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Frøken Falsens pigeskole.

Denne skole grundlagdes af frk. Elizabeth Falsen i 1866. 
I flere aar var den nærmest at anse som et privatparti ligetil 
1873, da skolen havde 6 klasser med 70 elever. Fra august 
1877 overtog undertegnede bestyrerinde skolen, der da havde 
120 elever fordelte paa 8 klasser. I 1878 var Ode og i 1879 
10de klasse oprettet, og den fuldstændige pigeskole saaledes 
organiseret. Den 27de august 1880 flyttede skolen ind i sit eget 
fritbeliggende, luftige lokale, der i alle henseender svarer til 
nutidens fordringer.

Skolen optager elever fra det fyldte 6te aar. Skolens hovedfag 
er: Religion, norsk, historie og regning. Der læses alle 3 sprog, 
af hvilke fransk har en større plads end ved de fleste pigeskoler, 
men der betones stadig ligeoverfor børnenes forældre og fore
satte, at kun de sterke og mere velbegavede børn, der arbeider 
forholdsvis let, bør læse alle- 3 sprog. De elever, der kun læser 
to sprog, faar derved mere fritid, eller mere anledning til at 
beskjæftige sig med haandarbeide og tegning, hvilke fag ansees 
som særdeles vigtige for den kvindelige opdragelse.

Det vil af læseplanen sees, at undervisningen i enkelte fag 
gaar adskillig udover middelskolens fordringer, da det ikke nær
mest er skolens maal at føre sine elever frem til middelskole- 
eksamén, men at udvikle den enkeltes evner og meddele alle 
grundlaget til en almendannelse, hvorpaa de siden kan bygge 
videre til uddannelse i en eller anden bestemt retning.



Frøken Falsens pigeskole. [1887

Ved kongelig resolution af 17de november 1881 erholdt 
«frk. Falsens pigeskoles ret til at afholde «middelskoleeksamen 
for kvinders.

Den første eksamen afholdtes 1885, og senere har der hvert 
aar været afholdt middelskoleeksamen ved det til skolen knyttede 
etaarige kursus.

F r e d r i k k e M a u r e r.
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1. Lærerpersonalet.

Bestyrerinde.
Frøken Fredrikke Maurer, f. 1844, skolens bestyrerinde fra 1877.

I n s p e k t r i c e r.
Frøken Anine Frølich, f. 1842 (Nissens skole for voksne) ansat 

ved skolen fra 1880.
— Mariane Domaas, f. 1857 (Nissens skole for voksne) ansat 

1876.
— Mathilde Thorsen, f. 1843, ansat 1875.

De øvrige lærerinder:
Frøken Helga Sinding, f. 1852, ansat 1874.

— Caroline Thomle, f. 1856, ansat 1876.
— Elisabeth Haslund, f. 1853 (Nissens skole for voksne) 

ansat 1878.
— Karen Thellefsen, f. 1859, eksamineret lærerinde, ansat 

1878.
— Petrine Essendrop, f. 1855 (Nissens skole for voksne) 

ansat 1879.
— Kristine Thrap, f. 1855 (Nissens skole for voksne) ansat 

fra 1880 til 83 nu senest fra 1887.
— Ingeborg Schjerden, f. 1844, ansat 1880.
— Gabrielle Berg, f. 1853, ansat 1881.
— Nanna Meyer, f. 1863 (Nissens skole for voksne) ansat 

1882.
— Anna Thrap, f. 1858 (Nissens skole for voksne) ansat 1884.
— Marthe Marie Essendrop, f. 1862 (Nissens skole for voksne) 

ansat 1884.
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Frøken Alette Lie. f. 1858, gymnastiklærerinde, ansat 1884, 
— Anna Sehjerden, f. 1853 (Nissens skole for voksne) 

ansat 1887.
Lærere:

Tandberg, Jens, pastor, f. 1851,, ansat'fra 1878—81, overtog 
atter sin post 1886.

Nor by, J., cand. mag., f. 1852 (lærer ved Aars og Voss’s skole), 
ansat 1879.

Gr'øndahl, Ole, cand. pliilos., f. 1847 (lærer ved Andersens og 
Gjertsens skole) ansat 1880.

Nielsen, Hj., løitnant, f. 1844 (lærer ved Gjertsens skole) ansat 
, 1881.

Schulerud, L., cand. real., f.'y1854 (lærer ved Aars og Voss’s 
skole) ansat 1882. _

Dahl, Konrad, pastor, f. 1843, ansat 1886. 1

Skolens kasserer er siden 1880 kongelig fuldmægtig P. Ebbéll.

Ved slutningen af skoleaaret fratraadte af de faste lærer
inder frøken Caroline Thomle, og frøken Margrethe Thurmann 
blev fast ansat.

II. Disciplene.
A. Disciplenes antal i 1887—88.

3 die kvartal. 4de kvartal. 1ste kvartal. 2 det kvartal.
20 i 22 l 22 "<1 23

2 27 ^26 24 1 22
3 31 30 30 30

”4 32 32 32 30
5 (a. b.) 39 42 42 42
6 (a. b.) 46 46 44 45
7 22 22 21 20
8 26 27' 27 26
9 25 24 25 24

10 19 19 16 16
Tils. 287 290 283 278
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B. Disciplenes gj ennem s n i t s a 1 de r ved begyndelsen af skole-
aaret stiller sig i de forskjellige klasser saaledes:

1 8712 normalsider 6 aar
2 — 7 »
3 8% 2 — 8 »
4 9'712 — 9 »
5 105A 2 — 10 »
6 11712 — 11 »
7 12712 — 12 »
8 13712 — 13 »
9 14712 — 14 »

10 *16712 — 15 »
3 elever var fyldt 18 aar.

C. Disciplenes fordeling efter hjemstavn.
267 fra Kristiania.

11 - landdistrikterne.

III. Fag- og timefordeling.

Følgende tabel viser, hvorledes fagene i de forskjellige 
klasser har været fordelte mellem lærerne; de ved lærernes navn 
tilføiede tal betegner fagets ugentlige timetal i klassen.
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A. Fag- c

Kehgion. Norsk. Tysk. Fransk. Engelsk. Historie.

10 kl. Tandberg 2 Dahl 4 Frk. P. Essen
drop 3 Frk. Frølich 3 Frk.A.Schjer- 

den 4 Norby 3

9 kl. Dahl 2 Tandberg 3 Frk.A.Schjer- 
den 3 Frk. Frølich 3 Frk.A.Schjer- 

den 4 Norby 2

8 kl. Tandberg 2 Frk. Berg 3 Frk. P. Essen
drop 3 Frk. Frølich 4 Frk.A.Schjer- 

den 4
Frk. A.Thr

2

7 kl. Tandberg 2 Frk. Berg 4 Frk. P. Essen
drop 4 Frk. Frølich 4 Frk. A.Thr:

3

6 kl. Frk. P. Essen
drop 2. Frk. Meyer 4 Frk. Meyer 4 Frk.A.Schjer- 

den 4 Frk. Meyer

6 kl. a Frk. P. Essen
drop 2 Frk. Berg 4 Frk. A. Thrap 

4 Frk. Frølich 4 Frk. Meyer

5 kl. Frk. P. Essen
drop 2

Frk. K. Thrap
5

Frk.A.Schjer- 
den 5

Frk. K.Thr:
3

5 kl. a Frk. Dom- 
aas 2

Frk. Tand- 
her g 5

Frk. P. Essen
drop 5

Frk. K.Thri
3

B. Sma;

Gymnastik: Frk. Lie: Klasse 1—8 3 t. Klasse 8—9 2 t.

Religion. Norsk. Historie. Geografi.

4 kl. Frk. Domaas 2 Frk. Thomle 7 Frk. Thomle 3 Frk. Thellefsen 2

3 kl. Frk. Domaas 2 Frk A. Thrap 6'A Frk. A. Thrap 3 Frk. A. Thrap 2

2 kl. Frk. Domaas 2 , Frk. Domaas 8 Frk. Tandberg 2

1 kl. Frk. Domaas 2 | Frk. Thorsen 6

C. Middelskol«

(e

Religion. Norsk. Tysk. Engelsk. Fransk.

