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Lærer Jens Rasmussen.

I c. 30 Aar var Hr. Rasmussen — gamle Rasmussen, 
som han gerne kaldtes — Lærer ved Aarhus private Real
skole. Jeg husker godt, da han meldte sig; jeg var noget 
betænkelig: en ikke videre god Eksamen, ingen Anbefalin
ger, det saa ikke lovende ud. Men der var et Glimt i de 
Øjne, noget der røbede Gnisten, der mindede om en Per
sonlighed og — han blev antaget. Det varede ikke længe, 
inden jeg blev klar over, at det Valg vilde jeg næppe 
komme til at fortryde, og jeg har heller aldrig fortrudt 
det. Ikke alene det, at jeg saa trygt kunde overlade ham 
at anlægge sin Undervisning, som det passede ham selv 
bedst. Ikke alene det, at han var en ualmindelig flittig og 
samvittighedsfuld Lærer, at han var saa tjenstvillig og 
elskværdig, og at der aldrig har været noget ondt Ord 
imellem os. Nej, en fuld Erkendelse af, at Rasmus
sens Arbejde var uvurderligt, og at han har 
været Skolen en trofast Støtte i enhver Henseende — det 
er det, jeg gerne vilde udtale ved denne Lejlighed.

Han var en ganske ualmindelig Lærer, et Unikum,O 0 7 7

kunde jeg fristes til at sige, jeg har da aldrig kendt hans 
Lige. Ikke saaledes at forstaa, at han i moderne For
stand kunde skaffe Eleverne Indblik i og Oversigt over
Jorden, de forskellige Egnes, Ejendommeligheder, Menne
skeslægtens Liv, Færden og Syssel. Han bibragte Elever
ne solide Kundskaber, og der er maaske meget faa Eksa-
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saa gennem- 
! Rubrik for 
rne, et jævnt 

saa at sige
Eleverne alt i 
rvedfag, skønt

mensprotokoller, Landet over, der kan vise 
gaaende udmærkede Karakterer som han; 
Geografi; men han forkælede egentlig Eleve 
godt Hoved, der vilde høre efter, behøvede 
aldrig at læse paa sine Lektier, han lærte .
Timerne. Geografi var nu slet ikke hans H 
det var det eneste Fag i hvilket han førte .£1 everne gen-
nem hele Skolen lige til Eksamensbordet. Nej, hans Spe-

ganske særlig 
'ædrelands- og

ciale var Fortælling, Fortælling for Børn, ; 
for de smaa, og det baade Bibelhistorie, F
Verdenshistorie. Han var ikke altid paa Højde med Histo
rieforskningen, — tværtimod, havde jeg nær sagt. Rasmus
sen kunde faa at vide, at f. Eks. Navnet Bl 
mest maa forklares i Lighed med Hildetan.

latan vel nær-
Næste Gang

han skulde fortælle om Gorms Søn, begyndte han uvægerlig: 
„Harald Blaatan, saaledes kaldet fordi han havde en blaa 
Tand i sin Mund.” Nej, — men Rasmussen forstod at 
tegne, ja at male Personer, Situationer, Begivenheder paa 
en saadan Maade, at alt kom til sin Ret. det alvorlige, 
det gribende, det uhyggelige, det storslaaede det komiske,
— ja, for han var ikke bange for Latter, og :raar jeg hørte 
Klassen ved Siden af runge af Jubel, saa var det gerne
Rasmussen, der fortalte.

Lad saa være, at meget af det, han forta ,1te, for længe
siden er kasseret af Historieforskerne — Sagn, Mythe, 
Digt; det rørte ikke Rasmussen, men han forstod at slaa 
Strengene, saa de klang, og at aabne Øjet for det gode, 
det sande og det skønne, og det paa en saadan Maade, at

amme Maade,det aldrig glemtes. Han fortalte stadig paa s
næsten med samme Ord og Gestus, men Billedet fik han 
frem, saaledes, at det stod uudslettelig i Hukommelsen.

ekender, hanMan kan egentlig ikke kalde ham Mennesk 
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vurderede Eleverne efter, hvor godt de hørte efter. „Kan 
Do huske Jensen, der tog Eksamen 94 eller 95?”, kunde 
jeg spørge ham. „Jensen fra 95, han var et glimrende 
Hoved, udmærket begavet.” Vi andre havde nu rigtignok 
haft frygtelig Mas med at faa samme Jensen gennem Ek
samen, men han havde rent ug i Geografi, det andet inte
resserede ikke Rasmussen.

En 7—8 Aars Dreng sagde engang: „Naar Hr. Ras
mussens Time er forbi, gaar der et Suk gennem Klassen.” 
Det lyder komisk, men det er træffende nok, spørg kun 
hans gamle Elever. Nu er de jo splittede over hele Lan
det, ja over hele Jorden, og det kan hænde, at nogle af 
dem, som i Sommer ved Udstillingen, kommer tilbage fra 
den anden Side Verdenshavene. Jeg traf flere af dem, og 
det var morsomt, saa ensartet de omtalte deres gamle 
Skole. Efter de sædvanlige Høflighedsudvekslinger med 
Spørgsmaal til gensidig Befindende, kunde jeg være sikker 
paa, at det paa en Gang lød med særlig hjertelig Klang 
i Stemmen: „Og gamle Rasmussen lever han, og 
hvordan har han det?” hvorefter de straks begyndte at 
fortælle om de gamle Skoleerindringer. Selv om de nu 
som ældre maatte smile over mangt og meget naar de gen
kaldte sig Rasmussens Timer, saa lød det dog enstemmigt: 
vore bedste og kæreste Erindringer fra Skolegangen har vi 
fra disse Timer — ham skylder vi meget.

Rasmussen oplevede en stor Glædesdag, sit 25 Aars 
Jubilæum. Det glædede ham usigeligt at se den store Del
tagelse og at modtage de mange Gaver og Breve fra gamle 
Elever fra Syd og Nord, fra Øst og Vest; ved denne Lej
lighed sporedes det tydeligt, hvad han, „trods den ikke 
videre gode Eksamen og de manglende Anbefalinger” har
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udført af Arbejde, hvad Betydning han har 
paaskønnet han var.

Hans Minde vil leve længe.

haft, og hvor

P. B. Fenger.

Bestyrerskiftet.

Da skolebestyrer Fenger for 6 
som sin medhjælper, skete det med

år siden antog mig*
den fo

jeg skulde overtage skolen efter ham, når h
'udsætning, at 
.m ad åre måt-

te ønske at trække sig tilbage. Dette tidspunkt er nu
kommet. Ved dette skoleårs udgang trækker herr Fenger
sig tilbage fra skolens ledelse for at unde sig den hvile,
som han så vel har fortjent efter sit lange, trofaste og ære
fulde skolearbejde.

Herr Fenger vil dog ikke dermed slå Hånden af os; 
han vil forhåbentlig endnu i lang tid færdes 'blandt os som
skolens skattede religionslærer. —

Skolebestyrer Fenger var alle Dage d personlige
skoles mand, og ikke alene i det udvortes. Han ejede som 
få den lykkelige evne at kunne arbejde sammen med men
nesker, hvis syn og følelse han ikke delte. Vi, der var
hans medarbejdere, lærte at kende og skatte der.ne hans egen
skab, og det vil for mit personlige vedkommende være et
umisteligt resultat af mit samliv med ham, ab al min stræ
ben som fremtidig skoleleder skal have til 
skolen til et friste d, et fristed for børn

mål at gøre 
3 n e, et sted,

hvor de er glade tor at komme, fordi de der 
på at møde individuel forståelse og fuld frihe 
se af deres naturlige anlæg og virkelyst — og

altid er vis 
el til udfoldel- 
for lærer-



n e, et sted, hvor de er glade for at arbejde, fordi deres 
ejendommelighed, deres personlighed respekteres, så de i 
egentligste forstand føler sig som selvstændige medarbej
dere, ikke som lejetjenere, for hvem skolen kun er arbejds
giveren.

Samtidig med at jeg således vil stræbe at hævde 
skolens gamle frihedstraditioner, skal det være mit mål at 
gennemføre fast plan og god orden i skolens arbejde.

B. A. Brandt

Skolepolitik-

I begyndelsen af indeværende år indgik skolen sam
men med de 3 andre herværende realskoler til byraadet 
med andragende om forøget tilskud.

Andragendet foranledigedes af den spændte pekuniære 
stilling, hvori de private realskoler for tiden mere end no
gensinde er stedt.

Kommunerne, der stadig konkurerer skarpere og skar
pere med os, har faaet deres Lærerlønninger forhøjet i 
betydelig Grad; og da det er en livsbetingelse for den private 
realskole, at den til enhver tid er i besiddelse af mindst 
lige så dygtige lærerkræfter som den kommunale skole, 
maa og skal vore lærerlønninger følge med.

Med de unge, nylig uddannede lærere kan det endda 
gå. Her har den private realskole vedblivende mulighed 
for at knytte til sig de dygtigste og mest ideelt anlagte, 
fordi den paa dette tidspunkt kan byde de bedste økono
miske kår og en mere ideel virksomhed.
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Men dette sidste er i længden ikke nok for det store 
flertal af lærere, og hvem vil vel fortænke dem deri. Skål
den private realskole fastholde sine erfarne, 
medarbejdere, da må den til enhver ti 

veluddannede 
d kunne lønne

dem mindst lige så højt som den offentlige skole, helst 
endda højere, fordi den private realskole ifølge sin natur 
altid vil stille større krav til sine lærere end den offentlige 
skole.

