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SMluVS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING



Arrangement: Franz Stellfeld , Tryk: Marselis Tryk



SCT. KNUDS SKOLE



Arrangement: Franz Stellfeld . Tryk: Marselis Tryk



Set. Knuds Skole



SKOLENS HISTORIE OG NUVÆRENDE

OPBYGNINGSet. Knuds Skole blev grundlagt som katolsk skole i året 1873 og havde sine første lokaler i Fredensgade. 1875 blev i Ryesgade den skolebygning opført, som hidtil har været i brug. Samme år overtog Set. Josef Søstrene undervisningen, bistået af lærere og lærerinder ved de offentlige skoler. I 1955 har Set. Knuds Skole fået helt nye og moderne lokaler, som kan rumme cirka 250 elever, idet skolen nu også optager ikke-katolske elever.I 1956 startedes eksamensmellemskolen, hvorefter skolen omfatterunderskole, eksamensfri mellemskole, eksamensmellemskole og realklasse.Set. Knuds Skole bygger sin virksomhed på et afgjort kristent grundlag. Den betragter det som sin pligt og opgave ikke blot at meddele sine elever en solid, tidssvarende undervisning, men også at yde dem en omhyggelig opdragelse og gøre dem til samvittighedsfulde, dygtige borgere og alvorlige kristne. — Hvad religionsundervisningen angår, vil den for katolske og ikke-katolske elever være adskilt.
OPTAGELSESet. Knuds Skole optager helst børn i 1. u. klasse i 7 års alderen. Ved indmeldelsen må medbringes dåbs- og koppeattest; børn, der ikke er døbte, optages ikke.
BETALINGSFORHOLDSkolepenge betales forud i 10 månedlige rater (ikke i juli og august):1. klasse................................... 18kr. 6. klasse - Imellem.... 32 kr.2. —   22 - 7. — - II — .... 32 -3. —   24 - 8. — - III — .... 36 -4. —   26 - 9. — - IV — .... 36 -5. — ................................... 28 - real ................. 36 -For søskende betales fuld pris for det første barn, % pris for det andet, % pris for det tredie, og det fjerde går frit.Indskrivningspenge: 10 kr.Brændselspenge: 15 kr. 2 gange årligt.



SKOLENS HISTORIE OG NUVÆRENDE 
OPBYGNING

Set. Knuds skole blev grundlagt som katolsk skole i året 1873 og 

havde sine første lokaler i Fredensgade. 1875 blev i Ryesgade den 
skolebygning opført, som hidtil har været i brug. Samme år overtog 
Set. Josef søstrene undervisningen, bistået af lærere og lærerinder 
ved de offentlige skoler. I 1955 har Set. Knuds skole fået helt nye 
og moderne lokaler, som kan rumme cirka 250 elever, idet skolen 
nu også optager ikke-katolske elever.

Skolen vil følge den af undervisningsministeriet givne retningslinie, 
som formodentlig bliver:

En 5 årig grundskole
»—3—»—hovedskole med forok; linier
» 2—»—realafdeling

Set. Knuds skole bygger sin virksomhed på et afgjort kristent grundlag. 
Den betragter det som sin pligt og opgave, ikke blot at meddele sine 
elever en solid, tidssvarende undervisning, men også at yde dem en 

omhyggelig opdragelse og gøre dem til samvittighedsfulde, dygtige bor
gere og alvorlige kristne. — Hvad religionsundervisningen angår, vil 
den for katolske og ikke-katolske elever være adskilt.

OPTAGELSE
Set. Knuds skole optager helst børn i 1. u. klasse i 7 års alderen. Ved 
indmeldelsen må medbringes dåbs- og koppeattest; børn, der ikke er 
døbte, optages ikke.



Murerarbejde . Jernbeton . Telf. 4 20 23



BETALINGSFORHOLD
Skolepenge betales forud i 10 månedlige rater (ikke i juli og august):

1. klasse 18 kr., 2. klasse 22 kr., 3. klasse 24 kr., 4. klasse 26 kr., 
T W l TT l

5. klasse 27 kr., ol klasse)28 kr.,^. klasse)29 kr.,8. klasse) 30 kr.,

1. realklasse 34 kr., 2. realklasse 34 kr.