Tandberg 2 Tandberg 2 Norby 3 Frk. Haslund 3 Frk. Frølich 1
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□aefordeling.

Geografi. Naturfag. Regning. Skrivning. Tegning. Haand- 
arbeide.

rk. Thellef- 
sen 1

Fysik: Schule
rud 2

Frk. Berg 1
Frk. Thellef- 

sen 2 Nielsen 2 Frk. Sin
ding 2

chulerud 2
Fysik: Schule

rud 1
Frk. Berg 1

Frk. M. Essen
drop 3 Frk. Sinding 2

Frk. Sin
ding 2

■k. M. Essen
drop 1 Frk. Berg 2 Frk. M. Essen

drop 2 Frk. Thorsen 1 Frk. Sinding 2 Frk. Sin
ding 2

rk. Meyer 2 Frk. Berg 1 Frk. Meyer 2 Frk. Thorsen 1 Frk. Sinding 2 Frk. Sin
ding 3

rk. Meyer 2 Frk. Tand
berg 1 Frk. Meyer 2 Frk. Thorsen 1 Frk. Sinding 2 Frk. Sin

ding 2'/2
Tk. Tand- 

berg 2 Frk Berg 1 Frk. Thellef- 
sen 2 Frk. Thorsen 1 Frk. Sinding 2 Frk. J.Schjer- 

den 2
rk. Thellef- 

sen 2 Frk. Berg 1 Frk. Thellef- 
sen 2'/2 Frk. Thorsen 2 Frk. Backer 2 Frk. Schjer- 

den 3
rk. Thellef- 

sen 2 Frk. Berg 1 Frk. Thellef- 
sen 2l/2 Frk. Thorsen 2 Frk. Backer 2 Frk. Schjer- 

den 3

^olen.

ilig Grøndahl: Klasse 5—10 1 t.

Naturfag. Regning. Skrivning. Tegning. Haandarbeide.

k. Tandberg 1 Frk. Thellefsen 3 Frk. Thorsen 2 Frk. Backer 1 ’/2 Frk. Sinding 4

Frk. K. Thrap 3 Frk. Thorsen 3 Frk. Backer 1 Frk. J. Sehjerden 4

Frk. Tand
berg Frk. Thorsen 3 Frk. J. Sehjerden 4

Frk. Tandberg 3 Frk. Thorsen 3 Frk. J. Sehjerden 4

urset. 
irigt).

Historie. Geografi. Naturfag. Mathematik og 
regning.

Skrivning. Tegning.

Norby 2 Årstal 2 | Schulerud 3 Schulerud 6 | Frk. Thorsen Nilsen 2
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IV. Undervisningen.

Oversigt over hvad der er gjennemgaaet i de forskjellige fag 
i skoleaaret 1887—1888.

Religion.
I klasse (2 t.). Det vigtigste af 1ste mosebog og enkelte afsnit 

af Jesu liv, knyttet til festerne, er gjennemgaaet. Lette 
salmevers. Billeder benyttede.

II klasse (2 t.). Det vigtigste af bibelhistorien gjennemgaaet 
mundtlig. Lette salmevers efter «Salmer og sange for 
smaaskolem.

III klasse (2 t.). Bibelhistorie: Vogts lille benyttes, dog maa 
undervisningen endnu betragtes som mundtlig meddelelse. 
Det gamle testamente gjennemgaaet. Af Katekismen 
gjennemgaaet de 3 første parter; den første med Luthers 
forklaring. Salmer efter »Salmer og sange for smaa- 
skolen ».

IV klasse (2 t.). Vogts lille bibelhistorie. Det nye testamente 
gjennemgaaet. Enkelte søndagsevangelier læste paa 
skolen efter testamentet. Katekismens 3 første parter 
med Luthers forklaring. »Salmer og sange for smaa- 
skolens fremdeles benyttet.

V klasse (2 t.). Vogts lille bibelhistorie repeteret. Katekismens 
3 sidste parter gjennemgaaede; smaa bibelsprog lærte. 
Salmer efter Landstads salmebog. Søndagsevangelierne 
læste efter testamentet.

VI klasse (2 t.). Vogts bibelhistorie for mellemklasserne. Det 
gamle testamente til Samuels 2 bøger læst og repeteret. 
Katekismus med sentencer. Søndagsevangelierne og 
salmer.

VII klasse (2 t.). Vogts bibelhistotie fra Samuel til «Den utro 
husholders. Forklaring: 1ste part. Kirkeaaret. Salmer. 
Det hellige lands geografi.

VIII klasse (2 t.). Vogts bibelhistorie. Fra bjergprædikenen til 
pinsedag læst og repeteret. Forklaring: 2den part. 
Bibellæsning. Kirkeaaret. Salmer.
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IX klasse (2 L). Vogts bibelhistorie. Fra pinsefesten til «Det 
hellige land«. Repetition. Forklaring: 3dje, 4de og 
5te part læst og repeteret. Salmer. Bibellæsning. 
Evangelierne.

X klasse (2 t.). Vogts bibelhistorie repeteret. Forklaringen lige
ledes. Kirkehistorie. Udvalg af Davids salmer. Johannes 
evangelium.

Norsk.

1 klasse (6 t.). Lydmethoden. Renlæsning. Hansens a. b. c. 
Pauss og Lassens læsebog, 1ste skoletrin til stykke 55. 
Endel eventyr og lette vers mundtlig meddelte og gjen- 
givne. Anskuelsesøvelser efter billeder.

II klase (8 t.). Pauss og Lassens læsebog, 1ste skoletrin, 1ste og 
2den afdeling. Mundtlig gjengivelse af det læste. Smaa 
vers lærte udenad. Afskrift, hvori ordene deles efter 
stavelserne, 4 gange ugentlig, de første maaneder paa 
skolen, senere som hjemmearbejde. Diktat 2 gange 
ugentlig.

111 klasse (6‘/3 t.). Pauss og Lassens læsebog, 1ste skoletrin, 2den 
og 3dje afdeling. Mundtlig gjengivelse af det læste. 
De vigtigste ordklasser indøvede i skoleaarets sidste 
halvdel. Vers. Afskrift hver dag. Diktat 1 gang- 
ugentlig. Udenadskrift 1 gang ugentlig.

IV klasse (7 t.). Eriksen og Paulsens læsebog, 2den del, 3dje 
afdeling læst og repeteret. Mundtlig gjengivelse af det 
læste. De vigtigste træk af gudelæren fortalte og gjen- 
fortalte. Vers. Ordklasserne og de vigtigste Sætnings
dele. Afskrift. Diktat og udenadskrift. I sidste halvaar 
skriftlige grammatiske øvelser paa skolen. Skriftlig 
gjenfortælling forberedes.

V klasse (5 t.). Læsning af Pauss og Lassens læsebog, 2den del, 
1ste afdeling. Digte lærtes udenad efter samme bog. 
Analyse af læsestykker og af sætninger i tyske stile
øvelser. Ordklasser, sætningsled og brugen af tegn ind
øvedes. 34 diktater og 25 gjenfortællinger skreves.
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VI klasse (4 t.). Læsning i Pauss og Lassens læsebog, 2den del, 
2den afdeling. Drøftelse af indholdet. Udenadlæsning 
af eventyr og digte i samme læsebogs 2den del, 1ste og 
2den afdeling. Analyse af læsestykker og af sætninger 
i tyske og franske stiløvelser; hoved- og bisætninger 
indøvedes, ordklasser og sætningsled repeteredes. Hof
gaards lille grammatik til § 38. Aars’s retskrivnings
regler benyttedes som haandbog. 30 diktater skreves 
og analyseredes; brugen af tegn indøvedes. 23 udarbej
delser, hvoraf 18 gjenfortællinger og 5 stile:

Gjøgen.
Et brev om sommerferierne.
Om vinteren (brev).
Om et (selvvalgt) kjæledyr.
Min have.

Vil klasse (4 t.). Læsning i Eriksens og Paulsens læsebog, 3dje 
del. Udenad lærtes prosastykker og digte af samme 
bog. Forfatterne omtaltes i tilslutning til læsebogens 
leksikon. Analyse af læsestykker; indøvelse af sætnings
læren. Hofgaards lille grammatik § 1—66 med for- 
bigaaelse af § 39—50. Aars’s retskrivningsregler. 28 
diktater, væsentlig til indøvelse af sætningslæren og 
skilletegn. 19 udarbejdelser, hvoraf 14 gjenfortællinger 
og 5 stile:

En spadsertur om høsten.
Et brev om sommerferierne.
Om et (selvvalgt) pattedyr.
Hvorfor vil du gjerne bo i Norge?
Asgaardsreien (o mskrivning).
En spadsertur om vaaren.