For at gøre dette muligt eller for dog i det mindste 
at kunne følge med et stykke vej har realskolerne landet
over sat deres skolepenge op og i samme grad, som
har ønsket eller set sig tvunget til at imødek omme de krav, O O /
der stilledes til dem. Højest er stigninger 
hvor skolepengene nu er fra 18 til 27 Kr. 
eller med andre ord er nået til en højde, der 
kun åbner adgang for de mest velhavendes

En anden udvej er at beskære friplads 
det her blive sagt, at vor skole som hidtil

i København, 
om måneden 

praktisk taget
børn.
erne.
hvert

uddelt fripladser til et beløb af 3 til 4 tusinde
umulig vil kunne fortsætte længer ad den v ej, nu

Og lad 
år har 
kroner, 
da sko-

lens lærerpersonale absolut må konsolideres. løvrigt er
ogsaa nødvendigheden af at formindske fripladsernes antal 
såre beklagelig. Det er de mange fripladser, der har gjort 
den private realskole til den gode demokratiske skole, den 
hidtil altid har været.

Men endnu en udvej var der. Stat og kommune kun
de træde til med en støtte, der i noget mål svarer til, hvad
der ofres på det offentlige skolevæsen.

Det skulde synes indlysende, at hvad samfundet har
ret
den

til at kræve af hjemmene i denne forbindelse, er: at
opvoksende slægt dygtiggøres gennem

a t målet for den undervisning fastslås af stai
undervisning, 

:en, at under
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visningen foregår ved personer, der har dygtiggjort sig 
med denne specielle livsgerning for øje og iøvrigt under 
forsvarlige former — men heller intet mer.

Selvfølgelig må der være offentlige skoler. Det må 
være statens sag at sørge for. at der til enhver tid er ad
gang til den undervisning, som den kræver meddelt alle 
sine borgere. Men at kræve, at alle skal gå i den offent
lige skole, vilde simpelthen være vold. Oprettes der skoler 
af kommunerne, foreninger eller private, og disse skoler 
fuldt ud står mål med statens, da er det stillede formål 
opfyldt, og staten har kun grund til at opmuntre sådan 
skoleoprettelse, fordi den derved sparer penge til andre 
opgaver, som kun den evner at løse.

At staten i allerhøjeste grad har anerkendt denne 
betragtnings grundidé, ses alene deraf, at den har skudt 
største parten af sin skolebyrde over på kommunerne, selv 
om den i længden næppe vil blive liggende der. Fejlen 
er blot den, at staten ikke stiller de forskellige skolearter 
lige med hensyn til tilskuddet. Der er ikke ringeste for
nuftig grund at anføre for, at staten skal støtte den kom
munale skole efter en ganske anden målestok end den 
private. Opfylder de i lige grad det samme formål, at 
dygtiggøre den opvoksende slægt, da bør de også have 
krav på samme støtte.

Der er næppe tvivl om, at sagen i sidste instans er 
en statsopgave, men som forholdene for tiden er, må det 
blive kommunernes sag at varetage den hele undervisnings 
tarv inden for deres grænser. Også kommunen må være 
glad for hver kvalificeret medhjælper, der melder sig til 
undervisningsarbejdet: hver privat skole repræsenterer jo 
en væsentlig besparelse på budgettet.

Alene vor skole sparer Arhus by for en årlig udgift 
på en snes tusinde kroner. Var der da monstro ikke rime-
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lighed for at give os en del mer end de 300 kr., der for 
tiden er alt, hvad byen tilskyder til skolen, sg som den 
endda får vederlagt med fripladser.

At det forholder sig rigtigt nok med den
«nes tusinde kroner, er nemt nok at påvise, 
skoleindberetning fandtes der ca. 7000 skolepi 

i før omtalte 
Efter sidste
igtige børn i

byens offentlige skoler. Undervisningen af disse børn kos-
■ mer, hvortil 
, der er stif- 

overhovedet

tede direkte tæt op mod en halv million kr 
yderligere bør regnes forrentningen af de lån, 
tede til opførelse af nye skolebygninger, ja 
forrentningen af de uhyre summer, der er båndlagt i de

sen dispone- 
■ 200 elever,

ejendomme, hvorover byens offentlige skolevæ 
rer. Når nu skolen her underviser noget ove:'
er det jo ikke svært at gøre regnestykket op. 

Der er da heller næppe grund til at ven' ;e andet end,
at Århus byråd vil imødekomme vort andragende, så meget

uden hensyn 
gyndt at be

mere som kommunerne landet over — ganske 
til kommunalbestyrelsernes partifarve — er b^.
vilge ganske anderledes summer til det private skolevæsen 
end hidtil, og Århus i øjeblikket er ved at være den by i

til sine pri
es, at mens

landet, der yder det knappest tilmålte tilskud 
vate realskoler. Eksempelvis skal her nævi
Århus i alt giver 1000 kr., giver Frederiksberg 5000 kr., 
Gentofte 2400 kr., Odense 1200 kr. Af enkelte skoler har 
f. eks. Hillerød realskole 3800 kr., Fåborg 1500 kr., Svend

rvn 1700 kr.,borg 3500 kr., Fredericia 1000 kr., Frederiksh
Haslev 1500 kr., Frederiksværk 1000 kr.

Kommer stat og kommune ikke den private skole til 
hjælp, da er dens skæbne let at forudsige. En del skoler 
vil straks opgive ævred — enten lukke med det samme, 
som nu allerede skole efter skole har gjort landet over, sær
lig i København, eller fortsætte en vegeterende tilværelse 
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som en karikatur af en højere skole. Resten vil sætte skole
pengene op og atter op, indtil de ender som rene klasse
skoler, eller spænde buen, saa den brister.

Kan vort folk forsvare at drive det dertil, og kan det 
være tjent med det?

Århus private realskole.
Oprettet 1866.

Gennem 9 fortløbende klasser fører skolen sine elever 
frem til præliminæreksamen. Uden hensyn til den ved lov 
af 24. april 1903 indførte nye skoleordning består denne 
eksamen stadig uforandret med alle sine rettigheder, og den 
vil vedblive at bestå i mindst 4 år endnu.

Skønt skolen således fastholder den gamle ordning, der 
forekommer os at rumme saa store fordele paa forskellige 
punkter, at vi vedblivende foretrækker den for den nye ord
ning, har vi dog tilegnet os største parten af de ved oven
nævnte lov indførte fremskridt i selve undervisnino-en. 
således at vi fuldt ud har ret til at hævde, at vor skole 
tilfredsstiller den moderne pædagogiks krav.

Skolen, som hidtil har været drengeskole, vil fra det 
nye skoleårs begyndelse også optage piger. Tingen er i 
vore dage så selvfølgelig, at al kommenteren heraf er 
overflødig.

Præliminæreksamen
og hvad den giver adgang til.

For at bestaa præliminæreksamen med 2 fremmede 
sprog kræves 65 points, med 3 sprog 69L/, points.



ksamen kræ-Denne — eller en dermed ligestillet — c
ves af alle, der vil indstille sig til: Adgangseksamen ved

arugs-, have
an, tandlæge- 
it faa ansæt

den polytekniske læreanstalt, skovbrugs-, land 
brugs- og dyrlægeeksamen, farmaceutisk eksam 
eksamen, den juridiske fællesprøve samt for 
telse ved jærnbane-, post-, told- og telegrafvæsenet og den
grønlandske handel — dog saaledes, at der i 
kræves et højere pointsantal end ovenfor anført 
prøver. Således kræves der af farmaceuter, 

flere tilfælde 
eller tillægs- 
dyrlæge- og

tandlægeelever eksamen med 3 fremmede sprog og 80 points 
(deraf 17% points i modersmålet) samt en tillægsprøve i 
latin.

Har en elev taget eksamen med 2 sprog, kan den 
suppleres med tillægseksamen i det tredje.

Præliminæreksamen med 3 sprog svarer til 1. del af 
studentereksamen, hvis 2. del kan erhverves ved 2 års 
yderligere forberedelse ved et artiumskursus.

Alle tillægsprøver til præliminæreksamen kan tages 
her ved skolen. —

Som det af ovenstaaende vil ses, er det ikke få livs
stillinger, til hvilke præliminæreksamen er en ligefrem betin
gelse, eller hvortil den delvis giver adgang. Endvidere 
kan det mærkes, at den fritager for optagelsesprøve til 
sekondløjtnantsskoler, at den giver adgang til orlogsværf- 
tets skole for maskinvæsen og skibsbygning, ligesom den 
tit kræves for at få ansættelse hos retsbetjente, på handels
kontorer, ved banker og dampskibsselskaber samt i mange
andre stillinger.

Unge mennesker, der har fået en god præliminæreks
amen, og som derefter agter at gaa lærervejen, kan ind
stille sig til optagelse i næstældste klasse på at seminarium.
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Foruden således at spare et års seminarieophold har den 
forudgaaende realskoleuddannelse især paa grund af sin 
sprogundervisning-stor betydning for den vordende lærer, 
da der ikke til lærereksamen gives undervisning i fremmede 
sprog, og dette dog ofte kræves ved senere ansættelse, 
især ved mellem- og realskoler. —

Realskolens betydning som kundskabsskole ligger dog 
først og sidst deri, at den byder sine elever en k u n d- 
skab smængde, der i almindelighed vil svare til bar
nets modtagelsesevner indtil 15-16 års alderen, og at den 
ved særlig at betone de reale fag giver sine disciple et 
kundskabsstof, der nu i årtier har vist sig at danne 
et solidt grundlag for det praktiske livs mangeartede arbejde.

Skoleefterretninger.

Ved almindelig forberedelseseksamen i juni og juli 
måneder 1909, indstilledes følgende 15 elever, der alle be
stod, deraf 4 med udmærkelse.