For søskende betales fuld pris for det første barn, halv pris for det 
andet, det tredie går frit.

Indskrivningspenge: 10 kr.
Brændselspenge: 10 »2 gange årligt.

For undervisning i skolekøkkenet betales 4 kr. om måneden.

BOGLAN
Mod et årligt kontingent på 20 kr. vil eleverne blive forsynet med 
alle skolebøger (atlas undtaget).

LÆGETILSYN
Ordningen for lægetilsyn og tandpleje er den samme som for kommune
skolens elever.
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Ordensregler,

1) Ingen elev maa forlade skolen i undervisnings
tiden uden skolens tilladelse.
2) Skolen udbeder sig meddelelse om fraværelse,der 
strækker sig ud over 3 dage. Når eleven, også ef
ter kortere fraværelse end 3 dage, atter møder på 
skolen, må årsagen til fraværelsen meddeles i or
densbogen.
3) Hvis en elev møder uforberedt eller ønskes fri
taget for en enkelt time, må dette meddeles i or
densbogen og grunden angives.
4) Lægeattest kræves s 1. i tilfælde af smitsom syg
dom i hjemmet, og 2. for fritagelse i længere tid 
for sang og gymnastik.
5) Enhver elev er ansvarlig for sin plads, og det 
er strengt forbudt at beskadige den, tegne på den 
el. lign. Forsætlig eller letsindig beskadigelse 
af skolemateriel må erstattes.
6) Alle bøger må være i ordentlig stand og for- 
svnet med omslag.
7) Skolebøger, tøj og brugsgenstande skal være mær
ket tydeligt med navn.
8) Det er forbudt at medtage på skolen: legetøj, 
bøger og blade, som ikke vedkommer skolen, smykker, 
slikkerier og penge, der ikke er strengt nødven
dige. Penge må ikke efterlades i overtøjet. 
Indsamling af penge mellem eleverne kan ikke finde 
sted uden tilladelse.
9) Karakterbogen skal straks efter modtagelsen 
forevises forældre (værger) til underskrift og 
afleveres snarest muligt til klasselæreren.
lo) Alle elever må ogs^ udenfor skolen opføre 
sig således, at skolen kan være dem bekendt. 
Al kådhed og uopdragenhed på vejen til og fra 
skolen vil blive påtalt.



For undervisning i skolekøkkenet betales 4 kr. om måneden. Udmeldelse må ske med 1 måneds varsel; der betales for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for den følgende.
BOGLANMod et årligt kontingent på 20 kr. — i eksamensmellemskolen 35 kr. — vil eleverne blive forsynet med alle skolebøger (atlas og skoleordbog undtaget).
LÆGETILSYNOrdningen for lægetilsyn, tandpleje og skolebespisning er den samme som for kommuneskolens elever.Forældredage afholdes i 1.—4. klasse.God forståelse og godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er af den største betydning for børnenes udvikling. Skolen vil derfor sætte pris på at drøfte eventuelle vanskeligheder og uoverensstemmelser såvel som særlige forhold, der griber ind i barnets skolegerning, med forældrene personligt. Vi anmoder indtrængende om, at ingen sag af betydning vurderes alene på grundlag af barnets fremstilling.Standpunktskarakterer gives i oktober, december og marts. Årskarakter ved skoleårets slutning.
LEJRSKOLESkolen har andel i »Ømborgen« pr. Ry.
FERIER OG FRIDAGEEfterårsferie: tredie uge i oktober.1. november.Juleferie: 23. december—6. januar.Fastelavnsmandag.Påskeferie: onsdag før påske til tirsdag efter påske.Kongens fødselsdag.Dronningens fødselsdag.1. maj.St. Bededag og lørdagen efter.Kristi Himmelfartsdag.Grundlovsdag.Ved ferierne er begge dage medregnet.