VIII klasse (3'/2 t.). Læsning af prosastykker og digte i Pauss 
og Lassens læsebog, 3dje del, 1ste afdeling. Udenad 
lærtes digte og prosastykker af samme bog. Om for
fatterne som i 7 kl. Analyse af vanskeligere læsestykker. 
Hofgaards lille grammatik. Aars’s retskrivningsregler, 
væsentlig som haandbog. 25 diktater med vanskeligere 
ord og længere perioder. Forklaring af gjængse stilfeil. 
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19 skriftlige arbeider, hvoraf 8 gjenfortællinger og 11 
stile: Efter regnskuren. — Beskrivelse af et pattedyr. 
— Østersøen. — Den første sne. — Peter den store 
(ekstemporalstil) — En uheldig dag. — Min første 
udflugt paa egen haand. — Da jeg skulde stelle 
hjemme. — En mislykket overraskelse. — Om jern. 
— Om skovdriften i Norge. — Om floden Rhin. — Min 
have. — Følgerne af uforsigtighed.

IX klasse (3 t.). Pauss og Lassens læsebog, III del, II og III 
afdeling (enkelte stykker). Selvvalgte digte og prosa
stykker læste udenad. Bjørnson: Maria Stuart læst og 
gjennemgaaet. Broch og Seips litteraturhistorie (den 
nyere norske litteratur). Af og til analyse. Verslærens 
elementer. 17 stileopgaver. Et besøg hos en veninde 
paa landet. •— Oversættelse fra tysk. (Die Kriegspfeife). 
— En beskrivelse af høsten. — En fortælling med motto: 
«Men let vil det barn, som ei lærer at virke, Først 
stjæle i naalehus, siden i kirkes. — Hunden og katten. 
— Børnenes opdragelse og livet i det gamle Sparta, 
(gjenfortælling). —• Udarbeidelse af selvvalgt emne. — 
En jernbanetur. — Beskrivelse af et maleri. — «Du 
lade, gak til myren og bliv vis». — En skitur. — Et 
fattigt, men lykkeligt hjem. — Udsigten fra St. Hans
haugen. — Hesten og dens nytte for menneskene. — 
En udflugt i skoven en vaardag. — Norge under Karl 
Johan og Oskar den 1ste. — Asiens tre store lavlande. 
— (De to sidste ekstemporalstile).

X klasse (4 t.).*)  III dels III afdeling af Pauss og Lassens læse
bog læst ud. Selvvalgte digte og prosastykker (ogsaa 
udenfor læsebogen) læste udenad til deklamation. «Den 
engelske lods» og «Kongsemnerne» læst og gjennem
gaaet. Broch og Seips mindre litteraturhistorie er lært. 
Leilighedsvis analyse og grammatiske spørgsmaal. Vers- 
læren repeteret i de vigtigste regler. Meddelt noget 
om troper og figurer. 18 stileopgaver: Vort land. — 

*) 1 t. ug. er anvendt til læsning af svensk og til græsk mythologi.
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Napoleon den store. — Hos gamle onkel. —Beskrivelse 
af en kirke. — Da Guri Moen første gang kom til Kri- 
stiania. — Paa dampskibsdækket. ■— I butikken. — Ude 
paa odden. — Et ubeleiligt besøg. — Hvorledes rygtet 
overdriver. — Et gjensyn. — En fejltagelse. — Med en 
blomsterbuket. — Et landskab. — Da vi væltede. — 
Et minde. — Min bogsamling. — Min yndlingsplads.

Tysk.
V klasse (5 t.)*). Lassens læsebog for begyndere indtil«Adjektivets 

samt 1ste afdeling af sammenhængende læsestykker. Stile 
og diktater veksler med udenadskrift og udenladæsning.

VI klasse (4 t.). Knudsens «Tysk Elementar og Læsebogs fra 
side 46 (dativ) til side 86 (de relative pronomener). 
Oversættelse fra tysk til norsk af læsebogens stykker, 
omtrent 30 sider. Hjemmestil en gang ugentlig efter 
tidligere paa skolen gjennemgaaede stykker af læsebogen. 
Enkelte diktater og skolestile.

VII klasse (4 t.). Oversættelse af Pauss og Lassens læsebog til 
side 63. (Schlacht bei Hastings forbigaaet). Leksen i 
regelen gjenfortalt paa skolen. Af Løkkes grammatik, 
formlæren til egte og uegte sammensatte verber. Hjemme- 
stile hver uge efter Knudsens stileøvelser. Diktat og 
skolestil afvekslende hveranden uge, skolestilen tildels 
retroversion af læsestykkerne.

VIII klasse (4 t.). Pauss og Lassens læsebog fra side 44 til 130 
med forbigaaelse af enkelte stykker. Leksen i reglen 
gjenfortalt paa skolen. Grammatik: formlæren fuldstæn
dig repeteret. Ugentlige hjemmestile efter Knudsens 
stileøvelser samt 1 skolestil om maaneden. Mundtlig 
oversættelse efter stileøvelserne. Diktat hver eller hver
anden uge.

IX klasse (3 t.). Pauss og Lassens læsebog 38 sider samt Gerstackers 
«Irrfahrten », den sidste dog væsentlig ex tempore. Løkkes 
grammatik: syntaksen. Hjemmestil efter Knudsens stile
øvelser; enkelte ekstemporalstile.

*) Fra skoleaaret 87—88 benyttes Lassens læsebog for begyndere.
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X klasse (3 t.). En time ugentlig oversættelse af Pauss og Las
sens læsebog. «Undine» af Fouquet, 1 time hver uge 
ex tempore. Det vigtigste af litteraturhistorien fortalt 
og gjengivet paa tysk. Grammatiken helt repeteret. 
Mundtlig oversættelse efter Knudsens stileøvelser. Stile 
af forskjelligartet indhold, hjemmestil i regelen hver 
uge, skolestil hver maaned.

Engelsk.
VIII klasse (4 t.). Brekkes læsebog for begyndere (enkelte stykker 

forbigaaede) med dertil hørende grammatik. Mundtlig 
og skriftlig oversættelse af de norske stykker i læse
bogen. Diktat og udenadskrift veksler hver uge.

IX klasse (4 t.). Brekkes læsebog, 2den del, 50 sider. Løkkes 
grammatik: syntaksen til 3dje afsnit. Ugentlige hjemme- 
stile efter Løkkes stileøvelser, væsentlig af fortællende 
indhold. Mundtlig oversættelse efter stileøvelserne. Diktat 
hver uge. En enkelt gang udenadskrift.

X klasse (4 t.). Brekkes læsebog, 2den del, 60 sider. FL: 
Montgomerys »Misunderstood« oversat ex tempore og 
enkelte stykker lært udenad. Løkkes grammatik: syntaksen 
repeteret. Stile efter Knudsens stileøvelser, hjemmestil 
hveranden, ekstemporalstil hver tredje uge. Mundtlig 
oversættelse efter stileøvelserne.

Fransk.

VI klasse (4 t.). «Syllabaire frangais* læst og repeteret med 
undtagelse af bogens 3 sidste blade. Hjælpe verberne og 
de 3 regelm. konjugationer tillige skriftlig indøvede ved 
stile efter samme bog, tildels skrevne paa skolen, ialt 30. 

VII klasse (4 t.). Knudsen ogWallems læsebog, 1ste del. De 
første 40 sider læste og repeterede. Mundtlig og skriftlig 
retroversering af læsestykkerne, gjenfortælling af anek
doterne. Af Brynildsens grammatik, formlæren, dog med 
forbigaaelse af de uvæsentlige enkeltheder, ligesom kun 
de almindeligste uregelmæssige verber medtages. Ugent
lige hjemmestile efter Bekkevolds stileøvelser til § 22, 

2
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(De personlige pronomener) dog med forbigaaelse af 
enkelte stykker.