1. Søren Christensen, s. af magasinmand G., f. i Århus 
26. Februar 93.

2. Per Dorph-Petersen, s. af forretningsfører D-P., f. i 
Tåstrup 25. August 93.

3. Ernst Hessellund, s. af fhv. købmand H., f. i Århus 
15. Sept. 93.

4. Sigfried Høffner, s. af pakmester H., f. i Varde 22. 
August 92.

5. Mogens Jensen, s. af afd. husmand J., f. i Tiist 7. 
Juli 91.
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6. Åge Juul, s. af lærer J., f. i Århus 4. Oktober 93.
7. Holger Larsen, s. af vognmand L., f. i Århus 4. Marts 94.
8. Axel Nielsen, s. af gartner N., f. i Århus 16. Januar 94.

dder 13. Juni 93.9. Grover Nielsen, s. af bødker N., f. i 0
10. Tommy Nielsen, s. af barber N., f. i Århus 19. Sept. 93.
11. Gustav Pedersen, s. af maler P., f. i Århus 3. April 93.
12. Henry Petersen, s. af kunstmaler P., 

Juni 92.
13. Sofus Pouli, s. af gårdejer Mogensen, 

Juni 93.
14. Elleno Poulsen, s. af blomsterhandler 

havn 10. Juni 93.
15. Christian Sørensen, s. af konduktør S. 

Decbr. 93.

f. i Århus 14.

f. i Skæring; 18.

P., f. i Køben-

f. i Vejle 21.

Som beskikkede censorer mødte: Skolebestyrer Befer 
i dansk, overlærer K r ag h i engelsk, skolebestyrer Lyn g-
b y e i historie, seminarieforstander Lau 
sen i matematik og regning og realskole! 
i fysik.

1; r u p-J ø r g e n- 
ærer Knu dsen

Endvidere gjorde skoledirektør Buur, skolebestyrer-
inde frk. Smith, overlærer H. C. Petersen 
rer Frantzen skolen den ære at deltage 
henholdsvis i fagene tysk, fransk, geografi

og kommunelæ- 
i bedømmelsen 

og naturhistorie.
Udfaldet af eksamen ses af omstående liste.

:»rcece*«
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mg+ Ug Ug mg-|- Ug ug? - ug; - ug: 112%. Ud.
g mg-|- ug ug: ug • ... Ug g mg 92

mg; ug-: Ug? g+ ug; mg+ mg; mg 997.
g_r_ mg? g mg • ug ; mg mg • Ug • - 84%

mg • mg mg ? tg: tg+ mg tg-)- ug: 69
mg4~ Ug ug ; Ug~ ug ug ug? mg 109
mg4- mg ug mg% Ug mg mg Ug • 100%
mg?_ o-A-Ö 1 Ug ug-i— g+ ug-?- tg-|- mg: 81%

O’—1— 
öT Ug Ug O’ • mg mg.; ug; Ug? 91%
ug Ug ug ug; ug ug • US mg-|- 112%. Ud.

Ug Ug ug ug Ug Ug-? ug: ug: 112%. Ud.
mg mg g • g mg-|- g+ mg; ug ; 82%
g •_ ug-H g+ g+ mg-|- mg mg mg-]- 877s
ug: Ug ug Ug Ug ug Ug ug ; 115%. Ud.

mg x- ug g+ mg ug ? ug.; mg mg? 1 96%



Iß

De af
skolen på landsudstillingen

fremstillede matematiske elevarbejder, der 
beundring blandt alle kyndige, er senere 
udlånt til forskellige skoler i København 
vises som mønsterarbejder.

vakte almindelig 
efter anmodning 
for der at frem-

Skolens tilskud.
I det forløbne år har skolen modtaget følgende til

skud :
Staten 1950 kr., deraf 800 kr. til fripladser.
Kommunen 300 kr., for hvilke der er ydet fripladser.
Amtet 200 kr.

Lærerne.
En skoles værdi afhænger først og sidst af dens lærer

korps. Skolens lærere skal hver især repræsentere en vis
faglig dygtighed og dertil et rimeligt må 
praktisk kendskab til undervisningens mål 

. af teoretisk og 
og midler. Der-

for vælger vor skole udelukkende sine medarbejdere blandt 
mænd og kvinder, der har gjort lærervirksomheden til 
deres livsgerning og desuden helliget sig studiet af og 
dygtiggørelsen i visse fag. Ingen skole ran i det lange 
løb være tjent med at benytte sig af tilfældig arbejdskraft, 
for hvem skolearbejdet blot er en bibeskæftigelse, en kilde 
til lidt ekstrafortjeneste.

Men dette er ikke nok. En skole 
skal virke og føle sig som een eneste or 

:3 lærerpersonale 
ganisme. Virker

end de enkelte organer hver på sin ejendommelige vis, de 
er dog alle solidariske. Skolens ære og velfærd må være 
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hver enkelt lærers. Dette nås kun. hvor lærerpersonalet 
kan få en vis stabilitet, hvor der på forhånd kan påregnes 
en ideel stræben hos hvert nyt medlem af lærersamfundet, 
og hvor der iøvrigt er økonomiske og personlige betingel
ser til stede for at skabe tilfredshed med arbejdsvilkårene.

Det er vor skoles styrke, at sådanne forhold er til
stede og har været det i lange tider. Og skulde den dag- 
komme, da skolen savner midlerne til at hævde dette ideal, 
vil vi foretrække at indstille vor virksomhed fremfor at 
synke ned i en idé- og æreløs tilværelse.

Skolens lærerpersonale vil i det nye år være uforan
dret som i år. Fagenes fordeling vil ses af nedenstående 
liste.
Bestyreren, herr B randt, præliminær- og lærerek

samen, kursus: Matematik med alle klasser; regning 
og skrivning i 6.—9. Klasselærer i 9.

Fru B r a n d t, lærerindeeksamen: lagtagelsesundervisning, 
hjemstavnslære og geografi i 1.—4.; regning i 1.—5. 
Klasselærer i 4.

Herr Dall, lærereksamen, kursus: Geografi i 5.—9.; natur
historie m. sundhedslære samt tegning med alle klas
ser. Klasselærer i 5.

Insp ektøren, herr løjtnant Jespersen, lærereksa
men, kursus: Fysik m. kemi samt sang i alle klasser; 
gymnastik i 1.—8. Klasselærer i 8.

Herr Fenger, cand, theol.: Religion med alle klasser.
Herr M a g n u s s o n, cand. phil., talrige kursus og studie

ophold i udlandet: Engelsk, tysk og fransk med alle 
klasser. K1 as s e 1 ær e r i 7.

Herr M u n c h, præliminær- og lærereksamen: Dansk i 5.— 
9.; historie med alle klasser; gymnastik i 9. Klas
se 1 æ r e r i 6.
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rat uddannelse,Frk. Mouritze n, præliminæreksamen, prh
studieophold i udlandet: Dansk i 1.—4.; skrivning i
1.—5., engelsk og tysk med nyoptagn 
disse fag ikke er på højde med den k 
optages. Klasselærer i 1.—3.

j elever, der i 
asse, hvori de

Skolebestyreren træffes becst hver søgne
dag kl. 2—3 (og efter 8 aften). Skolen liar telefon nr. 1133.

Eleverne.

De private skoler, hvis elevantal altid 
begrænset, og som altid vil have det i deres 
uheldige elementer, har alene af disse grut

vil være ret 
magt at fjerne 
de ikke brug
Selvfølgelig er 
uden disciplin, 
ved rent ydre

for nogen skrap, soldatermæssig disciplin, 
skolearbejde som alt andet arbejde umuligt 
men vi ønsker blot ikke denne bygget op

rer faget i for
faring må være

midler. Lærerens overlegne herredømme 05 
bindelse med hans pædagogiske indsigt og er
tilstrækkeligt grundlag for god tone og arbejdsorden. løv-
rigt ønsker vi lærere at færdes mellem vore elever som 
deres ældre kammerater, til hvem de frit kan henvende sig 
i et hvilket som helst anliggende. Den ånd, der saaledes 
skabes på skolen, regner vi for uendelig mere værd end
den ydre formdyrkelse, der skabes ved me: 
tiltalende tvangsmidler.

• eller mindre

I hvert fald er det en kendsgerning, at hver ny læ-
rer, der kommer til vor skole, straks udtaler sin forbavselse
over, hvor let og umiddelbart fornøjeligt det er at arbejde

itsteds har væ-med børnene her i forhold til, hvad de andel 
ret vant til.
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Dette og så det glædelige faktum, at næsten alle vo
re elever omfatter deres skole med glæde og stolthed, 
forliger os lettelig med det lige så sikre, at de i politur 
lader adskilligt tilbage at ønske for folk, der anlægger det 
sædvanlige nedarvede „discipel”-!deal.

Elevantallet, der i de sidste 5 år har været i uafbrudt 
og jævn stigning, har i år gennemsnitlig været 210, for-
delt i klasserne på følgende måde;

1. kl.: 18 4. kl : 22 7. kl.: 35
2. _ : 19 5. — : 25 8. —: 22
3. —: 17 6. — : 35 9. — : 17

Forældrenes livsstilling.

Til belysning af, hvorledes skolen søges af børn fra 
de forskellige samfundslag, hidsættes her resultatet af en 
optælling, foretaget i begyndelsen af skoleaaret.

Handlende og næringsdrivende................................. 58
Embeds- og bestillingsmænd ....... 48
Håndværkere.................................................................. 35
Landbrugere...............................................................15
Forretningsførere og bestyrere....................................14
Arbejdsmænd og lign................................................... 13
Enker...............................................................................9
Lærere...........................................................................8
Sømænd.......................................................................... 4
Læger. . ...................................................................... 2
Particuliers...................................................................... 1
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Optagelse af elever.

It uden forbe- 
før, prøves ved

Elever til 1. klasse modtages helst hél 
Todelse. Elever, der har nydt undervisning 
indmeldelsen og optages derefter i den klasse, som de efter 
deres standpunkt og modenhed passer til.

Særlig henledes opmærksomheden på, 
optager flinke elever til forberedelse t 

at skolen gerne 
il eksamen

på 3 år, selv om de møder helt uden 
sprog. Skolen drager i så tilfælde omsorg 

’orkundskaber i 
for, at de ved

undervisning uden for den normale timeplan hurtigst mu
ligt bringes så vidt, at de kan følge undervisningen i deres 
klasse. Den hermed forbundne ekstraudgift bæres halvt 
af skolen.

