem- 
gaaet det væsentlige af fællesliteraturen fra Holberg af 
samt af den nyere norske literatur Wergeland, Welhaven, 
Asbjørnsen, Moe, Ibsen, Bjørnson og Lie. Læsning af 
tilsvarende stykker i III del af Eriksen og Paulsens 
læsebog og i »Udvalg af norske og danske forfattere« 
af Eriksen (læsebogens IV del). Gjennemgaaet vers- 
læren og digtarter. Hveranden uge en stil af beskri
vende, skildrende, fortællende eller lettere ræsonnerende 
indhold.
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Engelsk.

III. Løkkes læsebog for begyndere til pag 63 (oversprunget 
»Easy dialogues«). Af Løkkes grammatik: artikelen, 
substantivernes bøining, adjektivernes komparation, tal
ordene og pronomenerne til de ubestemte; hjælpever
berne to have og to be samt de regelmæssige verber 
ligesom de i stykkerne forekommende uregelmæssige 
verber.

IV. Løkkes læsebog for begyndere fra no. 25 (pag. 55) til 
stykke 52 (pag 113); et par mindre stykker er over- 
sprungne. Løkkes grammatik: formlæren læst og repe
teret. Syntaksen læst til genitiv. Skriftlig : i første 
halvaar diktater og hjemmestile efter dikterede eksem
pler til indøvelse af formlæren, i andet halvaar hjemme
stile og ekstemporalstile efter Løkkes stiløvelser til § 36.

V. »A Child’s history of England« by Dickens til 8de ka
pitel, side 67. Løkkes grammatik: formlæren læst og 
repeteret. Syntaksen læst og repeteret til verberne § 
180. 32 hjemmestile og 32 ekstemporalstile efter Løk
kes stiløvelser.

VI. »A Christmas Coral« by Dickens læst ud. I sidste 
halvaar ekstemporal-oversættelse efter »A Child’s history«. 
Løkkes grammatik læst og repeteret. 32 hjemmestile og 
32 ekstemporalstile dels efter Løkkes stiløvelser, dels 
efter dikterede stykker.

Latin.
III. Af Andersens læsebog er læst omtrent 30 sider; samt

lige latinske eksempler ved hjemmelæsning, samtlige 
norske ved læsning paa skolen extempore. Af Schrei
ners grammatik er gjennemgaaet substantiver, adjektiver, 
talord, pronomener, de regelmæssige verber, desuden 
de vigtigste uregelmæssige. Alt repeteret.

IV. Af Andersens læsebog fra pag. 32 og ud. Desuden 
to feltherer af Cornel efter Voss’s udvalg af latinske 
klassikere læst og repeteret. Formlæren er læst og 
repeteret, navnlig er lagt vægt paa de afvigende verber.
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Af syntaksen er det vigtigste gjennemgaaet mundtlig i 
tilknytning til eksemplerne i Andersens læsebog. En 
skolestil ugentlig efter de norske eksempler i læsebogen. 
Senere er benyttet Andersen og Gjørs latinske stiløvelser.

V. Af Andersens læsebog 6 feltherrer af Cornel; desuden 
iste bog af Cæsar til henimod slutningen læst og repe
teret. Formlæren er læst og repeteret. Syntaksen er 
dels mundtlig gjennemgaaet, dels er læst om sætningens 
dele og deres overensstemmelse, ligesaa det vigtigste 
af kasuslæren, om indikativs tider og om oratio obliqua, 

■ alt læst og repeteret. I første halvaar en skolestil ugentlig 
efter Andersens og Gjørs stiløvelser; i andet halvaar 
ugentlig en skole- og en hjemmestil, til de sidste er an
vendt sammenhængende stykker.

Tysk.
I. Knudsens elementær- og læsebog til substantivernes bøi- 

ning.
II. Knudsens elementær- og læsebog fra substantivernes 

bøining til »konjunktiv«; større og mindre dele af de 
norske stykker indtil omt. side 8o, 7de udg. er brugte til 
oversættelse og til hjemme- og skolestile. I Løkkes 
mindre grammatik substantivernes bøining.