VIII klasse (4 t.). Læsebogens 1ste del fuldstændig gjennem
gaaet og repeteret. Enkelte smaastykker dog kun læst 
ex tempore. 2 t. ugentlig anvendes til læsning og over
sættelse med gjenfortælling af det letteste stof. Gram
matik : repeteret formlæren, alle uregelmæssige verber 
lærte, gjennemgaaet det væsentligste af syntaksen. Prono
menerne indøvede ved ugentlige hjemmestile, der gjen- 
nemgaaes iforveien og læres efter rettelsen. Diktat efter 
forhen oversatte stykker veksler med udenadskrift. Enkelte 
ekstemporalstile af fortællende Indhold.

IX klasse (3 t.). Knudsen og Wallems læsebog, 2den del. Læst, 
men uden at repetere, 45 sider, valgte blandt bogens 
letteste stykker. Leksen saavidt muligt gjengivet paa 
fransk. «Lettres persanes» og «La greve des forgerons» 
læst ex tempore, ligesaa 100 sider af novellen «Dosia», 
af H. Gréville. Grammatik: syntaksen, dog med for
bigaaelse af kapitlerne «Verbets tider», »Betingelses
sætningers og «Om adverbiernes. De uregelmæssige verber, 
participiet og de vigtigste regler for subj. indøvede ved 
ekstemporalstile. Ugentlige hjemmestile af fortællende 
indhold, hvortil opgaverne ikke eller kun delvis gjennem- 
gaaes forud. Diktat efter stykker af ukjendt indhold. 
Lært udenad enkelte smaastykker og vers.

X klasse (3 t.). Af læsebogens 2den del læst, ikke repeteret, ialt 
65 sider af forfatterne Droz, Daudet, Thiers, Lamartine, 
Béranger, Souvestre, Merimée, Lungener, Komieu. Læst 
ex tempore «Gringoire» og fuldført «Dosia» med mundtlig 
gjenfortælling af det lettere stof. Grammatiken repeteret 
i sin helhed. Hjemmestile og ekstemporalstile. Enkelte 
diktater. Oversat fra norsk til fransk «Gnisten» (af 
Pailleron).

Historie.
111 klasse (3 t.). Fra Harald haarfagre til borgerkrigene fortalt 

og gjenfortalt.
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IV klasse (3 t.). Fra borgerkrigen til Kalmarunionen samt de vig
tigste perioder af den nyere tid. Repetition til Fredrik I.

V klasse (3 t.). En liden verdenshistorie. Hele historien gjen
nemgaaet, kun oldtiden repeteret.

VI klasse (3 t.). Sehjøths verdenshistorie. Fra Rom som keiser
dømme til 2det korstog med forbigaaelse af det vanske
lige stof. Briksens nordenshistorie. Fra begyndelsen 
til »Sverige indtil Kalmarunionen*.

VII klasse (3 t.). Schjøth: videre til »Frankrig under Ludvig 15*. 
Eriksen: videre til »Danmark og Norge under adelsvældet«.

VIII klasse (2 t.). Schjøth: Fra Peter den store til «Toget til 
Rusland«. Eriksen: videretil »Sverige fra 1654—1814«.

IX klasse (2 t.). Verdenshistorie (Nissen): fra «Frankrige 
under restaurationen. Julirevolutionen 1830» bogen ud. 
Læst og repeteret. Derefter gjennemgaaet (og repeteret) 
den nyere tids historie indtil den franske revolution (hos 
Nissen fra «Konstantinopels erobrings til og med «Den 
nordamerikanske frihedskamps.

Nordens historie (Eriksen): fra »Sverige under 
kongerne af det pfalziske hus« bogen ud. Læst og 
repeteret.

X klasse (3 t.). Verdenshistorie (Nissen): en rask gjennemgaaelse 
af oldtiden og middelalderen samt den nyere tid indtil 
reformationstidens slutning (1648) med fortrinsvis vegt 
paa det kulturhistoriske stof. Læsningen fuldstændiggjort 
ved fri fortælling eller oplæsning af historiske skildringer 
og karakteristiker, saavidt tiden strak til.

Norges historie gjennemgaaet efter Eriksens Nordens
historie. Hovedvegten lagdes paa den gamle selvstæn- 
digheds tid og paa tiden fra og med 1814. For forenings
tiden benyttedes navnlig »tilbageblikkene«.

Greograli.
II klasse (2 t.). De geografiske grundbegreber. Norges hoved

træk gjennemgaaede. Karttegning.
III klasse (2 t.). Globus. Verdensdelene og verdenshavene. Det 

vigtigste af Europa indøvet. Karttegning.
2*
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IV klasse (2 t.). Horns geografi, 1ste trin. De fremmede verdens
dele, Rusland og Balkanhalvøen gjennemgaaede. Kart- 
tegning.

V klasse (2 t.). Horns geografi, 1ste trin. Europa med und
tagelse af Rusland og Balkanhalvøen.

VI klasse (2 t.). Horns geografi, 2det trin. De fremmede 
verdensdele.

Vil klasse (2 t.). Horns geografi, 2det trin. Europa med und
tagelse af Norden og England.

VIII klasse (1 t.). Horns geografi, 2det trin. De nordiske lande 
og England

IX klasse (2 t.). Horns geografi, 2det trin. De fremmede ver
densdele repeteres, samt fysisk geografi.

X klasse (1 t.). Horns geografi, 2det trin. Europa repeteres. 
Norge fuldstændigere.

Naturfag.
IV klasse (1 t.). Beskrivelse af og fortællinger om de vigtigste 

pattedyr. Sandserne og nogle aandsevner omtalte.
V klasse (1 t.). Pattedyrene efter Sørensens lærebog. Et dyre- 

skelet gjennemgaaet efter planche. Kort fremstilling af 
menneskets bygning.

VI klasse (1 t). Fugle, krybdyr og padder efter Sørensens 
lærebog.

VII klasse (1 t.). Lededyr, orme, bløddyr og lavere dyr efter 
samme bog. Bestemmelsen af 6 levende planter, (ingen 
lærebog).

VIII klasse (l*/2 t.). Mennesket efter Sørensens lærebog, noget 
udvidet. Bestemmelse af levende planter med benyttelse 
af Sørensens botanik og «Flora».

IX klasse (2 t.). Pattedyr og fugle efter Sørensens lærebog. 
Sørensens botanik med forbigaaelse af et par familier. 
Planternes indre bygning kun gjennemgaaet mundtlig. 
Bestemmelse af levende planter som i 8de kl. Fysik: 
Henrichsen: Fra begyndelsen til luftarter med forbigaaelse 
af § 5 og 6; første afsnit af § 7, 8, 9. Repetition.
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X klasse (2 t.). Mennesket efter Sørensens lærebog i forbindelse 
med sundhedslære efter diktater. Bestemmelse af levende 
planter efter Sørensens «Flora». Fysik: luftarter, ma
teriens konstitiuton, magnetisme, elektricitet og varme 
efter Henrichsens fysik. Lyd- og lyslære mundtlig. 
Repetition af begge klassers pensa.

Regning.
1 klasse (3 t.). Læsning, opløsning og skrivning af tal til og 

med 100. Tallene 1 —10 lægges til og trækkes fra 
hvilketsomhelst tal under 100. Additionsstykker.

II klasse (3!A t.). Fortsatte øvelser fra 1ste klasse. Tallene til 
og med 1000. Additions- og subtraktionsstykker. Hjemme
regning 2 gange ugentlig.

III klasse (3 t.). Fortsatte øvelser fra 2den klasse. Talkredsen 
udvidet til millioner. Multiplikation med 1 og 2sifret 
multiplikator. Hjemmeregning 2 gange, ugentlig.

IV klasse (3 t.). Fortsatte øvelser fra 3dje klasse. De fire 
Regningsarter indtil division med 3sifret divisor. Hjemme
regning 2 gange ugentlig.

V klasse (2'/2 Q- De lire regningsarter i benævnte tal. Hoved
regning. Hjemmeregning 2 gange ugentlig.

VI klasse (2 t.). Almindelig brøk. Hovedregning. Hjemme
regning 1 gang ugentlig.

VII klasse (2 t.). Decimalbrøk. Bruddeu brøk. Hovedregning. 
Hjemmeregning 1 gang ugentlig.