Skolesøgende pensionærer
Da der gentagne gange er sket henvendelse til skolen 

angående indmeldelse af elever på betingelse af, at de 
modtages i pension hos en at skolens lærene, der samtidig 
kunde påtage sig tilsynet med elevens arbejde, vil der fra 
det nye skoleårs begyndelse være truffet forberedelse til 
modtagelse af et mindre antal sådanne elever. Skolens
inspektør, herr løjtnant Jespersen, og dennes hustru,
der er hospitalsuddannet sygeplejerske, medbringer fra 
deres tidligere virksomhed ved Hesselager kostskole de 
bedste betingelser for modtagelse af kostelever.

Lektiehjæip.
Da vi fra hjemmene ofte har fået anmodning om un

der en eller anden form at komme deres børn til hjælp 
ved deres skoleforberedelse, fordi forældrene på grund af 
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optagethed eller bristende evne ikke ser sig i stand til at 
yde en sådan hjælp, vil skolen fra det nye skoleårs begyn
delse indrette en systematisk lektielæsning på skolen efter 
skoletidens slutning. Samtlige lærere vil medvirke i deres 
respektive fag og under ledelse af skolens bestyrer.

Kor deltagelse i lektielæsningen betales 5 kr. måned
lig for hver elev. Indmeldelser tilstilles skolens bestyrer.

Tillægsprøver.

Når et tilstrækkeligt antal deltagere melder sig, op
retter skolen gerne ligesom hidtil kursus til de forskellige 
tillægsprøver f. eks. i fransk og latin. Nærmere om 
betingelserne ved henvendelse til skolens bestyrer.

Engagement.
Det er i almindelighed faldet vore dimittender let at 

få ansættelse, når de efter endt skoleuddannelse har søgt 
sig en stilling ved det praktiske livs arbejde. Vore elever 
har haft et godt lov på sig. Har vi tit måttet høre, at 
det var lettere at tage eksamen ved andre skoler end hos 
os, fordi vi forlangte så meget i det og det fag, så har til 
gengæld principalerne vidst at skatte denne skolens grun
dighed ved livlig efterspørgsel efter vore unge mennesker. 
I øjeblikket er der således i en herværende bank ansat 4 
af vore dimittender fra de sidste år, og adskillige af by
ens større industrielle virksomheder henvender sig år efter 
år til os om ny tilgang. Der ligger heri en praktisk aner
kendelse af skolens arbejde, som det skal være os en kær 
pligt stadig at gøre os fortjent til.

Det skulde glæde os, om også på dette område sko
lens gamle traditioner måtte fortsættes: at de dimittender,
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som ønsker at gå over i privat virksomhed og som ikke
i forvejen har sikret sig plads, vil henvende sig til skolen 
•—• og at principalerne som hidtil vil ringe os op, når de 
ønsker et velanbefalet ungt menneske med præliminæreks
amen til deres bedrift.

Lidt om skolens arbejdsplan.

Det indledende skolearbejde.

Børnene bør begynde- deres skolegang ganske som en 
leg. Den store forandring i deres liv må gøres så munter 
og tillokkende som muligt. Derfor må der i den første tid

mier og foresynges og leges med børnene, fortælles hist 
tages småture i det fri, for at børnene ikke skal trættes 
af skolelivets tvang, når de kommer fra den langt større 
frihed.

Efterhånden lærer børnene at sidde stille i timerne 
og at svare enkeltvis, og ganske jævnt kan der nu gås over 
til regelmæssigt arbejde, dér dog ofte bør afbrydes med en 
rask lille sang for ikke at trætte.

Denne fremgangsmåde benyttes i alle timerne overfor 
de mindste uden hensyn til, om det er læsn ng, skrivning, 
regning eller iagtagelsesøvelse, der i øjeblikket ligger for.

Modersmålet.
Dige fra først af lægges der stor vægt på klar og ty

delig oplæsning, og børnene vænnes til gennem Læs
ningen at vise, at de har forstået og sat sig ind i stoffets
indhold og stemning. Barnets øre og øje skal aabnes for 
de mange betoninger og afskygninger, spr oget rummer.
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Gennem eksempler vises der, hvilken forskel i mening der 
kan fremkomme ved forskellig betoning. Den bekendte ens
formige læsetone må bestemt modarbejdes, og allerede fra 
1. klasse arbejdes der på, at læsningen ikke bliver bogstav
ret, men så meget som muligt kommer til at nærme sig 
•let gode talesprog.

Forudsætningen for god oplæsning er forståelse og 
tilegnelse af indholdet. Gennem spørgsmaal og sam
tale sikrer læreren sig, at børnene har opfattet indholdet 
rigtigt. Ved genfortælling vænnes eleven til at ud
trykke sig i et klart og smukt sprog.

Grammatikundervisningen begynder i 4. klasse. 
Der anvendes ingen bog. I 5. klasse begynder eleverne 
efter lærerens diktat at nedskrive enkelte eksempler 
der oplyser bøjningsformernes fasteste regler. Dette arbej
de fortsættes i de to følgende klasser. I 8. og 9. klasse 
nedskriver eleverne frit deres notater under lærerens fore
drag. Alle optegnelser fra 5. til 9. kl. renskrives i en 
dertil bestemt bog og gennemgås kritisk af læreren.

Et led af undervisningen, der navnlig i de lavere klas
ser kan give anledning til megen fornøjelighed, er fremsi
gelsen af vers, Det falder børnene med deres livlige 
fantasi så let at sætte sig ind i et digts stemning, ja at 
at tænke sig som selve de optrædende personer, så frem
sigelsen nærmer sig til fremstilling.

I de højere klasser dvæles der meget ved o r d f o r- 
klaring, og hvor det kan ske, henføres ordenes nuvæ
rende betydning til deres oprindelse. .Gennem øvelser i 
synonymik og ordomstilling søges elevernes øje åbnet for 
sprogets nuancerigdom. —
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(Frk. Mouritzen).

1. kl. Børnene lærer at læse efter lydskriftmetoden med 
benyttelse åf Jespersens ABC og første læsebog. De 
sidste måneder af året benyttes „børnenes danske læ-

.rvig oft' Søren-sebog for de mindste” af Fossing, Ska
sen.
Børnene øves daglig i stavning, læsning i bog samt
læsning af skrift på skoletavlen. Når historierne er
Læste, genfortælles de. 
nogle småsange synges.

En del vers læres udenad, og
Så snart bøl nene har lært

sammenskrift, først med blyant i tavlehæftet, senere 
med pen og blæk, afskriver de i de sidste måneder
af skoleåret 2 gange ugentlig småstyk 
en i deres stilebog.

ker af læsebog-

2. kl. De fleste historier i „børnenes danske læsebog I”
af Fossing. Skarvig og Sørensen læses og genfortæl-
les. De ledsagende billeder gennemgås omhyggeligt. 
De fleste vers læres udenad. Hvor det lader sig gøre
får hvert barn sin rolle at udføre ved 
Daglig stavning. En gang om ugen a: 
og en gang diktat. Hen på året ncO O o 1

Mogensen og Halles øvelser efter fo

fremsigelsen.
Skrivning i bog 
gie stile efter 
rudgående gen-

nemgang.
3. kl. Slomanns læsebog I benyttes. Der 

vægt på oplæsning og staveøvelser. 
gennemgang med ordforklaring, genfo 
klaring af tekstens billeder sættes bør 
stoffet. En del vers læres udenad.
Mogensen og Halles retskrivningsøv 
gaver 1. hæfte benyttes i overenssten 
stemet, således at stilene efter først s

lægges megen
Ved grundig 

rtælling og tor
nene ind i læse-

eiser og stilop- 
imelse med sy- 
t være omhyg-
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geligt gennemgåede skrives dels på skolen dels — i 
de sidste måneder af skoleåret — som hjemmestil. 
2 stile ugentlig.

4. kl. Slomanns læsebog II benyttes til oplæsning, gengi
velse og forklaring. Desuden øves eleverne af og til 
i oplæsning fra katedret af ukendte læsestykker.
Der begyndes så småt på grammatikundervisningen, 
omfattende sætningens hovedled og de vigtigste ord
klasser. Således gennemgås navneords og tillægs
ords bøjninger, de vigtigste stedord samt udsagnsor
denes nutids- og datidsformer med tilhørende sætnings
dannelse under stadig anvendelse af skoletavlen. En 
del vers læres. Mogensen og Halles retskrivnings- 
øvelser 2. hæfte benyttes på samme måde som 1. 
hæfte i 3. kl. 2 stile ugentlig, deraf 1 hjemmestil — 
let fristil, genfortælling eller afskrift.

(Herr Munch).

5. kl. Slomanns læsebog III gennemgås. Vers efter sam
me bog. Børnene vænnes til højtlæsning i klassen 
uden forberedelse. Grammatikundervisningen fra 4 kl. 
fortsættes og uddybes. Udsagnsordenes lideform om
tales. Handleformens måder — dog ikke den fore
stillende — behandles indgående. Af den fremsæt- 
tende mådes sammensatte former medtages kun før
nutid og førdatid. 2 stile ugentlig, dels diktater, dels 
genfortællinger og stile af friere indhold.

6. kl. Til indøvelse i oplæsning benyttes Fengers læsestyk
ker I. De mest kendte fædrelandssange gennemgås 
og læres. Efter klassens standpunkt fuldstændiggøres 
navneords og tillægsords formlære. Den fremsættende 
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mådes sammensatte former gøres ti i genstand for be
tragtning. Alle stedord og biord medtages. I sæt
ningslæren bestemmes forholdsordsled; omsagnsled og 
foreløbigt grundled påvises. Ordstillingen iagttages.

emgås. I øv-Grundtræk af sætningsinddelingen geni

7.
rigt som 5. kl.

kl. Oplæsning og analyse efter Fengers 
Uden for bogen læses et lettere tilgæ 
terværk. Eleverne øves i selvstændig 
stilling. Et par digte læres udenad, 
læsestykker læses om danske digtere 1 
ger. Formlæren kompletteres hos de t 
klasser og småordene medtages. Sætn 
des ved behandling af størrelses- og tid 
samt sammenligningsled. Stemmens di

læsestykker I. 
igeligt forfat- 
mmdtlig frem- 

Efter Bæks 
ør Øhlenschlæ- 
ehandlede ord- 
inglæren udfyl- 
Isbestemmelser 
annelse og lyd

læren gennemgås. 1 stil ugentlig.
8. kl. Oplæsning, litteraturkundskab og analyse efter Fen-

gers læsestykker I og II. Et par forfatterværker
gennemgås. Øvelserne i selvstændig, sammenhængen
de mundtlig fremstilling fortsættes. ^Læsningen om

ellige bisætnin-danske digtere føres videre. De forsk
ger behandles. Der bibringes eleverne kundskab om O o
de sikreste etymologiske forklaringer af almindelig
brugte og særlig let misforståede ord i sproget. 1 
stil ugentlig, en gang imellem en sværere diktatstil
ellers fristile.