ORDENSREGLER
1) Ingen elev må forlade skolen i undervisningstiden uden skolens tilladelse.

2) Skolen udbeder sig meddelelse om fraværelse, der strækker sig ud over 3 
dage. Når eleven, også efter kortere fraværelse end 3 dage, atter møder på 
skolen, må årsagen til fraværelsen meddeles i ordensbogen.

3) Hvis en elev møder uforberedt eller ønskes fritaget for en enkelt time, må 
dette meddeles i ordensbogen og grunden angives.

4) Lægeattest kræves: 1) i tilfælde af smitsom sygdom i hjemmet og 2) for fri
tagelse i længere tid for sang og gymnastik.

5) Enhver elev er ansvarlig for sin plads, og det er strengt forbudt at beskadige 
den, tegne på den eller lign. Forsætlig eller letsindig beskadigelse af skole
materiel må erstattes.

6) Alle bøger må være i ordentlig stand og forsynet med omslag.

7) Skolebøger, tøj og brugsgenstande skal være mærket med tydeligt navn.

8) Det er forbudt at medtage på skolen: legetøj, bøger og blade, som ikke ved
kommer skolen, smykker, slikkerier og penge, der ikke er strengt nødvendige. 
Penge må ikke efterlades i overtøjet.
Indsamling af penge mellem eleverne kan ikke finde sted uden tilladelse.

9) Karakterbogen skal straks efter modtagelsen forevises forældre (værger) til 
underskrift og afleveres snarest muligt til klasselæreren.

10) Alle elever må også uden for skolen opføre sig således, at skolen kan være 
dem bekendt. Al kådhed og uopdragenhed på vejen til og fra skolen vil blive 
påtalt.

SKOLEKREDSEN FOR SCT. KNUDS SKOLE:

Set. Knuds Skole er en selvejende institution. Til skolen er i henhold til loven 
knyttet en skolekreds, der varetager skolens drift.

SKOLENS
Sognepræst, pater
Overlærerinde, Mere Margrethe.

E:
, formand.

Musiker Knud Jepsen.
Læge Sven West.
Overassistent Franz Stellfeld, HD.

SKOLENS £ E^RE:^
Skolebestyrer, pater K.-Pauti, S. J. 
Overlærerinde, Mere Margrethe.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 13—14 (undt. lørdag).
Skolens telefon: 2 56 76.
Skolens postkonto: 13577.



Set Knuds Skok



SKOLENS HISTORIE OG NUVÆRENDE

OPBYGNINGSet. Knuds Skole er en katolsk skole. Den blev grundlagt i 1873 som friskole i tilknytning til det katolske sogn, som var blevet overdraget præsterne af Jesuitterordenen. Den havde sine første lokaler i Fredensgade. 1875 blev der opført en skolebygning i Ryesgade. Samme år overtog Set. Josef Søstrene den største del af undervisningen, bistået af lærerinder og lærere ved de offentlige skoler. I 1955 opførtes en ny og større skolebygning, og der oprettedes eksamensafdeling. Samtidig begyndte skolen også at optage ikke-katolske elever.Set. Knuds Skole er altså nu en hovedskole med realafdeling.Set. Knuds Skole bygger sin virksomhed på et afgjort kristent grundlag. Den betragter det som sin pligt og opgave ikke blot at meddele sine elever en solid, tidssvarende undervisning, men også at yde dem en omhyggelig opdragelse og gøre dem til samvittighedsfulde, dygtige borgere og alvorlige kristne. — Hvad religionsundervisningen angår, er den for katolske og ikke-katolske elever adskilt.
OPTAGELSESet. Knuds Skole optager helst børn i 1. klasse i 7 års alderen. Ved indmeldelsen må medbringes dåbs- og koppeattest; børn, der ikke er døbte, optages ikke.
BETALINGSFORHOLDSkolepenge betales forud i 10 månedlige rater (ikke i juli og august): 
I skolepengene er inkluderet brændselspenge, betaling for boglån og 
betaling for materialer af forskellig art.Indbetalinger sker på skolens postgirokonto.
1. klasse ................................... 24 kr, 4. klasse .................................... 33 kr.2. —   29 - 5. — .................................... 35 -3. —   31 - 6. — til real ................. 42 -
For søskende betales fuld pris for det første barn, % pris for det andet, Vz pris for det tredie, og det fjerde går frit.Indskrivningspenge: 10 kr.