III. Knudsens elementær- og læsebog: omtr. 45 sider af 
læsestykkerne ; de norske stykker fra side 75 er dels 
oversatte mundtlig, dels brugte til stile. — I Løkkes 
grammatik det væsentligste af formlæren.

IV. Pauss og Lassens læsebog omtr. 50 sider. I Løkkes 
grammatik er repeteret hele formlæren. Knudsens stil
øvelser iste afd. dels mundtlig, dels skriftlig i hjemme- 
og skolestile.

V. Af Pauss og Lassens læsebog omtr. 56 sider. Løkkes 
grammatik: formlæren læst og repeteret; syntaksen i 
uddrag læst og repeteret. Oversættelse fra norsk til 
tysk efter Mohr & Outzens stiløvelser omtrent 20 sider.
32 hjemmestile og 32 extemporalstile efter Mohr & 
Outzen.

4
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VI. Schillers Wilh. Teil. Løkkes grammatik læst og repe
teret. I første halvaar oversat fra norsk til tysk de 17 
første stykker i Mohr & Outzens stiløvelser. Gerstäcker’s 
s Irrfahrten« benyttet til extemporaloversættelse. 32 hjem- 
mestile og 32 extemporalstile efter Mohr & Outzen, 
Hofgaards stiløvelser og dikterede stykker.

Regning.
I. De fire regningsarter i benævnte tal og reguladetri med 

i et af leddene.
II. Gjennemgaaet de fire regningsarter i decimalbrøk i for" 

bindelse med repetition af det metriske system. Ud- 
maaling af parallelogrammer. De fire regningsarter i 
almindelig brøk. Repetition af tids- og tælleenhederne.

III. Repetition af almindelig brøk og decimalbrøk. Enkelt 
og sammensat reguladetri med reduktion til enheden. 
Begyndt paa procentregning.

IV. Procentregning, renteregning og rabat efter Johannesens 
regnebog.

V. Repetition af enkelt og sammensat reguladetri og delvis 
procent- og renteregning; kursregninger samt paabegyndt 
repartitionsregning efter Bergs handelsarithmetik.

VI. Videre indøvelse af procent- og renteberegninger, reparti
tions- og gjennemsnitsregning; kalkulationer. Bergs han
delsarithmetik er lagt til grund for undervisningen.

Bogholderi.
VI. Gjennemgaaet det dobb. italienske bogholderi med der

til hørende vare-, diskonto- og myntregning, for en del 
efter prof. Polaczeks bogholderiopgaver.

Mathematik.

III. Arithmetik: Efter Bonnevies lærebog til potenser. Geome
tri: Konstruktioner efter Getz’s opgavebog (iste hefte).

IV. iste og 2den bog af Bonnevies arithmetik og iste bog 
af Bonnevies geometri med tilhørende opgaver og kon
struktionsøvelser.
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V. Arithmetik: 3die bog og af 4de bog indtil logarithmer. 
Geometri: 2den, 3die og 4de bog.
Gjennemgaaet de fleste tilsvarende opgaver efter lære
bøgerne dels paa skolen og dels som hjemmelektier efter 
at være gjennemgaaede paa skolen.

VI. Arithmetik: Fra logarithmer og ud bogen. Geometri: 
5 te og 6te bog med forbigaaelse af enkelte paragrafer 
(efter den nye undervisningsplan).
Tilsvarende opgaver efter lærebøgerne; desuden gjennem
gaaet de fleste af Johannesens »Blandede opgaver for 
VI middelklasse«. Beregning af de simpleste stereome
triske legemers overflade og kubikindhold. Repetition.

Historie.

I. Læst Eriksens lille verdenshistorie forfra til schweitzernes 
frihedskamp. Desuden fortalt efter Snorre fra Magnus 
den gode til Sigurd Jorsalfar.

II. Eriksens verdenshistorie fra schweitzernes frihedskamp 
bogen ud og Nissens verdenshistorie forfra til romerne. 
Desuden fortsat med mundtlig fortælling af Norges h istorie 
til dronning Margrethe.

III. Nissens verdenshistorie til »den spanske arvefølgekrig«.
IV. Nissens verdenshistorie fra den franske revolution bogen 

ud og Sigv. Petersens og Storms Norges, Sveriges og 
Danmarks historie fra begyndelsen til afsnit IX, side 85.