9. kl. Fengers læsestykker I og II og Bæks læsestykker
om danske digtere benyttes. I grammatik behandles 
ordforrådet og dets forøgelse, poesiens ordforråd; aflyd 
og omlyd, sammensætning og afledning. Repetition.
1 stil ueæntliu.
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Engelsk.

(Herr Magnusson).

4—5. kl. Jespersen og Sarauw: Begynderbog I benyttes til 
udtaléøvelser, oversættelse og taleøvelser. Afskriv
ning på skolen. Nogle småsange læres udenad og 
synges af klassen.

6. kl. Begynderbog II s. 1—75 benyttes til oplæsning, over
sættelse og samtale. Jespersens begyndergrammatik 
til verberne. Sange læres udenad og synges af klas
sen.

7. kl. Begynderbog II s. 75-—123. Taleøvelser i tilknyt
ning hertil. Brekkes læsebog tor mellemklasserne s. 
1—33. Jespersens begyndergrammatik, bogen ud.

8. kl. Brekkes læsebog s. 42—71, 99—-116, 118—164. Boy
sens digte s. 1—29. Extempore efter Marryat: Sett- 
lers in Canada. Jespersens kortfattede grammatik. 
1 version ugentlig.O o

9. kl. Brokkes læsebog s. 184—211, 223—227, 258—281. 
Boysens digte s. 30—60. Extempore efter Marryat: 
Settlers in Canada. Jespersens kortfattede grammatik. 
1 version ugentlig.

Tysk.

(Herr Magnusson).

5. — 6. kl. Reinckes begynderbog benyttes til oplæsning, 
oversættelse og samtaleøvelser.

7. kl. Ipsen og Bovien: Læsebog for mellemklasserne s. 
1—73. Ipsens grammatik § 1-^35. Reinckes taleøvel
ser s. 1 -50.
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8. kl. Ipsen og Bovien: Læsebog s. 80—140. Hele form-
læren. Extempore efter Hanffs Marcher .Reinckes ta
leøvelser s. 30—50.

9. kl. Ipsen og Bovien: Læsebog s. 184—230. Hele gram
matikken. Extempore efter Hauffs Matchen.

Fransk.

(Herr Magnusson).

I skolens 3 øverste klasser gives der de Elever, der måt
te ønske det, lejlighed til i umiddelbar forbindelse med
den øvrige undervisning at gennemgå et ådant kursus i
fransk, at de ved udgangen af 9. klasse køn indstille sig 
til eksamen også i dette fag, der ikke hører med til præ-
liminæreksamens almindelige fagkreds. For denne under
visning betaler hver deltager 2 kr. månedlig.
7. kl. Jespersens begynderbog.
8. — 9. kl. Kunning og Kaper: Læsebog f 

serne s. 1—172. Nielsens kortfattede
:or mellemklas- 
formlære.

Religion.

(Herr Fenger).

2. kl. Forskellige fortællinger af bibelhistc O o
fra det gamle testamente, gennemgås
del morgensange gennemgås og læres. Co Co C O Co

rien, væsentlig 
mundtligt. En

3. kl. Efter Brodthagen og Jørgensen: Bib 
det gamle testamentes fortællinger, 
mest morgensange, læres.

elhistorie læses 
En del salmer,
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4. kl. Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie, fortællinger
ne af det nye testamente. Nogle salmer.

5. kl. Det gamle testamentes fortællinger behandles udfør
ligere, idet Palæstinas geografi og tidens kulturhisto
rie skildres i et sådant omfang, at der dannes den 
nødvendige baggrund for forståelsen. Balslevs lærer 
bog til troen. Nogle salmer.

6. kl. Det nye testamentes fortællinger gennemgås på lig
nende måde som det gamle testamentes i 5. kl. Bals
levs lærebog, bogen ud.

7. kl. De vigtigste personer og perioder af kirkehistorien 
gennemgås med delvis benyttelse af Møllers verdens
historie.

Historie.

(Herr Munch).

2. kl. Med en udførlig gennemgang af sten-, bronce- og 
jærnalderen som grundlag meddeles de vigstigste af 
nordens gude- og heltesagn.

3. kl. Ottosen: Børnenes fædrelandshistorie til Kristian 1. 
Der fortælles adskilligt til, og dele af verdenshisto- 
historien tages med, naar det er nødvendigt for for
ståelsen. Billeder gennemgås.

4. kl. Ottosens bog læses ud.
5. kl. Møller: Nordens historie s. 1—62. Møllers verdens

historie for realskolen 1 s. 1—61. Lektien gennem
gås i forvejen, og læreren sikrer sig, at alle bogens 
udtryk og vendinger forstås af børnene.

6. kl. Nordens historie s. 62—116. Verdenshistorie 1, fra. 
s. 61 boffen ud.
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7. kl. Nordens historie 
rie 2 s.l—-100.

fra s. 116 bogen ud. Verdenshisto -

8. kl. Nordens historie fra s.84 bogen ud. Verdenshistorie 
2 fra s. 100 bogen ud. Oldtid og middelalder repe
teres. Munchs lille samfundslære s. 1—25.

9. kl. Resten af pensummet repeteres. Murchs lille sam
fundslære.

lagttagelsesundervisning.

(Fru Brandt).

1. kl. Der gennemgås de vigtigste husdyr o g deres ydelser.
Ved samtale og småfortællinger lægges der vægt på 
at vække børnenes interesse for dyrer e i almindelig
hed. Endvidere tales der om de ting, der omgiver
børnene såvel i skolestuen som i den nærmeste om
egn. samt lidt om året og årstiderne.

Hjemstavnslære.

(Fru Brandt).

kl. Undervisningen knyttes fra først af O y planer over
skolestuen og skolebygningen med legeplads og have,
derefter til et kort over byen og den? omgivelser og 
endelig til et Danmarkskort. I tilsluming hertil for
klares de almindelige geografiske begreber for bør
nene. Som hjælpemiddel anvendes 
C1 e m m e n sen: Hj em stavn siær e.

Christensen og
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Geografi.

(Fru Brandt).

3 . kl. Lyngbye og Repstock: Grundlæggende geografi s. 
1.—31. Campes Robinson gennemgås.

4 . kl. Lyngbye og Repstroek: Geografi, bogen ud.

(Herr Dall).
5 .—6. kl. Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen I.
7 .—8. kl. Geografi for mellemskolen II.
9. kl. Østersø- og Veste rhavslandene samt den almindelige 

geografi behandles udførligt. Repetition.

Zoologi og botanik.
(Herr Dall).

3. kl. Mundtligt gennemgås de vigtigste af havens, sko
vens og markens dyr. Afbildninger og skolens sam
linger benyttes stadig.

4. kl. Dyrelivet i og ved vore søer og farvande gøres til 
genstand for mundtlig behandling. Desuden lidt om 
blade, stængler og spirende planter.

5. kl. Rasmussens zoologi til fuglene. En del planter gen
nemgås.

6. kl. Fugle, krybdyr, padder og fisk. Efter Rasmussens 
botanik for mellemskolen læses om spiring, forårs
planter, bøge- og egeskoven. Desuden gennemgås en 
del planter.

7. kl. Lavere dyr og leddyr. Sommerplanter, plantens livs
betingelser. Ekskursioner og plantebestemmelser. 
Eleverne vejledes ved dannelsen af herbarier.
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8. kl. Møllers sundhedslære. Rasmussens Botanik fra for
årsforsøg bogen ud. Rasmussen og Simonsen: Orga
nisk kemi. Ekskursioner og plantebestemmelser.

9. kl. Rasmussens biologi. Ca. 50 planter af forskellige
planter — genfamilier — derunder de vigtigste kultur

nemgås omhyggeligt. Repetition.

Fysik og kemi.

(Herr Jespersen).

4. kl. Forsøg og samtaler om emner fra fo'skellige områ
der af fysikken.

5. kl. Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellemskolen I
s. 1—56. Opgaver I s. 1—16.

6. kl. Rasmussen og Simonsen: Uorganisk kemi, 1. afsnit.
Fysik I, fra s. 57 bogen ud. Opgaver I s. 16—30.

7i. kl. Fysik II s. 1—66, opgaver II svarende hertil.
8. kl. Kemiens 2. afsnit. Fysik II s. 67—96. Opgaver II

hertil.
9. kl. Fysik for realklassen. Repetition.

Matematik
(Bestyreren).

Skolens opgave er først og fremmest 
nets evner, lære det at arbejde og at glædes 
ikke at fylde barnet med et vist mål af 
matematikken som i intet andet af skolens

at udvikle bar
ved arbejdet — 
kundskaber. I 
fag bydes der

os en lejlighed til at lade eleverne begync.e så at sige for
udsætningsløs på faget og så efterhånden ved fælles hjælp 
opbygge hele den del af den matematiske lærebygning, 
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som det er målet, at de skal føle sig hjemme i. Den ud
vikling og den intense arbejdsglæde, som denne undervis
ningsform har bibragt hold efter hold af vore elever, selv 
de mindre velbegavede, bestyrker os i vor fastholden af 
denne metode, der os bekendt endnu ikke er gennemført 
ved nogen anden skole af lignende art.