VIII klasse (2 t.). Enkelt og sammensat reguladetri. Hoved
regning. Ugentlig Hjemmeregning.

IX klasse (3 t.). Procent-, rente-, delings-, blandings- og selskabs
regning. Fremmede landes myntsystem. Hovedregning. 
Ugentlig hjemmeregning.

X klasse (21.). Rabatregning. Diskonto. Repetition af hele regne
læren. Hovedregning. Begyndelsesgrundene i geometri.

Skrivning.
1 klasse (3 t.). De smaa og store latinske bogstaver efter opskrift 

paa vægtavlen, først paa dobbeltlinjeret tavle, senere i 
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dobbeltlinjeret skrivebog. 1 sidste del af aaret sammen
skrift.

11 klasse (3 t.). Hj. Nielsens »Skriveøvelser«, 1ste og 2det hefte. 
Taktskrivning. Diktat 2 gange maanedlig.

111 klasse (3 t.). Hj. Nielsens »Skriveøvelser« 2det og 3dje hefte. 
Taktskrivning. Diktat 2 Gange maanedlig.

H klasse (2 t.). Hj. Nielsens »Skriveøvelser« 4de og 5te hefte. 
Taktskrivning. Diktat 2 gange maanedlig.

V klasse (2 t.) Hj. Nielsens »Skriveøvelser« 4de og 5te hefte. 
Taktskrivning. Diktater.

VI|
AU; klasse (1 t.). Hj. Nielsens »Skriveøvelser«. Diktater.
VI11I

Frihaandstegniiig.

111 klasse (172 t.). Lodret, vandret parallel, parallellogram, rekt
angel, ligebenet retvinklet triangel, diagonaler, rhombe, 
kvadrat, læres ved hjælp afbrikke- og takttegning. Op
gaverne udføres først paa tavlerne med griffel. Sidste 
halvaar 1 hukommelsestegning hveranden uge.

IV klasse (2 t.). Kvadrat, hvori indlægges, ved deling af sider 
og diagonaler, rette retlinjede mønstre. Symmetri. Lidt 
vanskeligere brikke- og takttegninger. Sidste halvaar 
kvadrater paa spids betragtet som regulær polygon med 
centrum, større og mindre radius (definitionerne læres) 
og hvori lette eurythmiske mønstre indlægges. A-tempo- 
tegning. Eleverne øves til selv at komponere mønstre. 
1 Hukommelsestegning hver maaned.

V klasse (2 t.). De letteste regulære polygoner læres paa samme 
maade som 4-kanten. Sammenligninger trækkes og for- 
skjelligheder paavises og læres, v. Hannos ABC. Mindst 
en hukommelsestegning om maaneden til repetition af 
det indøvede, hvormed nu videre fortsættes opover i 
skolens høiere klasser. Cirkelen og de lette mønstre 
dannede af den.

VI klasse (2 t). Cirkelen, 3-kanten, 4-kt., 6-kt., 8-kt., 5-kt. 
med indlagte krumlinjede mønstre, rosetter, fladeorna
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menter. Fyldinger, border. Eleverne vises, hvorledes 
opgaverne kan anvendes og udføres med kjedesting 
som lidsebroderi etc. Tusk og pensel anvendes til op- 
trækning af konturer og overlægning med lette, lyse toner. 

VII klasse (2 t.). Fortsættelse. Ellipsen: ovaler, lette urne- og 
vaseformer (i kontur). Lette, stiliserede bladformer. Bølge
linjer og deraf dannede lette randornamenter. Farve- 
sekstanten, primære og sekundære farvetoner, kun svage 
anvendes. Gummi benyttes.

VIII klasse (2 t.). Lette græske palmetformer, do. fra middel
alderen og renaissaneen. Spiraler og sneglelinjer og 
deraf udledede ornamenter med blade, knopper og blom
ster (kun stiliserede). Tertiære farvetoner, svage.

IX klasse (2 t.). Fortsættelse. Mønstertegning. Foredrag over 
stilarter, nærmest med hensyn til mønstertegning.

X klasse (2 t.). Perspektivtegning efter modeller. Frihaands- 
tegning. Fortsatte Foredrag over stilarter

Haandar b eide *).

I klasse (41.). Strikning: Eleven lærer at lægge op og 
strikke rette og vrange masker, der senere anvendes til 
smaa mønstre (mønsterlap).
Søm paa ka navas: Forsting, attersting og foldesting 
med kulørt garn.

11 klasse (4 t.), Strikning: Eleven lægger selv op til et par 
mindre strømper, der fuldføres i denne klasse.
Søm: Paa mønsterlap af lærred indøves de forskjellige 
slags sting: Faidesting, attersting, indresøm, kastesøm 
oe; hulsøm.

III klasse (4 t.). Strikning: Et større par strømper, der fuld
føres i aaret.
Søm: Fortsættelse af mønsterlap med forskjellige, mere 
kunstige sting, saasom hulsøm o. s. v. En sypose til at 
bevare arbeidet rent er syet af eleven selv paa java- 
kanavas med broderet bord og navn.

*) Se haandarbeide under almindelige bemerkninger.
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IV klasse (4 t.). Fremdeles strikning, taa og’ hæl for sig; fort
sat strømpestrikning.
Linsøm: Et linned af let facon og passende til eleven. 
Hulsøm, Rynkelap.

V klasse (3 t.). Strikning, Linsøm: Et linned (til eleven) med 
linning og rynker. Broderi: prøvelap med knaphulstunger.

VI klasse (2V2 t-)- Strikning. Navnedug. Broderi: 
Mammelukker med let engelsk søm.

VII klasse (3 t.). Søm: Engelsk broderi. (Toiletpude, som 
eleven selv syr og sætter sammen.

VIII klasse (2 t.). Søm: Mønsterlap. En lærredslængde paa 
2 m. med forskjellige sømme: enkelt fald, indresøm, 
kastesøm, der anvendes til indfælding af spjeld, mellem- 
verk, som hekles (o. lign.), knaphul, isyen af baand, 
hægter, knapper m. m. Navning, stopning og lapning.

IX klasse (2 t.). Linsøm: Linned. Eleven lærer først at tegne 
og klippe en mindre model i papir; dernæst lærer hun 
at forstørre den og at klippe linnedet, der skal passe 
hende selv, ligesom hun ogsaa tegner broderimønstret 
paa linningerne. Anvendes blonder, skal hun selv hekle 
disse. Enkelte flinke elever rækker som hjemmearbeide 
paa egen haand at strikke et par mindre strømper. Be
høves veiledning, bringer hun dem med til lærerinden.

X klasse (2 t.). Fransk broderi: Lommetørklæde med heklet 
blonde.
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Middelskolekurset.
(Etaarigt).

Religion (2 t.). Vogts bibelhistorie og Sverdrups forklaring 
gjennemgaaet.

Norsk (2 t). Af IV trins II afdeling af Pauss og Lassens læse
bog er læst udvalgte stykker. Af vore nyere digteres 
arbeider er en del læst udenad. Af Wergeland er, for
uden hvad der staar i læsebogen, gjennemgaaet: «Den 
engelske lods» og «Jan van Huysums blomsterstykke». 
Af Ibsen: «Kongsemnerne». Af Bjørnson: «En glad 
guts Af Erikseus litteraturhistorie læst om Wergeland, 
Welhaven, Bjørnson og Ibsen. Desuden er der givet 
en oversigt over det vigtigste af den dansk-norske littera
turs historie. Metriken gjennemgaaet. 13 stileopgaver. 
Et besøg paa landet i sommerferien. Karakteristik af 
kong Haakon, hertug Skule og bisp Nikolas. — Naturen 
og folkelivet i det nordlige Norge. — En fortælling: 
(Motto: Tungsindig sidder paa sit fjeld o. s. v.). — Ind
hold af «Jan van Huysums blomsterstykke«. — Mit første 
besøg i hovedstaden. — En dampskibstur. — En vinter
dag. — En reise gjennem Europas større stæder. — 
Hesten, dens egenskaber og nytte for menneskene. — 
Hvad kræves der af en udarbeidelse i norsk. — Lidt 
om Norges natur og folkeliv (fortalt af en udlænding). 
— Ærlighed varer længst (fortælling). — (De to sidste 
er ekstemporalstile.).