V. Nissens verdenshistorie repeteret fra begyndelsen til 
Richeleieu.

VI. Repeteret samme bog fra Richelieu og bogen ud, derpaa 
repeteret Eriksens Norges, Sveriges og Danmarks historie 
og endelig repeteret enkelte stykker af verdenshistorien.

Geografi.

I. Efter Kristensens udtog af geografien fra Sverige til Asien.
II. Samme lærebog ud og repeteret Europa fra Sverige.

III. Geelmuydens geografi ved D. Christensen, fra Europa til 
Storbritannien og Irland.

IV. Samme bog fra Storbritannien og Irland til Asia.
4*
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V. Samme bog fra Asia og bogen ud.
VI. Geelmuydens geografi for middelskolen, gjennemgaaet ind

ledningen og repetert hele bogen.

Fransk.

IV. Hovlands læsebog efter Ahn, gjennemgaaet udtalereglerne. 
Af den vedføiede grammatik gjennemgaaet og repeteret: 
artiklerne, deklinationen, tallet, adjektivernes komparation, 
talordene, pronomenerne med undtagelse af de ube
stemte, hjælpeverberne avoir og être samt de 3 regel
mæssige konjugationer, dog ikke konjunktiv. Af læse- 
øvelserne fra begyndelsen til stykke 81.

V. Knudsen og Wallems læsebog gjennemgaaet og repe
teret fra begyndelsen til pag. 38. Formlæren efter 
Knudsens lille grammatik samt de i læsestykkerne fore
kommende uregelmæssige verber. 1 stil om ugen.

VI. Knudsen og Wallems læsebog fra begyndelsen til pag. 
73 (med undtagelse af 3 mindre stykker). Knudsens 
lille grammatik hele formlæren og de væsentlige syn
taktiske regler. Til indøvelse af grammatikens regler er 
de norske læsestykker bievne oversatte.

Naturfag.

I. Efter Sørensens lærebog for middelskolen er gjennem
gaaet menneskets legemsbygning samt af hvirveldyrene 
læst og repeteret til fiskene.

II. Fra fiskene læst og repeteret resten af dyreriget efter 
Sørensens lærebog.

III. Læst og repeteret planteriget efter Sørensen. Gjennem
gaaet menneskets legemsbygning.

IV. Læst og repeteret dyreriget efter Siebke.
V. Repeteret planteriget.

Læst og repeteret iste del af Henrichsens fysik.
Gjennemgaaet Roscoes lille chemi samt repeteret om 
grundstofferne.

VI. Repeteret dyre- og planteriget.
Læst og repeteret varmelæren efter Henrichsen. Gjen- 
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nemgaaet det vigtigste af lys- og lydlæren. Repeteret 
det hele pensum i fysik.
Gjennemgaaet det vigtigste af mineralogien.

Skrivning.

1. Gjennemgaaet gruppevis det lille og derpaa det store 
latinske alfabet med forøvelser og lettere bogstavforbin
delser. Senere skrevet enkelte ord i alfabetisk orden 
og lettere sammenhængende skrift.

II. Repetition af de latinske alfabeter i systematisk orden 
samt skrivning af ord med store forbogstaver, øvelser 
med smaa bogstaver sammenhængende hele linien (stile
ringsøvelser) og endelig sammenskrift.

III. Systematisk repetition af det store latinske alfabet, skriv
ning af vanskeligere ord, stileringsøvelser og sætninger. 
Gjennemgaaet de gothiske alfabeter og skrevet lidt go- 
thisk sammenskrift.

IV. Repeteret det store latinske alfabet som forbogstaver til 
vanskeligere enkelte ord og stileringsøvelser. Senere 
latinsk sammenskrift med kontoskrift paa hver halvside. 
Repetition af de gothiske alfabeter og gothisk sammen
skrift.

V. Omtrent paa samme maade som i IV, men med lidt 
vanskeligere kombinationer af de latinske bogstaver og 
mere fremskredne øvelser i gothisk skrift.