Udmeldelse må ske med 1 måneds varsel; der betales for den måned, i hvilken udmeldelse sker, og for den følgende.
BOGLANEleverne forsynes med alle skolebøger (atlas og skoleordbog samt bøger til udvidet læsning i eksamensklasserne dog undtaget). Betaling herfor er inkluderet i skolepengene.
LÆGETILSYNOrdningen for lægetilsyn, tandpleje og skolebespisning er den samme som for kommuneskolens elever.Forældredage afholdes i 1.—4. klasse.God forståelse og godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er af den største betydning for børnenes udvikling. Skolen vil derfor sætte pris på at drøfte eventuelle vanskeligheder og uoverensstemmelser såvel som særlige forhold, der griber ind i barnets skolegerning, med forældrene personligt. Vi anmoder indtrængende om, at ingen sag af betydning vurderes alene på grundlag af barnets fremstilling.Standpunktskarakterer gives i oktober, december og marts. Årskarakter ved skoleårets slutning.
LEJRSKOLESkolen har andel i »Ømborgen« pr. Ry.
FERIER OG FRIDAGEEfterårsferie: tredie uge i oktober.1. november.Juleferie: 23. december—6. januar.Fastelavnsmandag.Påskeferie: onsdag før påske til tirsdag efter påske.Kongens fødselsdag.Dronningens fødselsdag.1. maj.St. Bededag og lørdagen efter.Pinseferie: lørdag før pinse til tirsdag efter pinse.Kristi Himmelfartsdag.Grundlovsdag.Ved ferierne er begge dage medregnet.



ORDENSREGLER

1) Ingen elev må forlade skolen i undervisningstiden uden skolens tilladelse.

2) Skolen udbeder sig meddelelse om fraværelse, der strækker sig ud over 3 
dage. Når eleven, også efter kortere fraværelse end 3 dage, atter møder på 
skolen, må årsagen til fraværelsen meddeles i ordensbogen.

3) Hvis en elev møder uforberedt eller ønskes fritaget for en enkelt time, må 
dette meddeles i ordensbogen og grunden angives.

4) Lægeattest kræves: 1) i tilfælde af smitsom sygdom i hjemmet og 2) for fri
tagelse i længere tid for sang og gymnastik.

5) Enhver elev er ansvarlig for sin plads, og det er strengt forbudt at beskadige 
den, tegne på den eller lign. Forsætlig eller letsindig beskadigelse af skole
materiel må erstattes.

6) Alle bøger må være i ordentlig stand og forsynet med omslag.

7) Skolebøger, tøj og brugsgenstande skal være mærket med tydeligt navn.

8) Det er forbudt at medtage på skolen: legetøj, bøger og blade, som ikke ved
kommer skolen, smykker, slikkerier og penge, der ikke er strengt nødvendige. 
Penge må ikke efterlades i overtøjet.
Indsamling af penge mellem eleverne kan ikke finde sted uden tilladelse.

9) Karakterbogen skal straks efter modtagelsen forevises forældre (værger) til 
underskrift og afleveres snarest muligt til klasselæreren.

10) Alle elever må også uden for skolen opføre sig således, at skolen kan være 
dem bekendt. Al kådhed og uopdragenhed på vejen til og fra skolen vil blive 
påtalt.

SKOLEKREDSEN FOR SCT. KNUDS SKOLE:

Set. Knuds Skole er en selvejende institution. Til skolen er i henhold til loven 
knyttet en skolekreds, der varetager skolens drift.