Tysk (3 t.). Grammatiken: Formlæren repeteret i sin helhed 
efter Løkkes større grammatik. Sætningslæren gjennem- 
gaaet udtogsvis efter samme. Læsning: nogle Sehillerske 
ballader efter Pauss og Lassens Læsebog. Ueberrasehun- 
gen. 3 Humoreschen von Schuehing, Girndt u. Stoekl 
(Goldschmidts 50 Pfennig-Bibl.) afvekslende statarisk og 
kursorisk. Det meste af Bjørnson. Zxvischeu den Sehlaeli- 
ten — iibers. v. Edm. Lobedanz. Stil: 1 ekstemporal
stil hver uge, hjemmestil hver fjortende dag, væsentlig 
efter Hofgaards opgaver.
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Engelsk (3 t.). Af Brekkes læsebog 2den del statarisk omtr. 60 
sider, «After dark» (Wilkie Collins) kursorisk. Løkkes 
grammatik helt gjennemgaaet. Præpositionerne og syno
nymerne efter Knudsen og Løkkes stileøvelser. Hver uge 
afvekslende hjemmestil og skolestil, dels efter Brekkes, 
dels efter Knudsen og Løkkes stileøvelser.

Fransk (1 t.). Knudsen og Wallems læsebog, 2den del, 50 sider, 
tildels stykker, der har været læst i 9de og 10de klasse. 
Brynildsens grammatik: formlæren og det væsentligste 
af syntaksen

Historie (2 t.). Verdenshistorien og Nordenshistorien repeteret 
efter Nissens og Eriksens lærebøger.

Geografi (2 t.). Geelmuyden: Geografien i sin helhed er læst.
Naturfag (3 t.). Henriksen, lærebog i fysik for middelskolen 

med forbigaaelse af §§ 5, 6 og første del at 7 samt §§ 9, 
21, 22, 59 (om sirenen), 64 og 92. Undervisningen led
saget af eksperimenter. Sørensen: Planterigets og dyre
rigets naturhistorie i kort udtog for middelskolen. Under
visningen har været støttet til forevisning af præparater 
og plancher, og naar aarstiden har tilladt det, beskri
velse og bestemmelse af levende planter. Afsnittet om 
planternes indre bygning er gjennemgaaet mundtlig, men 
ikke læst efter bogen

Mathematik og regning (6 t.). Det lovbefalede pensum med de 
for piger gjældende indskrænkninger er gjennemgaaet 
efter følgende lærebøger: Johannesen, lærebog i arith- 
metik og algebra for middelskolen. Johannesen, praktisk 
regnebog, 3dje hefte. Bonnevie, udmaalingslære

Tegning (2 t.). I frihaandstegning 10 opgaver: græske lotos, 
palmet og rankeform, samt et romansk randornament 
efter almindelige opgaver fra tidligere afgangseksamener. 
Projektionstegning: 16 opgaver. Alle opgaver fra tid
ligere middelskoleeksamener er udførte.

Middelskole-eksamen 1888.
Kommissionen for afholdelse af middelskolens afgangs

eksamen i Kristiania bestod i 1888 af følgende herrer: skole
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bestyrer Pauss (Nissens pigeskole, formand); skolebestyrer Hofgaard 
(Aars og Voss’s skole); skolebestyrer Andersen (Andersens skole); 
skolebestyrer Jespersen (borgerskolen); Inspektør Larsen (frøken 
Bauers skole); rektor Muller (Chr. kathedralskole); skolebestyrer 
Thor (den nye middelskole for piger); cand. mag. Norbye (frk. 
Falsens skole); cand. theoL Vig-Andersen (frk. Fredriksens skole); 
skolebestyrer Gjør (Gjertsens skole); skolebestyrer Gundersen 
(Gundersens skole); skolebestyrer Niclielsen (Nicheisens skole); 
skolebestyrer Sørensen (Sørensens skole).

Efter kommissionens forslag beskikkede kirkedepartementet 
følgende herrer til censorer ved denne skole:
I religion: Cand. theol. Ellefsen.
I norsk: Cand. theol. Aubert, skolebestyrer Andersen.
1 tysk: Cand. philos. Bekkevold, Cand. philos. Bruenech.
1 engelsk: Adjunkt Christensen, frk. Næss.
1 fransk : Frk. Wichmann.
1 historie: Kongl. fuldm. Grønvold.
1 geografi: Inspektør H. Larsen.
I mathematik: Adjunkt L. Larsen.
I naturfag: Frk. Bertheau.
1 tegning: Tegnelærer Spjeldnæs.
1 skrivning: Sekretær Thorsen.

Opgaverne til de skriftlige prøver blev tilstillede skolerne 
fra kirkedepartementet. De lød saaledes:

Norsk stil:
Fortæl om den nytte, vi har af vore skove.

Tysk stil:
1 aaret 1714*)  blev der bygget et høit taarn paa en af de 

største kirker i Kjøbenhavn. Under arbeidet hændte det en dag, 
at en tømmersvend kom i trætte med sin mester og i vrede 
paastod, at han var en lige saa dygtig tømmermand som han. 
Da tog mesteren uden at sige et ord en lang bjelke og lagde 
den ud fra toppen af stilladset, greb en øks. gik med den ud 
paa bjelken og huggede den med et sikkert hug fast i bjelkens 

*) Skrives med bogstaver.
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ende. Derpaa vendte han sig om og gik tilbage ind i taarnet 
og befalede svenden at gaa ud og hente øksen. Denne gik 
ogsaa raskt derud. Men da han var kommen paa den yderste 
ende af bjelken og vilde gribe efter øksen, forekom det ham, 
som om der var to økser. Han raabte derfor til mesteren og 
spurgte, hvilken af dem han skulde tage. Da skjønte mesteren, 
at han var bleven svimmel, og sagde: »Gud være din arme 
sjæl naadig«. I samme øieblik styrtede svenden ned og slog 
sig ihjel.

Engelsk stil:

Under den franske revolution var en adelsmand ved navn 
Le-fort bleven grebet og kastet i fængsel som tiende af friheden 
og sit fædreneland. Hans hustru, der frygtede det værste, for
søgte ethvert middel, som mod og kjærlighed kunde finde paa, 
for at redde ham, dog uden held. Da kjøbte hun for en betydelig 
pengesum tilladelse til at aflægge ham et besøg i fængselet. Til 
fastsat tid viste hun sig for sin mand, iført to dragter, den ene 
udenpaa den anden. Uden at give eller at modtage noget kjær- 
tegn, tog hun hurtig af sig den yderste dragt, og hvor meget 
end manden vægrede sig, lykkedes det hende dog at overtale 
ham til at tage denne paa og lade hende blive tilbage i hans 
sted. Forklædningen viste sig fortrinlig. Le-fort slap ud og 
flygtede. Først den følgende dag opdagedes listen — »Dit 
skarns menneske!«,*) udbrød da fangevogteren, »hvad har 
du gjort?« — »Min pligt«, svarede hun; »gjør du din!«

Regning og konstruktionstegning (for piger):
Formiddag.

I.
A lod bygge et hus, som var beregnet til at ville koste 

ham 1 9000 kr. i fuld færdig stand. Kjelderen blev gravet 12,5 
m. lang, 8,4 m. bred og 1,5 in. dyb. Udgravningen og bort- 
kjøringen af gruset blev betalt med kr. 0,75 pr. læs. I hvert 

♦) Skarns menneske: wretch.
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læs toges 0,5 m.3. Opmuringen af kjelderen kostede kr. 1 263,75. 
Da disse Arbeider var udførte, fandt han, at deres kostende 
svarede til beregningen. Den øvrige del af bygningen fik han 
derimod opført 16 pot. billigere end beregnet. Hvad kom altsaa 
huset til at koste?

II.
1 kg. the og 5 kg. sukker koster tilsammen 10 kroner 

Dersom prisen paa sukker forøges med 50 pet. og prisen paa 
the med 10 pet., koster de kr. 12,60. Hvad er prisen paa 1 kg. 
af hver sort?

E fte rm i d d ag.
III.