VI. Fortsættelse med latinske og gothiske skriveøvelser og 
kontoskrift, i denne som de øvrige klasser efter lærerens 
opskrift paa vægtavlen og forskrift i elevernes skrivebøger.

Tegning.

I. Systematisk gjennemgaaet de geometriske figurer, mundt
lig og skriftlig, fra den rette linie indtil mangekanten, 
med eksamination. Repeteret en gang og fortsat med 
kvadratet, rhomben og det ligesidede triangel, med deri 
dannede simple figurer, i større maalestok. Tegningerne 
udførte med pen og blæk, uden brug af viskelæder i det 
første halvaar; siden tegnet med blyant og optrukket 
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med blæk, dels efter lærerens optegning paa vægtavlen, 
dels efter Schmidts fortegninger pl. I til og med fig. 22.

II. Fortsat med retliniede baandslyng efter Schmidts pl. II 
til og med fig. 32. Polygonen gjennemgaaet og tegnet efter 
H. Petersens motiver, optegnet paa vægtavlen. Gjen
nemgaaet cirklen og tegnet figurer af den efter Schmidts 
pl. III til og med fig. 4.2. Alt optrukket med pen og 
skraveret med rødt og blaat blæk.

III. Fortsættelse fra II med cirkelen og i den tegnede ro
setter efter lærerens optegning paa vægtavlen, motiver 
fra Weishaupts elementarzeichnen an der Volksschule; 
dernæst nogle stiliserede bladformer efter Schmidts plan
cher, lettere grundformer til ornamenter, saasom lotus- 
og palmetformer efter kapt. Bergs motiver; et par teg
ninger for de flinkere elevers vedkommende efter Haen- 
selmann & Ringger »das farbige ornament«, hvor farver 
er anvendte. Prøvetegning: en græsk roset.

IV. Spiralen gjennemgaaet ; lette ornamenter og ranker med 
blade dels efter Herdties, dels efter Schmidts plancher 
udførte med blyant og optrukne med tusch samt over
lagte med kaffe eller tusch. Nogle elever har tegnet et 
par vanskeligere, ornamenter efter Haenselmann, med 
anvendelse af farver.
Til prøvetegning et ornament efter Schmidt uden vei- 
ledning.

V. Tegnet vanskeligere ornamenter efter Weishaupt og Herdt
ies, overlagt med kaffe og tusch. Paabegyndt pro
jektionstegning i 2 planer, efter træmodeller.

VI. Fortsat projektionstegning i 2 planer efter modeller i 
vanskeligere sammenstilling.
Frihaandstegning, udførelse af de foregaaende aars mid
delskoleopgaver.

Oversigtstabellen s. 56 og 57 viser fagfordelingen for 
skoleaaret 1885—86.
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VIH. Forskjelligt.
De væsentlige af de sager, som har været forhandlede i 

skoleaaret 1885—86, er omhandlede ovenfor. Hvad der 
staar tilbage at give meddelelse om, er blot nogle af de vig
tigere cirkulærer fra kirkedepartementet, som er indløbne si
den forrige skoleprogram blev udarbeidet.

i. Cirkulære af 18de mai 1885, hvori meddeles gymna
stikinspektørens udtalelse om, hvorledes de lovbefalede 
militære øvelser rettest ordnes og forenes med gymna- 
stiken, samt opstilles et program for de høiere skolers 
militære øvelser og disses forbindelse med gymnastik
undervisningen. .

2. Cirkulære af 18de mai 1885 med udtalelse fra gymna
stikinspektøren om, hvorledes forskjellige vanskeligheder 
ved at forlægge de til gymnastik og militære øvelser 
bestemte 6 dage mellem aarsprøvernes eksamensdage 
bedst kan overvindes.

3. Cirkulære af 7de juli 1885 med paalæg om at indsende 
til departementet de ved middelskoleeksamen fremlagte 
prøver i skj ønskrivning sammen med de øvrige skriftlige 
arbeider, — endvidere om i den schematiske indberet
ning om eksamen ogsaa at medtage de rejicerede elever. 
(Det sidste har altid været gjort ved denne skole.)

