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AARHUS AKADEMIS SKOLE
(efterretninger for skolens forældrekreds )

JANUAR 1951

Siden sidst

Skolearbejdets jævne gang i efterårets løb blev, endda i to omgange, 
generet af influenzaen, der nok var godartet, men til gengæld stærkt 
udbredt. Det kunne hænde, at op til tredjedelen af en klasses elever 
var syge.

I dette efterår prøvede skolen, blot som et forsøg, noget nyt, nemlig 
aftenlæsning for mellemskolens elever. Deltagelse var naturligvis fri
villig, men mange benyttede sig af tilbudet og fik, synes det, et godt 
udbytte deraf. Derfor fortsætter vi nu i månederne februar-marts-april 
ugens fem første hverdage kl. 1830—20. Til hjemmene skal det siges, 
at aftenlæsningen ikke overtager hjemmets ansvar for elevens lek
tiearbejde. Tværtimod må næste dags lektie være gennemarbejdet, 
inden eleven møder til aftenlæsningen; eleven må have gjort sig klart, 
hvor lektiens »døde punkter« befinder sig, for at hjælpen kan virke. 
Det er denne forskel mellem almindelig lektiehjælp og vor aftenlæsning, 
vi ønsker opretholdt, når forsøget nu skal fortsættes.

Efterårets højdepunkt var nok uden tvivl udstillingen. Den er ved at 
blive en årlig tradition en uge i november. Den mulighed for at skabe 
et vis sammenhæng mellem spredte fagkundskaber, som emneundervis
ningen giver, lader sig kun med varsomhed realisere i en eksamens-
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skole, men er ikke derfor mindre påkrævet. Her synes udstillingsformen 
at byde den rette balance mellem undervisningens elementer og hel
hed. Vor udstilling hed i år Skoven, og det blev derfor naturhistorie
lærer Udsen, der måtte trække læsset. Også for anden| god hjælp ved 
udformningen og gennemførelsen har skolen grund til at takke, såle
des maleren Aage Handest, vicestadsbibliotekar frk. A. D. Holm, Århus 
Folkebibliotek, skovrider dr. agro. Kjeld Ladefoged, redaktør Har. 
Skodshøj, Det danske Hedeselskab og kommunelærer H. Therkildsen, 
Statens Filmcentral.

Som led i skolens besøg i praktiske virksomheder har mellemklasser 
besøgt A. Wilsons Kobbersmedie, Århus Vandværk og A/S Dansk Røntgen 
under vejledning af henholdsvis prokurist E. Wilson, maskinmester 
Bech Christensen og ingeniør 1. B. Kühl, hvilke skolen takker for gæst
frihed og imødekommenhed.

Efterårets sangundervisning sluttede ind under jul med en sangaften 
i gymnastiksalen til fordel for domsognets menighedspleje. Vi sang 
svenske, engelske og franske sange foruden vore danske.

Holger Danske har kun afholdt en enkelt elevaften, men den var godt 
besøgt og vel tilrettelagt af foreningens bestyrelse.

Heller ikke i de kommende måneder bliver der mulighed for mange 
sådanne arrangementer, thi nu kommer eksamenslæsningens tid, da 
det store ord føres af prøver og karakterer, saaledes som det tydeligt 
nok fremgår af omstående plan.

Det er planlagt, at næste års nye elever på studenterkursus vil få deres 
daglige læsetid i tidsrummet kl. 11—17 som formentlig Hen tid, der un
der hensyntagen til skolens pladsforhold vil stemme overens med de 
fleste bilruters køretider og således lette de daglige ture for kursisterne 
fra oplandet. Derimod går naturligvis forberedelses-, mellem- og real
skolens elever som hidtil i skole i tidsrummet kl. 8—14.



Plan
Januar:
Mandag den 8. Første skoledag begynder kl. 9.
Lørdag den 13. Månedsprøver kl. 11—14 for IV mellem dansk; 

realklassen matematik.
Mandag den 15. Månedsprøver kl. 11—14 for III mellem dansk; 

III mf matematik.

Februar:
Lørdag den 3. Månedsprøver kl. 11—14 for IV mellem regning; 

realklassen dansk.
kl. 12; Forberedelsesskolen slår »Katten af tønden« i gymnastik
salen. Forældre er velkomne.

Mandag den 5., fastelavnsmandag. Fridag.
Lørdag den 10. kl. 18, hotel »Århus«. Akademiballet med skolekomedie, 

hvorom særligt program udsendes.
Mandag den 12. Månedsprøver kl. 11—14 for III mellem regning;

III mf matematik.
Torsdag d. 15. febr.—fredag d. 2. marts. Indstillingsprøver for 

studenterkursus.
Lørdag den 2L Karakterbøger hjemgives fra 5. kl. og opefter.
Mandag den 26. Karakterbøger leveres tilbage til klasselærerne.

Marts:
Fredag d. 2.—tirsdag d. 6. Terminsprøver for IV ml, real og III mf.

Fredag d. 2. 10—14 real dansk; 10—13 IV ml regning.
Lørdag d. 3. 9—14 III mf dansk; 9—13 real arit.; 9—1130 IV ml 
genfortælling.
Mandag d. 5. 10—14 III mf matem.; 10—13 real engelsk;
10—13 IV ml matem.
Tirsdag d. 6. 10—14 III mf matem.; 10—14 real regning;
10—1330 IV ml stil.

Onsdag den 7. Månedsprøve kl. 11—14 for III ml matem.
Mandag den 12. Fridag i anledning af kongens fødselsdag søndag d. 11.
Onsdag d. 21—tirsdag d. 27. Påskeferie.
Onsdag den 28. Dronning Ingrids fødselsdag. Fridag.
Lørdag den 31. Månedsprøve kl. 11—14 for IV ml matematik;

realkl. engelsk.

April:
Mandag den 9. Månedsprøve 11—14 III mellem matem.
Lørdag den 14. Månedslov.
Fredag d. 20—tirsdag d. 21-. Terminsprøver.

Fredag d. 20. 10—14 real dansk; 10—13 IV ml regning.



Lørdag d. 21. 9—14 III mf dansk; 9—13 real aritmetik;
9—1130 IV ml genfortælling.
Mandag d. 23. 10—14 III mf matem.; 10—13 real engelsk;
10—13 IV mellem matem.
Tirsdag d. 24. 10—14 III mf matem.; 10—14 real regning;
10—1330 ly tnl stil.

Onsdag den 25. kl. 20: Forældremøde for mellem- og realskolen.
Skolens bestyrer indleder om: Vore børn i eksamenstiden. Mødet 
holdes på hotel »Ansgar«. Kaffe m. brød kr. 1,75 pro persona.

Lørdag den 28. Karakterbøger hjemgives fra 5. kl. og opefter.
Mandag den 30. Karakterbøger leveres tilbage til klasselærerne.

Maj:
Torsdag den 3. Kristi himmelfartsdag. Fridag.
Lørdag den 5. Befrielsesdagen. Fridag.
Lørdag d. 12—tirsdag d. 15. Pinseferie.

De skriftlige prøver ved mellemskole-, real-, præliminær- og studenter
eksamen afholdes i maj.

Næste plan, gældende for eksamenstiden og sommeren 1951, udsendes 
midt i maj.

Inga og Svend Andersen

Skolens træffetid: Kl. 13—14 undt. lørdag.
Skolens telefon: Århus 6670.

Skolens adresse: Thunøgade 2 A.
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