I en cirkel er der indskrevet et triangel saaledes, at den 
ene af de buer, hvori cirkelen deles, er II2V20, og af de to 
andre er den ene dobbelt saa stor som den anden. Beregn, 
hvormange grader og minutter vinklerne i triangelen indeholder.

IV.
Konstruer et retvinklet triangel, hvori den ene kathet er 10 

em. og den indskrevne cirkels radius 4 cm. Forklar fremgangs 
maaden.
I.. I I I I I I I I I 1

Proj ektionstegning :
Følgende figurer, opstillede af læreren efter det ham tilstillede 

rids, forlanges aftegnede i horizontal og vertikal projektion.
En kvadratisk klods ligger paa horizontalplanet saaledes, at 

dens ene sideflade danner en vinkel paa 30° med det vertikale 
projektionsplan. Midt paa denne staar en ret kegle. Til keglen 
støtter sig en regulær, 6-kantet pyramide, der staar med spidsen 
paa horizontalplanet og saaledes, at pyramiden og keglens akser 
ligger i et plan parallelt med det vertikale projektionsplan.

Den kvadratiske klods: grundflade 6 cm., høide 2,5 cm.
Afstanden fra dens midtpunkt til det vertikale projektions

plan 6 cm.
Keglens grundflades radius 3 cm., høide 10 cm.
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Pyramidens grundflades større radius 3 cm., høide 10 cm.
Afstanden fra pyramidens spids til midtpunktet af grund

fladen i den kvadratiske klods 8 cm.
1111111 ii 11

V. Middelskolens afgangseksamen 1888.
Kurset havde oprindelig 14 elever, hvoraf 9 fra pigeskolen, 

5 privat underviste. 1 af skolens elever blev syg (lungebetæn
delse) i slutningen af mai maaned og kunde saaledes ikke frem
stille sig til eksamen. 1 af privatisterne deltog i kurset uden 
eksamen som maal. Følgende 12 elever fremstillede sig til 
eksamen.

*) Elever kun af det etaarige middelskolekursus.

Fødsels-
aar.
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Hovedkarakter. Fødested.

1*) Enger, Dagny f. 'Vi 2 71 1 meget godt 2,io Høland.
2 Gamborg, Elizabeth f. 71 11 udmerket godt 1,23 Kristiania.
-7 Hjortdahl, Karen f. 7- 70 1 meget godt 2,33
4 Hirsch, Harriet f. % 71 11 udmerket godt 1,27
5 Jensen, Petra f. 27, 72 2 udmerket godt 1,40
6 Jørgensen, Gudrun f. «/- 72 2 meget godt 1,01 »
Y Kjeldseth, Aagot f. 70 11 udmerket godt 1,S3
8 Nielsen, Sigrid f. 8A 70 671 meget godt 2,07 »
9*) Radich, Mimi f. 72 1 udmerket godt 1,43 Fredrikstad.

10*) Scheel, Helga f. 3% 71 1 udmerket godt 1,86 0. Thoten.
11 Schmidt, Marie f. >7« 70 11 meget godt 1,64 Kristiania.
12 Skj egstad Signi f. 8A 70 5‘/a meget godt 1,68 »
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VI. Skolens samlinger.
A. Den naturhistoriske samling.

a) Planche verker:
Dyb dahis plancher, mennesket og dyrerækkerne.
S tål ham mårs to plancher over bier.
Bross: 12 plancher over dyrerækkerne.
Schreiber: Zoologiske vægtavler, botaniske do.
Fiedler: 4 anatomiske vægtavler over mennesket.
Andersen, A. J., Wåggtaflor for åskadningsundervisningen 

i botanik.
b. Modeller:

Øiet.
Hjerte og Lunger.

c) Den zoologiske samling:
Grævling.
Ekorn.
Rødstjert.
Tornirisk.
Spurvehøg.
Rødkjelke.
Flagspet.
Ringdue.
Graaspurv.
Bogfinke.
Bergfinke.
Sidensvans.
Konglebit.
Dompap.
Ringtrost.
Rødvinge.
Nøddeskrike.
Stær.
Agerrikse.
Rugde.
Strandsnipe.
Tiur.
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Aarhane.
Kype i sommerdragt.
Rype i vinterdragt.
Stokand.
Katugle.
Paa spiritus: firben, salamander, hugorm.

d) Natur p r o d u k t e r: 
En del knokler.
Tverskive af elefantkindtaud.
En del vildfugleæg.
Forskjellige aks.
En frøsamling.
Et sukkerrør
Et bambusrør
Sverd af sverdfisk
Muslingeska 11 er, sneglehus
Søstjerner, krabbeskal m. rn.

B. Den fysik al ske samling.
(Mekanik.)

MetermaaL
Tridser, et sæt.
Skraaplan.
Vegtskaal til skraaplan.
En almindelig skaalvegt med 3 skaale.
Vegtstang med lodder.
En gramvegt — sats.
Centrifugalapparat med biapparater.
Apparater til paavisning af det opadgaaende tryk og sidetryk 

i vædsker.
Segners vandhjul.
Pascals kar.
Komm un iceren de rør.
Apparat til at paavise Archimedes’s lov.
Kapillarrør i stativ.
Barometerrør.

3
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Adhæsionsplader af glas.
Bøiet graderet glasrør til paavisning af Mariottes lov.
Ballon til veining af luft.
Magdeburgske halvkugler.
Apparat til kviksølvregn.
En tyk kautschuksnor (til paavisning af faste legemers elasticitet).
Apparat til sprængning af blære.
Hævert.
Stikhævert.
Sugepumper af glas.
Trykpumpe af glas.
Alm. luftpumpe.
Apparat til at vise Archimedes’s lov for luft.
En flaske med kviksølv.

Seebeeks sirene.
Orgelpiber.

Apparat til billeddannelse med en liden aabning,
Prisme.
Vinkelspeil.
Konkavt speil.
Konvekst speil.
Konkav linse.
Konveks linse.
Skjærm til at opfange reelle billeder.
Glasprisme paa stativ.
Nogle larvestriber paa papir.
Nogle ^arvede glasplader.

Apparat til al vise faste legemers udvidelse.
Apparat til at vise flydende og luftform, legemers udvidelse.
Kalorimeter med jernlod.
Kobberstang og jernstang til paavisning af varmeledningsevnen.
Thermometer (Reaumur og Celsius).
Spirituslampe.
Flaske til at koge i.
2 stativer.
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1 porcellæns skaal.
Bægerglas og reagensrør.
To magnetstave.
En æske med jernfilspaan.
Deklinationsnaal paa lang spids.
Hesteskomagnet.

Elektricitet.

Stænger af lak og glas.
Kautschukstang.
Konduktor med pendler.
Elektrisk pendel.
Elektrisk udlader.
Elektrieermaskine (gnidnings).
Isolerskammel.
Elektrisk turbine.
Apparat til elektrisk dans.
Leydenerflaske.
To chromsyre — elementer paa stativ.
Dukke til at vise den elektriske frastødning.
Galvanometer.
Vanddekompositions apparat.
Elektromagnet i hesteskoform.
Elektromagnetisk induktionsapparat.
Elektrisk ringe-apparat.
Telegraf apparat.
Elektroskop.
Elektrofor.

C. Historiske og geografiske vægkarter.

Kiepert, H., Orbis terrarum, Imperium romanum, Italia antiqua 
og Graccia antiqua.

Kiepert, R., Vægkarter: Australien, Britiske øer, Italien.
Chun, C., Nord- og Syd-Ainerika.
Debes: Physik. Wandkarte d. deutschen Reich.
Hart: Asien, Østerrige, Ungarn, Europa.
Arndt: Niederlande und Belgien.

3*
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Johnston: Nord- og Syd-Amerika, Afrika, Australien, Central- 
Europa, Frankrig, Planiglobimn.

M e n t z e r: Skandinavien.
Sehwenzen: Skandinavien.
Den private opmaaling: Skandinavien.
Schude: Palæstina.
National Society: Asien.
Globus.
R e u t e r: Stjernekart.
Kart over metrisk maal og vegt.

D. Vægplancher.
Ernst Heitman: Geograliske plancher.
Rom: Geografiske billeder.
Knudsen: Norgeshistoriske billeder.
Kretschmer og Rohrbach: Die Trachten der Volker.
Plancher til unskuelsesøveiser.
Bibelske billeder.
Kunsthistoriske billeder.