Af hensyn til det stadigt stigende antal elever, som 
skolen modtager — særlig fra landet — til forberedelse til 
eksamen på 3 år, har vi lagt læseplanen således, at hele 
matematikundervisningen holdes indenfor dette tidsrum.

Der gives 2 sæt hjemmeopgaver ugentlig.
7. kl. Indledende definitioner og sætninger, cirkelvinkler 

og deres buer, trekanters enshed, parallelitet, trekant
siders og vinklers indbyrdes afhængighed, korder og 
buer, parallelogrammer, skrålinjer, geometriske steder, 
elementære og sammensatte konstruktioner, cirkelbe
liggenhed, røringscirkler, symmetri. — De 4 regnings
arter, ligninger og uligheder.

8. kl. Regelmæssige mangekanter, ensvinklede trekanter, 
den retvinklede trekant, potens, Ptolemæus’s sætning, 
proportionaler, transversaler, akse og median, korde
teori. — Potens, proportion, decimalbrøk, rod; kvadra
tiske, symmetriske, irrationale og højere grads lignin
ger.

9. kl. Resten af det anordnede pensum samt trigonometri
ens begyndelsesgrunde gennemgås. Hele stoffet gen- 
nemdisponeres og repeteres derefter.
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Regning.

(Fru Brandt).
Selv de mindre børn, der kommer ind i 1. klasse, har 

større eller mindre forestillinger om tal. Ud fra disse må
arbejdet bygges op. Kun et lille stykke al 
ges til at begynde med op til behandling;

talrækken ta-
men indenfor

det arbejdes der til gengæld med alle 4 regningsarter, idet 
eksemplerne hentes fra børnenes egen verden, og kugle
rammen og forskellige andre genstande, der egner sig til 
dette brug, gør tjeneste som anskuelsesmateriale. I 1.
klasse regnes der kun med tallene op til 100. Gik man 
videre, vilde tallene blot blive tomme lyde og tegn for 
børnene. Derimod er brøkerne ellerede gode bekendte.
Alle har de set genstande blive skåret igennem eller på 
anden måde blive delt.

For alle klassers vedkommende gælder det, at hoved-
regning spiller en meget fremtrædende rolle. Gennem 
den indøves alt nyt, og først ved den opnar børnene det 
herredømme over tallene, som er af så stor betydning for 
dem i det praktiske liv.

Når noget nyt skal indøves, må børnenes trang- til
selv at finde på altid imødekommes, og opgaverne må stil
les således, at løsningen af dem naturligt fremgår af det 
gammelkendte.

Også på anden måde appelleres der ti børnenes tænk-
somhed. Således må de altid vænnes til at gøre sig klart,
hvilke veje der i ethvert tilfælde frembyder sig, og hvil
ken der antagelig er den fordelagtigste i det givne til
fælde.

Skriftlig regning påbegyndes indenfor hvert 
afsnit først, når eleverne behersker løsningen af den på



gældende slags opgaver i hovedregning med simple tal.
Fra 3. til 9. kl. gives der 1 sæt hjemmeopgaver om 

ugen.

(Fru Brandt).

1. kl. Wilsters regnebog 1 lægges til grund for undervis
ningen; men børnene skal ingen bog have.

2. kl. Wilsters regnebog 2.
3. kl. Wilsters regnebog 3.
4. kl. Wilsters regnebog 4.
5. kl. Wilsters regnebog I.

(Bestyreren).

6. kl. Wilsters regnebog II.
7. kl. Wilsters regnebog III.
8. kl. Wilsters regnebog IV; Holm og Jessen: Regneop

gaver, til fladers beregning; eksamensopgaver.
9. kl. Holm og Jessen: Regneopgaver, bogen ud. Eksa

mensopgaver.

Skrivning.

(Frk. Mouritzen, bestyreren).

Skolen lægger ingen vægt på den såkaldte „skønskriv
ning“. Vort mål er at hjælpe hver enkelt elev til en fast, 
klar og tydelig håndskrift. Som hjælpemiddel anvender vi 
Hansen-Larsens håndskriftsskrivebøger op gennem alle klas
ser. I øvrigt giver det meget skriftlige arbejde, vi kræ
ver af vore elever, en udmærket øvelse og en udpræget 
sans for god og pyntelig orden. År efter år er vore re-
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sultater i så henseende blevet hædrede med anerkendelse
i de mest smigrende udtryk såvel af skolens censorer som 
af de principaler, hos hvem vore dimittender har fået an
sættelse.

Tegning.

(Herr Dall).

Der tegnes op gennem klasserne udelukkende efter vir
kelige genstande, tii at begynde med simpelt formede 
klodser, anskaffede til dette brug, senere efter virkelige 
brugsgenstande og ting fra skolens samlinger. I begyn
delsen tegnes der efter det øjeblikkelige inc.tryk uden mål
tagning; senere øves eleverne i at tegne efrer forholdsmål. 
Tegningerne koloreres gerne med pastelkridt eller vand
farve.

Sang.

(Herr Jespersen).

Den belgisk-finske sangmetode anvendes. Mellemsko- O o
lens sangregulativ følges. Nogle flerstemmige sange ind
øves. I løbet af det nye skoleår vil der blive dannet et 
orkester af skolens elever under sanglærerens ledelse.

Gymnastik og Idræt.
(Herr Jespersen).

Alle skolens klasser undervises i gymnastik efter korn
missionens „håndbog i gymnastik“. I de mindre klasser
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og de simpleste former for redskabsøvelser. Om somme
ren anvendes de fleste timer til øvelser i det fri, særlig 
til forskellige slags boldspil.

Til skolen er knyttet en idrætsklub, hvori der opta
ges nuværende og tidligere elever, og hvor der under 
gymnastiklærerens ledelse dyrkes et alsidigt udvalg af de 
fri idrætsøvelser. .Foreningen er delt i afdelinger efter 
medlemmernes alder og udvikling og tæller største delen 
af skolens elever blandt sine medlemmer.

Til præliminæreksamen opgives iaar:

Modersmålet: Holberg: „Den politiske kandestøber” 
og „Jeppe paa bjerget”. Wessel: „Kærlighed uden 
strømper”, „hundemordet” og „smeden og bageren”. 
Øhlenschlæger: „Hakon Jarl” og „guldhornene”. Bag- 
gesen: „Af Kallundborgs krønike”. Blicher: „Him
melbjerget”. Grundtvig: „Ole Vind” og „bisp Vil
helm og kong Svend”. Ingemann: „Vægterfamilien”. 
Hauch: Af „ søstrene på kinnekullen”. Heiberg: Af 
„ aprilsnarrene” og „kaninen”. Poul Møller: „Glæde 
om Danmark”. Winther:, sang af „hjortens flugt”, 
„Henrik og Else”. Hertz: „Den danske soldat” og 
„skriftemålet”. Andersen: „Den standhaftige tinsol
dat” og den grimme ælling”. Hostrup: Af „eventyr 
paa fodrejsen”. Kålund: „Bjørnen som rytter”. Gold
schmidt; „Tømmerpladsen” og „ et væddeløb”. Ri
chard: „Et romersk æsel”. Alt — undtagen „Hakon 
Jarl” efter Fengers læsestykker I og II. Gramma
tik efter Schneekloths lærebog.
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Engelsk. Brekke: Læsebog for mellemklasserne s. 42— 
71, 99—116, 184—211, 223—277, 258—281=143 
normalsider. Boysen: Digte s. 1—30= 30 normalsider.

Tysk. Ipsen og Bovien: Tysk læsebog for mellemklasser
ne s. 30-35, 50—54. 80—140, 184—207, 230=140 
normalsider.

F rans k. Kunning og Kaper: Franske lassestykker for 
mellemklasserne s. 64—79, 83—85, 88—156.=125 
normalsider.

Historie. Møller: Verdenshistorie for realskolen og nor
dens historie.

Geografi. Dahlbergs geografi nr. 1.
Naturhistorie. Rasmussens zoologi, botanik og bio

logi. Anatomi efter Møllers sundheds] ære.
N at ur lær e. Ellingers fysik.
Matematik. De anordnede pensa efter lærerens frem- 

stilline-.



Fag= og timefordeling
i det nye skoleår.

Fagene. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl.

Dansk 6 6 6 6 4 4 4 4 4
Engelsk 2 3 3 3 3 0
Tysk 2 3 3 3 3
Fransk 2 2 2
Religion 1 2 2 2 2 1
Historie 2 2 2 2 2 * 2 3 3
Geografi m. iagttagelsesundervisning 3 3 3 3 2 2 2 3 3
Naturhistorie m. sundhedslære 2 2 2 3 3 3 3
Fysik m. Kemi 1 2 3 2 3 3
Matematik 6 6 6
Regning 6 6 6 6 6 4 4 4 4
Skrivning 6 6 3 3 2 2 2 1 1
Tegning 3 3 2 2 1 1
Sang 9 2 2 2 2 2 2
Gymnastik og sport 4 4 4 4 4 4 4 4 4

27 30 30 36 36 36 42 42 42



40

Skoletiden begynder for de to laveste klasser 
kl. '/2 10, for de øvrige klasser kl 8 og er for alle klassers 
vedkommende sluttet kl. 2.

Alle timerne er forkortede, således at 4 
timer er lig 3 virkelige timer. Efter hver 

undervisnings
undervisnings-

time gives nogle friminutter, i hvilke de større drenge skal 
opholde sig i skolegården, de mindre drenge og pigerne i 
skolens have. Kl. 11 gives et større spisefrikvarter, i 
hvilket de nærmestboende elever vil kunne gå hjem og spise.

Skolebetalingen»

1. Skolepengene er for det første skolesøgende barn 
fra et hjem 5 kr. i 1. klasse og stiger derefter 1 kr. for O o o
hver følgende klasse.

2. For samtidig skolesøgende børn fra. samme hjem
afkortes der i skolepengene for 2. barn 2 hr., for 3. barn

kr. og
3. 

betaler 
kroner.