4. Cirkulære af 5te november 1885 om, at de af skolebe
styrer Aars udgivne retskrivningsregler er autoriserede 
til skolebrug og skal lægges til grund ved bedømmelsen 
af bevarelser ved de offentlige skoleeksamina.

5. Cirkulære af 5te november 1885, hvorved meddeles, at 
doktor Bentzen er antaget som dapartementets konsulent 
i skolehygienens anliggender, og at han som saadan vil 
foretage inspektion af skolerne. (Inspektion er fore
taget af hr. Bentzen ved denne skole, hvorved ingen 
mangler i hygienisk henseende forefandtes.)

6. Cirkulære af 2den marts 1886 om, at tillægsprøver til 
middelskoleeksamen paa visse betingelser kan tages midt 
i skoleaaret.
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VI Mdkl. 2 T.
Jespersen.

3 T. 
Cornelius-

4 T.
Grüner.
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Grüner.

3 T. 
Messeli.

3 T.
Sundt.

2 T.
Sundt.

sen.

V—a. 2.
Jespersen.

3- 
Jespersen.

4- 
Grüner.
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Grüner.

3- 
Messeli.

2.
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2—a. 3- 9- Frk. Kulsberg i samtlige fag. 3-

2—b. 3- 9- Frk. Lütken i samtlige fag. 3-
I—a. 4- II. Frk. Foss i samtlige fag-

i—b. 4- II. Frk. Riis i samtlige fag.
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Eksamen 1886.

Den daglige undervisning ophører:
for VI middelskoleklasse fredag den 11 juni

V — torsdag » 17 —
» IV —=— fredag 18 —
» III —=— torsdag » 24 —
» II —=— lørdag » 26 —
» I —=— tirsdag > 29 —
» 3 die forberedelsesklasse torsdag » iste juli
» 2 den —=— fredag » 2 den —
» iste —=— mandag » 5te —

Eksamen i bogholderi for VI mdkl., i handelsregning
for VI og V mdkl. og i regning for IV og III mdkl., i
tegning, skrivning og gymnastik for alle klasser undtagen for 
VI mdkl. er tidligere afholdt.

Den skriftlige eksamen begynder om formiddagen 
kl. 9, om eftermiddagen kl. 4. Den mundtlige eksamen 
begynder, hvor ikke andet er bemærket, for VI mdkl. om 
formiddagen kl. 9, om eftermiddagen kl. 41/2, for V, IV og 
III mdkl. om formiddagen kl. 8 og om eftermiddagen kl. 4, 
for de lavere klasser om formiddagen kl. 9, om eftermid
dagen kl. 4.

Samtlige eksaminander af VI mdkl. maa til de skrift
lige prøver indfinde sig en halv time før den til prøvens 
begyndelse ovenfor angivne tid.

NB. Skolepenge modtages under eksamen daglig 
kl. i—2 og i ferierne hver tirsdag og fre
dag i samme time.
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VI m.

VI m.

VI m.

VI m.

V m.

Skriftlig eksamen.
Onsdag den i6de juni.

F orm id dag.
Norsk stil.

Inspektion :
9—ro g. Griiner, Sundt; no. i: Treider 

io— ir » do. * « *
li—12 » Løken, * « *
12— i » Messell, Berg; « *

Torsdag den 17de juni.
F ormiddag.

Tysk stil.
Inspektion:

9—10 g. Treider, * no. 1: *
10—li » Corneliussen, Berg; «
il—12 » Kjørstad, do., « Gran.
12—- i » Messeil, Bjørnseth. « *

Fredag den 18de Juni.
F ormiddag.

Engelsk og latinsk stil. 
Inspektion :

9—10 g. Messeil, Løken, 
10—li » do. Sundt, 
il—12 » Løken, do.
12— i » do., Griiner,

no. 1: Treider 
« Grüner 
« do.
« Berg.

Lørdag den 19de juni. 
F orm iddag.

Mathematik skr., opgave no. 1.
Inspektion :

9—10 g. Messeil, Treider, no. 1:
10—il » do. Sundt, «

Løken 
do.

il—12 « Dahl, do., « Corneliussen
Norsk stil.