SKOLENS BESTYRELSE:
Sognepræst, pater L. Dorn, S. J., formand.
Skolebestyrer, pater A. Dekkers, S. J.
Overlærerinde, Mere Margrethe.
Læge Sven West.
Overassistent Franz Stellfeld, H.D.
Sparekassebestyrer Egon Dudzinski.
Musiker Knud Jepsen.

SKOLENS LEDERE:
Skolebestyrer, pater A. Dekkers, S. J.
Overlærerinde, Mere Margrethe.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 13—14 (undtagen lørdag).
Skolens telefon: 2 56 76.
Skolens postgirokonto: 13577.



Opførelsen af en ny skolebygning til afløsning af den i 1875 indrettede skole i 

ejendommen Ryesgade 22 — 24 har i mange år været påtænkt.

I 1929 udførtes et skitseprojekt til en skolebygning med 5 klasseværelser, 

gymnastik- og festsal. I 1939 udarbejdedes et nyt projekt for en bygning i een 

etage, der skulle rumme gymnastik- og festsal, garderobe, toiletter, sløjdlokale 

og skolebad. Så snart de økonomiske forhold tillod det, skulle byggeriet fortsætte 

med indretning af klasseværelser over gymnastik- og festsalen.

I 1951 besluttedes det at søge en ny skolebygning rejst snarest, og det overdroges 

arkitekterne, M.D.A.L., SALLING-MORTENSEN og C. J. HANSEN at udføre 

arkitektarbejdet.

Efter at projektet var godkendt af skolekredsens bestyrelse, de kommunale myndig

heder og undervisningsministeriet påbegyndtes byggearbejdet i januar 1954, og 

skolen er færdig til at kunne tages i brug ved skoleårets begyndelse i 1955.

I kælderen er under hovedfløjen indrettet sikringsrum og under sidefløjen varme- 

rum, viktualierum og vaskerum med elektrisk vaskemaskine og centrifuge.

I hovedfløjens stueetage er indrettet gymnastik- og festsal med scene, garderobe, 

toiletrum, rekvisitrum for gymnastikredskaber samt lokaler for omklædning og 

skolebad.

I sidefløjens stueetage er indrettet skolekøkken med gas- og elinstallationer. Skole

køkkenet er således beliggende, at det kan benyttes i forbindelse med festsalen. 

I hovedfløjen er på 1., 2., og 3. sal indrettet 9 klasseværelser. På 3. sal er ind

rettet midlertidig bolig for seks ordenssøstre.

Et af klasseværelserne på 1. sal er indrettet til særlokale for naturhistorie- 

undervisning og et af klasseværelserne på 2. sal er indrettet til særlokale for 
fysikundervisning.

Klasseværelserne ligger alle med vinduerne mod øst. Der er indrettet fire klasse

værelser på 1. sal, fire på 2. sal og et på 3. sal. På 3. sal er tillige indrettet 

lærerværelse. Med direkte adgang fra hovedtrappen ligger skolens kontor.

I sidefløjens 1. sal er indrettet skolens lægeværelse samt særlokale for sløjd og 
et materialerum.

Hovedfløjens gange er så brede, at der kan opstilles borde til brug ved skole
bespisningen.
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AREALER

Set. Knuds skoles areal udgør i alt 1.802 m2 
heraf til skolebygning med trapper................ 540 m2
skolegård for større elever................................................... 510 -
skolegård for mindre elever................................................. 269 ■
vej................................................................................................... 396 -
læskur............................................................................................ 50 -
gårdtoiletter................................................................................. 37 -

Udgifterne til skolens opførelse er kalkuleret til i alt 1.236,700 kr.