4.
1. febr.

r for 4. barn 4 kr. 5 barn og følgende børn går frit.
Elever, der indmeldes efter den 16. i en måned

kun halvt for denne, dog afrundet

Til brændsel og inventar betales 1 
2 kr. for hver elev.

opad til hele .

. nov. 3 kr. og

5.
6.

Enhver ny elev betaler 5 kr. i indrieldelsespenge.
Ved indstilling til hovedeksamen 

til en tillægsprøve 10 kr.
For stemplet til eksamensbeviset

aetales 20 kr.,

betales 1kr.
8. Skolepengene betales månedsvis forud inden den 

5. i hver måned. Dog opkræves skolepeng ene for juni og 
juli i begyndelsen af juni, og skolepengene for aug. og 
sept. i begyndelsen af sept. Ligeledes opkræves for 2 må
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neder under eet i tilfælde af udmeldelse uden sædvanlig
varsel. (Se om udmeldelse).

NB: De under 4—7 nævnte afgifter betales fuldt ud 
af alle elever, også af dem, der har hel eller delvis friplads.

Hjemmenes opmærksomhed henledes på, at der ved 
alle lejligheder, hvor skolen indkasserer penge hos elever
ne — såvel skolepenge som bidrag til indsamlinger, beta
ling for skolebøger o. 1. — vil blive udstedt kvittering for 
de modtagne beløb. Disse kvitteringer bedes hjemmene 
altid afkræve eleverne, når de har medbragt penge til skolen.

Fripladser.

Skolen uddeler hvert år et antal fripladser til elever, 
der udgår fra uformuende hjem og har vist flid og gode 
evner.

Fripladser og nedsat skolebetaling indrømmes altid kun 
for et år ad gangen, og ansøgning herom må derfor fornyes 
inden hvert års 1. aug. Herfra undtages dog de friplad
ser, der bevilges af kommunen.

I særlige tilfælde forbeholder skolen sig ret til at fra
tage en elev en indrømmet betalingsmoderation, når han 
ved mangel på flid eller ved dårlig opførsel har vist sig 
ufortjent til en sådan begunstigelse.
Efter overenskomst med „den Classenske legatskole” i Kø
benhavn betaler denne skolepengene for samtlige her tjenst
gørende artilleriunderofficerer og ligestillede, der måtte øn
ske at lade deres børn frekventere vor skole, mod at skolen 
indrømmer disse børn ca. halv friplads.

I det nye skoleår vil der blive bortgivet i alt 5 hele 
og 20 halve fripladser ved skolen. Ansøgninger om 
disse m å ,f o r at komme i betragtning ind-
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gives skriftlig til 
inden 1. a u g.

skolebestyrer Brandt

Ferier og Fridage.

I overensstemmelse med ministeriel skrivelse af 30.
nov. 1903 fordeles skolens ferier og fridage således:

1. Sommerferien begynder den 8. Jul:, (denne Dag 
medregnet) og varer i 6 uger.

2. I midten af oktober gives der en lerie bestående 
af en søndag og 3 tilsluttende søgnedage.

3. Juleferien begynder den 23. dec. (di 
regnet) og varer i 14 dage.

enne dag med-

4. Påskeferien varer fra onsdag før skærtorsdag til 
den paafølgende tirsdag (begge dage medregnede).

Pinseferien omfatter 5 søgnedage i tilslutning til
de to helligdage efter skolens nærmere bestemmelse.

6. Fastelavnsmandag, lørdag efter bededag, kongens 
og dronningens fødselsdage samt grundlovsdagen er fridage.

De søgnedage, som efter disse regler endnu måtte 
være tilbage af de i loven fastsatte søgnedage, fordeler 
skolen efter eget skøn.

Forsømmelser og friheder.

for en ganske 
undervisnings-

Udeblivelse fra undervisningen, selv : 
kort tid, er altid skadelig, især efter de nyere 
måder. Den forsømmende elev kan ikke mer påberåbe sig, 
at han nok skal faa lektien lært på egen hånd. Lektien er
faktisk det mindste, og fremgangen beror overvejende på
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den opmærksomhed, hvormed eleven i timen følger lære
rens undervisning. Det er derfor en uafviselig pligt for 
hjemmene, at de indskrænker elevernes forsømmelser til det 
mindst mulige og navnlig aldrig andrager om en frihed for 
en forlystelses skyld. Fritagelse vil som regel kun gives 
efter en motiveret skriftlig begæring af rette vedkommende, 
og skolen må forbeholde sig ret til at afslå begæringen, 
hvis den finder det rigtigt.

løvrigt henledes hjemmenes opmærksomhed på føl
gende regler:

1. Forsømmelser i anden anledning end sygdom og 
andre særlige tilfælde bør kun ske efter forudgående sam
råd med skolen.

2. Når eleven igen giver møde på skolen, må han 
medbringe en dateret og af rette vedkommende underskre
ven meddelse om, hvor længe han har været fraværende og 
hvorfor.

Ønsker en elev (af helbredshensyn o. 1.) fritaget for 
i frikvartererne at opholde sig på legepladsen eller i ha
ven må han medbringe skriftlig anmodning derom fra 
hjemmet.

4. Til fritagelse for gymnastik udover en uge kræ
ves der, i henhold til ministeriel bekendtgørelse, en moti
veret lægeattest, der angiver fritagelsens varighed i bestem
te udtryk.

Fritagelse for gymnastik medfører ikke, at eleven kan 
forlade skolen i disse timer. En sådan tilladelse gives kun 
efter skriftlig anmodning fra hjemmet. I almindelighed 
vil eleverne blive beskæftiget på anden måde i disse timer.

Der vil som hidtil blive udstedt kort til de elever, 
der fra hjemmet medbringer skriftlig anmodning om at måt
te gå hjem og spise frokost. Uden sådant kort tillades 
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det ikke eleverne at forlade skolen i frikvarteret. Kortet 
må på forlangende forevises. Tilladelsen såvelsom 
kortet må fornyes hvert skoleår. Se iøvrigt 
skolens ordensregler, der findes aftrykt i karakterbøgerne.

Smitsomme sygdomme.

.5 børn udbry-1. Når der i familier med skolesøgend 
der en smitsom sygdom, må skolen forlange straks at mod
tage meddelelse derom.

2. Er sygdommen skarlagensfeber, difteritis eller en
anden farlig sygdom, vil det være abetinget 
forbyde alle elever fra hjem, hvor der findes 
disse sygdomme, al adgang til skolen, indtil 
attest fastslås, at al smittefare er forbi.

3. Derimod vil det under en af de sæ: 
artede mæsling- eller kighosteepidemier eller 

nødvendigt at 
patienter med 
det ved læge-

Ivanlige god- 
' andre mindre

farlige smitsomme sygdomme som regel ikke være nød
vendigt at formene elever fra hjem, hvor disse sygdomme 
findes, adgang,til skolen.

Konfirmationsforberedelse.

helst ansvar 
; kun vor pligt 
del af under- 
af konfirmati-

Skal skolen kunde overtage noget som 
for resultaterne af børnenes skolegang, er de: 
at drage omsorg for at den mindst mulige < 
visningstiden går tabt for eleven på grund i

■ende opfordre 
r n til k o n-

Qnsforberedelsen. Vi må derfor indtræng, 
forældrene til at indmelde deres bø 
firmationsforberedelse om foråret, når de 
går i 7. klasse, så at de bliver konfirmerede i begyn
delsen af 8. klasse. Skolens plan lægges da med dette for 
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øje. Udsættes derimod konfirmationsforberedelsen til et 
senere tidspunkt i elevens skolegang, vil dette uvægerlig 
medføre nødvendigheden af at eleven får en — i alminde
lighed ret kostbar — ekstraundervisning for at indhente det 
forsømte.

Hjemmet og skolen.

Først når hjem og skole arbejder hånd i hånd, kan 
barnet få det bedst mulige udbytte af sin skolegang. Det 
er derfor af megen betydning, at forældre og værger hen
vender sig på skolen for at høre om skolens opfattelse af 
deres børns arbejde og standpunkt og selv fremføre, hvad 
der ligger dem på hjerte. Skolens bestyrer vil altid være 
villig til sådanne samtaler, ligesom overhovedet forældre, 
værger og pårørende er skolen velkomne, når de måtte øn
ske at overvære selve undervisningen. Sådanne besøg be
høver ikke at forstyrre undervisningen, men vil glæde såvel 
børn som lærere ved den interesse, der således vises deres 
arbejde fra hjemmenes side.

I tråd hermed falder det, at skolen, som i de sidste 
år successivt har arbejdet sig bort fra de ret værdiløse og 
derfor tidsspildende mundtlige årsprøver, for fremtiden i 
stedet for disse hvert år vil arrangere en

forældrenes dag.

Der vil ved denne lejlighed blive undervist i alle 
klasser efter en for dagen lagt plan, hvorved der gives 
forældrene en særlig lejlighed til at besøge skolen og få 
et indtryk af dens undervisning, ligesom resultaterne af den 
umiddelbart forinden afsluttede skriftlige prøve —■ der sta
dig tænkes bibeholdt — samtidig vil være fremlagt for de O o o r-
besøgende.
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Oprykningen.

Ved hvert skoleårs slutning afholdes der et lærermøde
til udelukkende drøftelse af, hvilke elever ler må anses
for modne til oprykning i den følgende klasse. Kun når 
lajrerpersonalet finder det ganske uforsvarligt for barnets 
udvikling og af hensyn til arbejdet i den følgende klasse, 
vil en elev blive holdt tilbage for endnu er gang at gen
nemgå den klasse, han er i.

Det kan derfor ikke noksom lægges forældrene på
sinde, hvilken letsindighed de gør sig skylc.ig i ved mod 
skolens ønske at kræve en elev rykket op. For ikke få 
elevers vedkommende kan et utilfredsstillende resultat af 
undervisningen føres tilbage til et misgreb med en for tid
lig opflytning, uden at dette nogen sinde er kommet til at 
stå hjemmet klart.