9—-io a. Berg, b. Haslund
10—il » Corneliussen, » Grüner 
il—12 » Haslund, » Løken
12— i » Dahl » Iversen
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Eftermiddag.
VI m. Mathematik skr., opgave no. 2.

Inspektion:
4—5 g. Sundt, Corneliussen, no. 1. Schnitler

VI m.

5—6 » Løken, Olsen, « Lund
Mandag den 21de juni.

Formiddag
Frihaandstegning.

IV m.

Inspektion.

V m.

9—10 g. Messell, Grüner, no. 22 Sundt
10—ir s do. do., « do.
il—12 » Haslund, Dahl ® Messeli
12— i » Lund, Bjørnseth, « 
Tysk stil.

9—10 a. Løken, b. Dahl
10—il » do. « Corneliussen
il—12 » Sundt, « Grüner
12— i » do. « do.

Norsk stil.
9—10 a. Treider b. *

Løken

10—il » * « Haslund
il—12 » Løken « *
12— i » * « Corneliussen.

VI m.
Eftermiddag.

Skrivning.
Gran, Kjørstad.

Tirsdag den 22de juni.

VI m.
Formiddag.

Proj ektionstegning.
Inspektion :

9—10 g. Sundt, 
10—il » do.

Grüner, 
do.

no. 22 Løken 
do.

li—12 » Messeli,
12— i » do.

Corneliussen «
Grüner

Dahl 
do.

Engelsk og latinsk stil.
9—10 a. Berg, b. Treider

V m.

10—ir » Messeli, « Dahl,
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IV m.

ir—12 a. Løken, b. Berg, 
12— i » do. « do.

Mathematik skr.
9—10 a. * b. *

10 II » «
il—12 » Grüner « *
12— i » Sundt, « Gran.

V m.

Onsdag den 23de juni. 
F ormiddag.

Mathematik skr.
Inspektion :

9—10 a. Løken, b. Treider,
10—il » do. « Haslund, 
il—12 » Dahl « do.

IV m.
12— 1 » * <

Tysk stil.
0—10 a. * b. *

10—li » * «
ti—12 » Løken, « *
12— i » do. « *

Efterm iddag.
V m, a. b. Fransk stil. 

Messeil, Haslund.
Torsdag den 24 juni.

IV ni. Engelsk og latinsk stil.
Inspektion :

9—10 a. Messeil, b. Dahl
10—11 » Haslund, « do.
il —12 » Messeli, « Gran
12— i » Corneliussen, « Bjørnseth.

Mundtlig eksamen 
Onsdag den 23de juni 

F ormiddag.
VI m. 21 (no. 1) Tysk Griiner, censor Kristiansen.
VI m. 22 (no. 5) Naturfag Berg, —«— Thor.
VI m. 25 (no. 4) Historie Sundt, —=— Christie.
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Torsdag den 24de juni. 
Formiddag.

VI m. 23 (no. 4) Tysk Grüner, censor Kristiansen.
VI m. 24 (no. 5) Naturfag Berg, —=— Thor.

Eftermiddag.
VI m. 22 og 25 (no. 4) Fransk Messeli, censor Lyche. 

Fredag den 25de juni.
F ormiddag.

VI m. 21 (no. 1) Mathematik Løken, censor Johannesen.
VI m. 24 (no. 4) Engelsk Grüner, —=— Brekke.
VI m. 26 (no. 5) Latin Dahl, —=— Grøterud.

Eft er m i d dag.
VI m. 25 (no. 4) Religion Jespersen, censor Platou.
V m. a. (no. 5) Historie Sundt.
V m. b. (no. 1) Religion Corneliussen.

Lørdag den 26de juni. 
F ormiddag.

VI m. 22 (no. 1) Historie Sundt, censor Christie.
VI m. 23 (no. 4) Mathematik Løken, —=— Johannesen.
V m. a. Religion Jespersen.
IV m. b. i Engelsk Messeli.

---s--- 2 Latin Dahl.
III m. b. Mathematik Berg.

Eftermiddag.
IV m. a. Mathematik Løken.
III m. a. Geografi Sundt.

Mandag den 28de juni.
F ormiddag.