Skolen er opført af håndstrøgne mursten. Taget er dækket af 2 lag tagpap på 

brædder. Etageadskillelserne er udført af jernbeton, hvoraf dækket over sikrings

rummet er 20 cm tykt. Lofterne og væggene mellem klasseværelserne og gangene 

er akustisk reguleret. Lofterne med perforerede træfiberplader, væggene med 

isoleringsmåtter. Til luftventilation er der i væggene mellem klasseværelserne og 

gangene indbygget ventilationskanaler, der er ført over taget og samlet i aftræks

hætter. Opvarmning af gymnastik- og festsal sker med varmluft. Klasseværelser 

og øvrige lokaler opvarmes af radiatorer.

Arkitekt M.P. SØRENSEN har været arkitekternes medarbejder ved projektets 
udformning og gennemførelse.

De statiske beregninger er udført af ingeniørfirmaet K.F. ASKØES EFTF. Pro- 

jektet til de tekniske installationer er udført af ingeniør I. O. CHRISTENSEN. 

Murer- og jernbetonarbejdet er udført af murermester ALFRED MOUGAARD. 

Tømrer- og snedkerarbejdet er udført af firmaet TH. PEDERSEN & SØNNER 
og af tømrermester S. GROSEN.

Tagdadkningen er udført af papdækkermester H. P. OTTOSEN. 

Blikkenslagerarbejdet er udført af firmaet H. CHR. HANSEN OG CO. 

Malerarbejdet er udført af firmaet SJØREEN & CO.

Dafoleumsgulve er leveret af A/S DANSK ASFALTFABRIK.
Smedearbejdet er udført af smedemester VALDEMAR CHRISTENSEN.

Varme-, vand-, sanitets-, gas- og elinstallationer er udført af A/S BRUUN & 
SØRENSEN.

Gymnastikredskaber er leveret af A/S N. LARSEN.

Elevatoranlægget er fra THOMAS B. THRIGE og opsat af CARL E. THUMAND. 

Gardiner og scenetæppe er fra A/S FERD. SALLING.

Persiennerne er leveret af A/S CHR. FABER.

Skoletavlerne er leveret af AARHUS GLASIMPORT A/S.

Stole til festsalen m.m. er leveret af firmaet BORCH.

Linoleum er leveret af A/S HØILUND-CARLSEN.

Gårdbelægning er udført af ingeniør W. HARTMANN-PETERSEN.
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TH. PEDERSEN 
& 

SØNNER

FREDERIKSGADE 74 . AARHUS



„FABER"
persiennen

Særlig anvendelig 

i skoler, hvor den 

er opsat talrige 

steder landet over

as Chr. Faber
Rosenkrantzgade 23 . Telefon 21633 

Aarhus

Dafoleum 

asfaltgulve

*

A/s Dansk Asfaltfabrik
Aarhus

København

Odense

NIELS LARSEN A/s
Grundlagt 1893

Valhøjvej 15, København Valby 
Telf. Valby *8501

Svejbæk v. Silkeborg
Telf. Silkeborg 2021



Linoleum

Voksdug 

Gummi 

Plastic

Høilund-Carlsen
Aboulevarden 45 . Telefon 2 15 77

SKOLEKREDSEN FOR SCT. KNUDS SKOLE

Set. Knuds skole er en selvejende institution. Til skolen er i henhold 
til loven knyttet en skolekreds, der varetager skolens drift.

SKOLENS BESTYRELSE

Sognepræst, pater K. Pauli, S. J., formand.
Husmoder, fru Marie Keblovszki
Musiker Knud Jepsen
Læge Sven West
Overassistent Franz Stellfeld, H. D.

SKOLENS LEDERE

Skolebestyrer, pater K. Pauli, S. J. 
Overlærerinde, Mere Margrethe

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 13—14 (undt. lørdag)
Skolens telefon: 2 56 76
Skolens postkonto: 13577



■___________ ■
VARME BRUUN & SØRENSEN A/s

' ■ ■
SANITET BRUUN & SØRENSEN */s

G A S & VAND BRUUN & SØRENSEN */,

EL-INSTALL. BRUUN & SØRENSEN A/s

KGL.HOF- LEVERANDØR

BRUUN & SØRENSENS
Ingeniørfirma

Kannikegade 18 - Aarhus - Telf. 24300