VII. Skolepenge og fripladse.
Skolebetalingen er i 

1ste klasse........5 kr. maanedlig
2den do..........................8 - —
3die og 4de klasse . . 10 - —
5te klasse...................12 - —
6te—10de klasse . . . 14 - —

For den nederste af 2 søstre, fragaar en tredjedel. Af 3 
søstre gaar den nederste frit, de 2 andre betaler helt ud. Af 4 
søstre gaar den næstnederste frit, og for den nederste betales en 
tredjedel. Skolepengene erlægges forskudsvis og skal i regelen 
indbetales den første læsedag i hver maaned. Naar skolepengene 
ikke er betalte i 3 maaneder, kan eleven negtes adgang til 
skolen. Udmeldelse maa ske 2 maaneder forud, i modsat fald 
er man forpligtet til at betale skolepenge for 2 maaneder.
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Fripladse eller nedsættelse af skolepengene tilstaaes kun de 
elever, hvis forsørgere enten er døde eller er komne i en saa 
trykkende økonomisk stilling, at de ikke længer ser sig istand 
til at betale fulde skolepenge. Der fordres ogsaa, at vedkom
mende elev har besøgt skolen i flere aar, og ved flid, god op- 
førsel og god fremgang i skolen har gjort sig fortjent dertil. 
Fripladse. gives ikke i de nederste klasser. Ansøgninger om 
fripladse indleveres hvert aar inden mai.

Paa middelskolekurset, der begynder 1ste september, er skole
pengene 20 kr. maanedlig; de erlægges forskudsvis.

VIII. Almindelige bemerkninger.

Ved skolen gives der daglige karakterer, som indføres i hver 
klasses protokol. Dette paalægges dog ikke lærerne som nogen 
bestemt pligt, men da det er regel, at enhver elev skal med
bringe til sine foresatte en maanedskarakter for hvert fag, maa 
denne udregnes enten efter protokollen eller efter de af ved
kommende lærer i sin egen notisebog indførte daglige karakterer. 
1 de øverste klasser hænder det, at de daglige karakterer giver 
en for god middelkarakter — forsømmelser kan jo alene 
bidrage hertil — hvorfor faglæreren ved hver inaaneds slutning 
har ret til at nedsætte hovedkarakteren efter elevens kundskabs
standpunkt.

Særskilt karakter for opførsel og orden gives hver maaned.
Hvert halvaar giver lærerne en flidskarakter for de enkelte 

fag, hvorefter en hovedkarakter udregnes, der indføres som elevens 
flidskarakter for halvaaret.

Haandarbeide.
For at opnaa er mere methodisk undervisning i dette fag 

er det nødvendigt:
1) at skolen maa være fuldkommen uafhængig i valget og be

handlingen af sine elevers arbeide, og desuden:
2) at alle elever paa samme trin maa have det samme slags 

arbeide og samme øvelse at udføre.
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3) Lærerinden bør saa lidet som muligt, udføre noget paa 
elevernes arbeide, men kun give anvisning og veiledning til 
en rigtig udførelse. Skolens plan med bensyn til dette fag 
er: at lægge et grundlag for alt kvindeligt haandarbeide 
og at bibringe eleverne dygtighed til selvstændig at for
færdige de almindelig forefaldende arbeider og muliggjøre 
en videre selvuddannelse paa det i skolen lagte grundlag.

Da der gives saa mange forskjellige slags haandarbeider, 
kan det ikke ligge i skolens plan at optage alle disse i 
undervisningen, men den maa indskrænke si.; til et bestemt 
udvalg, som : strikning, linsøm (stopning og lapning), navning 
og broderi.

I henhold til ovenanførte maa særlig fremhæves, at resul
taterne af denne undervisningsplan ikke nærmest vil vise sig i 
stingenes eller i selve sømmens finhed, endnu mindre i opnaaelsen 
af en saadan fuldkommenhed, hvormed alene en øvet sømmerske 
kan forfærdige, et stykke linsøm, men deri, at barnet bedre 
forstaar, hvorfor det gjør dette eller hint, og kommer til at 
handle med større selvstændighed og omtanke. Ligesom de ud
førte arbeider saaledes vil komme til at antage en forskjellig 
karakter, saa maa ogsaa bedømmelsen af disse ske efter en anden 
maalestok end hidtil, idet der fornemlig maa tages hensyn til 
den methode, skolen gjennem sine arbeider vil fremstille.

Det er forhaabentlig overflødigt at tilføie, at der lægges 
vegt paa, at arbeidet bliver rent, smukt og ordentlig udført, 
saavelsom at man søger at vække og uddanne elevens smag og 
sans for finere haandarbeider.

Sang.
Sangundervisningen begynder i skolens 4de klasse med ind

øvelse af smaa lette melodier, dels efter gehør, dels efter sang
bog. I de høiere klasser en-, to- og trestemmige sange. De mest 
brugelige koraler indøves. Straks før eksamen af holdes en sang
prøve, hvortil elevernes forældre og foresatte indbydes,

Grymnastik.
Gymnastiken indøves dels fritstaaende, dels som apparat- 

gymnastik. Fra 2den kl. systematisk for de forskjellige aldre 
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efter professor Lings gymnastiktabeller, søgende at udvikle lege
met til sundhed og kraft samt at fremkalde en smuk, naturlig 
holdning og gang. 

IX. Sundhedstilstanden.

Sundhedstilstanden ved skolen har i det forløbne skoleaar 
været tilfredsstillende, især naar der tages hensyn til den sygelig
hed, som sidste vinter herskede blandt børn i Kristiania. Del
er forekommet 7 tilfælde af difterit, nemlig 1 i VII, 1 i VI a., 
1 i VI b„ 1 i V, 1 i IV og 2 i III kl.

Ved de 2 i III kl. indtrufne tilfælde maa det antages, at 
smitten er udviklet i hjemmet, da søskende, der før var angrebne 
af sygdommen, døde paa lasarethet.

For 2 af skolens elever medførte sygdommen døden; den 
ene, elev af III klasse, døde i september, den anden, elev af 
VII klasse, blev syg 4de januar og døde faa dage efter.

Af skarlagensfeber har der ligeledes forekommet 7 tilfælde, 
hvoraf 1 i II, 1 i III, 3 i V, 1 i VIII og 1 i IX kl.

For at hindre den i november maaned optrædende mæsling- 
epidemi fra at udbrede sig inden skolen, hvor intet tilfælde 
dengang var forekommet, besluttede skolen, efter forslag fra hr. 
skolebestyrer Voss, gjennem cirkulære til forældrene at anmode 
disse om, straks noget barn blev angrebet af mæslinger i hjem
met, da at underrette skolen herom, Elever fra de hjem, hvor 
isolation ei kunde finde sted, blev da negtede adgang til samvær 
med kamerater paa skolen og underviste af en dertil af skolen 
engageret privatlærerinde, der i sit eget hjem læste med disse 
elever. Denne forholdsregel overholdtes nøie fra 1 til og med 
VI kl., men antallet af saadanne elever var aldrig stort, da det 
viste sig, at de børn, der ei før havde havt mæslinger, i regelen 
fik dem selv efter nogle dages forløb, saasnart sygdommen var 
optraadt i hjemmet. Mæslinger var især udbredt blandt eleverne 
af II og VI kl., saa undervisningen i disse klasser led endel 
under de mange forsømmelser; men procenten af syge børn var 
liden, hvorfor der er grund til ai tro, at den omtalte forholds
regel ikke har vist sig unyttig eller overflødig.
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Friminutterne falder efter følgende tabel.
Skolen begynder kl . 0.

kl. 10 gives 10 minutter fri
kl. 11 »15 — »
kl. 12 » 12 — »
kl. 1 » 10 — »

Eleverne er dels ude paa gaardspladsen, dels ude i gangene, 
forat værelserne kan blive udluftede.

I maanederne juni, juli og august ophorer gymnastikunder
visningen, og skolen slutter de varmeste dage kl. 1.

Skoleaaret 1887— 1888 afsluttedes med udlevering af eksamens
karaktererne lørdag den Ode juli kl. 11. Ferierne varede til 
mandag den 22de august.