VI m. 21 og 24 (no. 5) Fransk Messeli, censor Lyche.
V m. b. Tysk Grüner.

IV m. b. Mathematik Løken.
III m. a. Naturhistorie Berg.
III m. b. Norsk Dahl.

Eftermiddag.
VI m. 22 (no. 5) Norsk Corneliussen, censor Løken.
IV m. a. Geografi Sundt.
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Tirsdag den 29de juni. 
F ormidd ag.

VI m. 23 (no. 1) Geografi Sundt, censor Årstal.
VI m. 25 (no. 4) Mathematik Løken, —»— Johannesen.
V m. a. Norsk Jespersen.
V m. b. (no. 18) i. Engelsk Grüner.

-5— (no. 8) 2. Latin Dahl.
IV m. a. Naturhistorie Berg.
IV m. b. Norsk Corneliussen.
III m. a. Engelsk Messell.
III m. b. Historie Schnitler.
II m. a. Tysk Iversen.

Eftermiddag.
VI m. 21 (no. 5) Historie Sundt, censor Christie.
VI m. 24 (no. 4) Norsk Corneliussen, —=— Løken.
II m. b. Tysk skr. Iversen.

Onsdag den 30te juni.
Formiddag.

V m. a. Tysk Grüner.
IV m. b. Historie Sundt.
III m. a. Tysk skr. kl. 8 Iversen.
II m. a. Norsk skr. Kjørstad,
II m. b. Geografi Schnitler.

Eftermiddag.
VI m. 22 (no. 5) Religion Jespersen, censor Platou.
VI m. 23 (no. r) Engelsk Grüner, —=— Brekke.
VI m. 25 (no. 2) Naturfag Berg —=— Thor.
V m. b. Geografi Sundt.

III m. b. Religion Corneliussen.
Torsdag den iste juli. 

Formiddag.
VI. m. 21 (no. 1) Religion Jespersen, censor Platou
VI. Hl. 22 (no. 4) Geografi Sundt. —=— Årstal
VI. m. 24 (no. 5) Tysk Grüner. —=— Kristian-

III. m. a. Norsk Corneliussen.
sen
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m. m. b. i. Engelsk Messell.
-- s--- 2. Latin Dahl.

IL m. a. Geografi Schnitler.
II. m. b. Religion Olsen.
I. m. a. Religion Kj ørstad.
I. m. b. Tysk Iversen.

Eftermiddag.
IV. m. a. Engelsk Griiner.
IV. m. b. Geografi Sundt.

Fredag den 2den juli.
Formiddag.

VI. m. 25 (no. 4) Tysk Grüner, censor Kristiansen
III. m. a. Religion Corneliussen.
III. m. b. Geografi Sundt.
II. m. b. Historie Schnitler.
I. m. a. Regning Olsen.
I. m. b. Norsk Lund.

Eftermiddag.
VI. m. 23 (no. 4) Norsk Corneliussen, censor Løken
V. m. a. og b. (no. 5) Fransk Messell.

IV. m. a. Historie Sundt.
II. m. a. Tysk skr. Iversen.

Lørdag den gdie Juli. 
F ormiddag.

VI. m. 22 (no. 1) Tysk Grüner, censor Kristiansen
VI. m. 24 (no. 2) Geografi Sundt, —=— Årstal
VI. m. 25 (no. 5) Norsk Corneliussen —=— Løken
V. m. b. Mathematik Løken.

IV. m. b. Fransk Messell.
III. m. a. Norsk stil Corneliussen.
III. m. b. do Dahl.
II. m. a. Norsk Kjørstad.
II. m. b. Tysk Iversen.
I. m. b. Religion Olsen.
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3- f. a. Geografi Schnitler.
3- f- b. Norsk Lund.

Eftermiddag.
VI. m. 2i (no. 4) Naturfag Berg, censor Thor
V. m. a. Geografi Sundt.
I. m. a. Historie Schnitler.

Mandag 1den 5te juli.
F ormiddag.