Udmeldelse
af skolen må ske med fuld måneds varsel. Der betales 
altså for den måned, hvori udmeldelsen sker, og for den 
næste. Udmeldelse til 1. juli modtages ikke.

På given foranledning henledes opmærksomheden på, 
at skolepligten ifølge lov af 29. marts 94 først ophø
rer med slutningen af det skolehalvår, i hvilket barnet har 
fyldt 14 år, altså til 1. maj eller 1. november. Det barn, 
der fylder 14 år selv i de første dage af november, kan 
således først udskrives af skolen til den påfølgende 1. maj.

I skrivelse af 26. november 07 har skolekommissionen
anmodet om, at der, når et skolepligtigt barn udmeldes af
skolen, forlanges attest for, at det er indmeldt i en anden
skole eller vil blive undervist privat i hjemmet, samt at
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der i sidstnævnte tilfælde, eller når ovennævnte attest ikke 
forevises, gives skoledirektionen meddelelse om sagen.

Bogfortegnelse

ior det nye skoleår.

For at spare hjemmene for ulejlighed og de hyppige 
fejltagelser ved indkøb af skolebøger påtager skolen sig 
gerne ligesom hidtil at forsyne eleverne med bøger — så
vel brugte som nye — og andre fornødne skolerekvisitter, 
hvorefter regning over det indkøbte tilsendes hjemmet.

I. kl.
Jespersens ABC. -— Fossing, Skarvig og Sørensen: 

Børnenes danske læsebog for de mindste. — Den danske 
skoles sangbog. — En karakterbog.

2. kl.
Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læ

sebog I. —Mogensen og Halle: Retskrivningsøvelser I.— 
Brodthagen og Jørgensen: Børnenes bibelhistorie I. — Fen
gers morgensange. — Christensen og Clemmensen: Hjem
stavnslære (indb.). — Wilsters regnebog for barneskolen 
II. — Den danske skoles sangbog. — En karakterbog.

3. kl.
Slomanns læsebog I. — Mogensen og Halle: Ket- 

skrivningsøvelser I og II. — Brothagen og Jørgensen: 
Børnenes bibelhistorie I. — Fengers morgensange. — Ot- 
tosen: Børnenes fædrelandshistorie. — Lyngbye og Keps- 
tock: Grundlæggende geografi. — Christensen og Krogs
gård: Atlas for mellemskolen eller Dahlbergs atlas. — 
Wilsters regnebog for barneskolen III. — Den danske sko
les sangbog. — En karakterbog.



48

4. ki.
Slomanns læsebog II. — Mogensen og' Halle: Ret- 

skrivningsøvelser III. — Jespersens engelske begynderbog
I. — Fengers morgensange. — Ottosen: Bc raenes fædre-
landshistorie. — Lyngbye og Repstock: Grundlæggende ge-
ografi. — Christensen og Krogsgård: Atlas 
len eller Dahlbergs atlas. — Rasmussens 
Wilsters regnebog for barneskolen IV. - 
skoles sangbog. — En karakterbog.

5. kl.
Slomanns læsebog III. — Jespersens e 

derbog I.' — Reinckes tyske begynderbog, 
og Jørgensen: Børnenes bibelhistorie I. — 
bog. — Fengers morgensange. —■ Møllers

for mellemsko
zoologi I. — 
- Den danske

ngelske begyn- 
— Brodthagen 
Balslevs lære
verdenshistorie

for realskolen I. — Møller: Nordens historie. — Andersen
og Vabl: Geografi I. — Christensen og Krogsgård: Atlas
for mellemskolen eller Dahlbergs atlas. — Rasmussens zoo-
logi I. — Rasmussen og Simonsen: Fysik 
regnebog for mellemskolen I. — Den dans! 
bog. — En karakterbog.

I. — Wilsters 
ke skoles sang-

6. kl.
Fengers læsestykker I. — Jesperser og Sarauw:

Engelsk begynderbog II. — Jespersens eagelske begyn
dergrammatik. ;— Reinckes tyske begynderbog. — Brodt-

o I. — Balslevs 
Liers verdenshi-

hagen og Jørgensen. Børnenes bibelhistorie 
lærebog. — Fengers morgensange. — Mø 
storie for realskolen I. — Møller: Nordens historie.
Andersen og Vahl: Geografi I. — Christensen og Krogs-
gård: Atlas for mellemskolen eller Dahlbergs atlas. —
Rasmussens zoologi I og II. Rasmussens botanik for
mellemskolen. — Ellingers fysik for mellemskolen. —■ Sun- 
dorphs kemi. — Wilsters regnebog for mellemskolen II.—

Den danske skoles sangbog. — En Karak' erbog.
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7. kl.
Fengers læsestykker I. — Et forfatterværk efter nær

mere opgivelse. — Bæks læsestykker om danske digtere. — 
Jespersen og Sarauw: Engelsk begynderbog II. — Brek
kes engelske læsestykker med glossar. — Jespersens en
gelske begyndergrammatik. — Ipsen og Bovien: Tysk læ
sebog for mellemklasserne. — Ipsens tyske grammatik til 
skolebrug. — Reinckes tyske taleøvelser. — (Jespersens 
franske begynderbog). — Balslevs lærebog. — Fengers mor
gensange. — Møllers verdenshistorie for realskolen. — Møl
ler: Nordens historie. — C. C. Christensens geografi I og* 
II. — Christensen og Krogsgård: Atlas for mellemskolen 
eller Dahlbergs atlas. — Rasmussens zoologi I og II. — 
Rasmussens botanik for mellemskolen. — Møllers sundheds
lære. — Ellingers fysik for mellemskolen. — Rasmussen 
og Simonsen: Organisk kemi. — Wilsters regnebog for mel
lemskolen III. — Den danske skoles sangbog. — En ka
rakterbog. — Et Richters tegnebestik.

8. kl.
Fengers læsestykker I og II. — Et par forfatterværker 

efter opgivelse. — Bæks læsestykker om danske digtere. — 
Brekkes engelske læsestykker med glossar. — Boysens en
gelske digte. — Hansen og Magnussen: Engelske versio
ner. — Jespersens kortfattede engelske grammatik. — Clau
sens engelske gloserækker. — Ipsen og Bovien: Tysk 
læsebog for mellemklasserne. — Hauffs Märchen. — Rein
ckes tyske taleøvelser. — Ipsens tyske grammatik til sko
lebrug. — (Kunning og Kaper: Fransk læsebog for mellem
klasserne. — Nielsens kortfattede franske formlære.) — 
Møllers verdenshistorie for realskolen I og II. — Møller: 
Nordens historie.— Munchs lille samfundslære. ■—Dahlbergs 
geografi I. — Christensen og Krogsgård: Atlas for mellem-
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skolen eller Dahlbergs atlas. — Rasmussens zoologi I og II.
— Rasmussens botanik for mellemskolen. - Møllers sund-
liedslære. Ellingers fysik for mellemskoler. — Ellingers
fysik for realklassen. — Wilsters regnebog for mellemsko
len IV. — Holm og Jessen: 
eksamensopgaver A. — En 
tegnebestik.

Regneopgaver, 
karakterbog. -

- Lomholts
Et Richters

9. kl.
Som 8. 

Og Johnsen:
Skulde

Id. Desuden: Rasmussens biolog 
Regnetavler. — 
undervisningen i årets løb gøre

i. —’Foldberg

forbeholder skolen sig ret til at indføre end 
ger, som ikke findes anført her.

Enhver elev, som ikke ved lægeattest 
fritaget for gymnastik, skal være i besiddelse 
nastiksko og — for pigernes vedkommende

det ønskeligt, 
au enkelte bø-

ør fuldstændig 
af et par gym- 
— en gymna-

stikdragt, mærket med tydeligt navn. Da der på skolen 
findes skabe med særskilt rum for hver klasse, ønskes det, 
at gymnastikskoene bliver på skolen og kur tages hjem i 
ferierne.

Alle stilebøger, opgavebøger etc. skal være ensartede 
og i det for hver klasse fastsatte omslag, forsynet med 
skolens etikette.

Af sundhedshensyn vil tavler ikke mere blive benyt
tet, i stedet for anvendes kladdehæfter, der i de mindre 
klasser skal være kvadrerede.

For at eleverne altid kan være forsynede med ensar
tet og godt tegne- og skrivemateriale etc. er alle herhen- 
hørende rekvisitter at få på skolen.

Når nye bøger ikke er indkøbt til eleiverne af skolen 
selv, skal de forevises klasselæreren, formten de forsynes 
med elevens navn.
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Mundtlig afgangseksamen.

Juni.
D . 18. kl. 8. Matematik. Censor: Overlærer V. Christensen.
- 21. - 9. Historie. - : - H. C. Petersen.
- 23. - 8. Tysk. - : Skoledirektør Buur.
- 25. - 11. Geografi. - Overlærer Hjerrild Petersen.
- 28. og 29. kl. 8. Dansk. - : - Thyssen.
- 30. - kl. 2. Naturhistorie. : Realskolelærer Kirkegård.

Juli.
D . 1. kl. 10. Engelsk. Censor: Skolebestyrerinde frk. 

Schougård.
- 4. - 3. Fysik. - : Overlærer K. Christensen.
- 5. - 2. Fransk. - : Realskolelærerinde frk.

• Røber.

Optagelsesprøve
for nye elever afholdes torsdagen den 7. juli Kl. 
11 — og for de elever, der ikke har kininet møde denne 
dag — fredagen den 19. august Kl. 9.

Afslutning.
Torsdagen den 7. Juli Kl. 9 afholdes sangprøve og afslut
ning, hvorefter ferien begynder og varer til fredagen den 
19. aug. kl. 10.
Til at overvære den mundtlige afgangseksamen og afslut- 
ningshøjtideligheden indbyder skolen elevernes forældre 
samt enhver, der har interesse for skolen.

Aarhus, i juni 1910.