VI. ni. 2i (no. 4) Norsk Corneliussen, censor Løken
VI. m. 23 (no. 5) Naturfag Berg, —=— Thor
IV. m. a. Fransk Messeli.
II. m. b. Norsk skr. Kjørstad.
I. m. a. Tysk Iversen.
I. m. b. Historie Schnitler.
3. f. a. Regning Olsen.
3- f- b. Regning Lund.
2. f. a. Religion frøken Kulsberg.
2. f. b. Religion frøken Liitken.

Efter middag.
VI. m. 22 (no. 1) Engelsk Grüner, censor Brekke.
VI. m. 24 (no. 4) Mathematik Løken, —=— Johannesen.
VI. m. 25 (no. 5) Latin Dahl, —=— Grøterud.
IV. m. b. Naturhistorie Berg.
III. m. a. Historie Sundt.
II. m. a. Historie Schnitler.

Tir sdag d en 6te juli.
Formiddag.

VI. m. 21 (no. 4) Geografi Sundt, censor Årstal,
V. m. a. Naturfag Berg.

IV. m. a. Norsk Jespersen.
IV. m. b. Religion Corneliussen.
III. m. b. Tysk skr. Dahl.
II. m. a. Regning Gran.
I. m. a. Geografi Schnitler.
I. m. b. Regning Lund.
3- f- a. Norsk Kjørstad.

$
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3- f- b. Religion Olsen.
2. f. a. Norsk frøken Kulsberg.
2. f. b. Norsk frøken Lütken.

Eftermiddag.
VI. m. 23 (no. 5) Historie Sundt, censor Christie. 

CorneliussenV. m. b. Norsk
III. m. a. Tysk Iversen.
II. m. b. Norsk Kjørstad.

Onsdag den 7de juli.
Formiddag.

VI. m. 24 (no. 1) Religion Jespersen, censor Platou.
V. m. a. Engelsk Grüner.
V. m. b. Historie Sundt.

IV. m. a. Religion Corneliussen.
IV. m. b. Tysk Iversen.
III. m. a. Mathematik Berg.
II. m. a. Religion Kjørstad.
I. m. a. Naturhistorie Gran.
I. m. b. Naturhistorie Lund.

3- f- a. Religion Olsen.
3- b. Historie og Geografi Schnitler.
2. fa. Geografi frøken Kulsberg.
2. f. b. Geografi frøken Lütken.
i. f. a. Læsning og; anskuelsesøvelser frøken Foss.
i. f. b. Læsning oí* anskuelsesøvelser frøken Riis.

Eftermiddag.
VI. m. 21 (no. 1) Engelsk Grüner, eensor Brekke.
VI. m. 22 (no. 4) Mathematik Løken, —=— Johannesen.
VI. m. 25 (no. 5) Geografi Sundt, —=— Årstal.
III. m. b. Naturhistorie Berg.
II. m. b. Regning Gran.

Torsdag de n 8 de j uli.
F 0 r m i dd ag.

VI. m. 23 (no. 1) Religion Jespersen, censor Platou.
VI. m. 24 ( no. 3) Historie Sundt, —=— Christie.
V. m. a. Mathematik Løken.



67

V. m. b. Naturfag Berg.
IV. m. a. Tysk Iversen.
III. m. b. Tysk Dahl.
II. m. a. Naturhistorie Gran.
II. m. b. Naturhistorie Lund.
I. m. a. Norsk Kjørstad.
I. m. b. Geografi Schnitler.
3- f- a. Historie Olsen.
2. f. a. Regning frøken Kulsberg.
2. f. b. Regning Liitken.
i. f. a. Regning Foss.
i. f. b. Regning Riis.

Aarsfesten afholdes i skolens gymnastiklokale lørdag 
den rode juli kl. n.

Fredag den 20de august kl. 9 begynder skolen igjen 
i næste skoleaar.

Ny indmeldte elever fremmøder samme dag kl. 
i o for at prøves.

Indmeldelse af nye elever for næste skoleaar 
modtages daglig paa skolens kontor kl. i—2, i 
ferierne hver tirsdag og fredag i samme time.

Til at overvære eksamen og aarsfesten indbydes herved 
elevernes forældre og foresatte samt enhver anden, der maatte 
interessere sig for skolen og dens virksomhed.

J. Jespersen,
skolens bestyrer.


