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I. LÆRERPERSONALET.

Georg Fasting, cand, theol., dr. philos. Født 
1837. 1864—68 lærer ved Aars og Vos’s skole, 1868— 
69 vikarierende lærer ved søkadetinstitutet, 1869—73 lærer 
ved Den Tankske skole i Bergen, 1873—90 bestyrer af 
Sarpsborgs middelskole, 1891—92 overlærer ved Drage
fjeldets folkeskole i Bergen, siden 1892 lærerskolens be
styrer, siden 1902 rektor.

Johan D y r i n g, cand. real. Født 1849. 1874—75 
lærer ved Porsgrunds borgerskole, 1875—77 andenlærer 
ved lærerskolen, siden 1877 overlærer ved samme.

Otto Couch eron, cand, theol. Født 1865. 1889 
—90 vikarierende lærer ved flere skoler i Kristiania, 1890 
— 95 tredjelærer ved Hønefos middelskole, siden 1895 lærer 
af 2. lønningsgruppe ved lærerskolen, siden 1902 adjunkt.

Mathilde E r i k s e n, cand, philos. Født 1858, 
siden 1891 lærer af 3. lønningsgruppe ved lærerskolen.

Wexel Wexel s en, cand. mag. Født 1862. 1883 
vikar ved Ringerikes middelskole. Lærer ved Gundersens 
skole i Kristiania i 2'/g aar. 1895—96 vikar ved Nord
strands middelskole. Fra høsten til julen 1896 vikar ved 
lærerskolen, 1897—1902 lærer ved skolens forberedelses
klasse, siden 1902 adjunkt.

Nils Christian Jacobsen, seminarist. Født 
1845. 1865—70 almueskolelærer i og ved Larvik, 1871 — 
72 lærer ved Breviks borgerskole, 1872—80 bestyrer af

i — Holmestrand lærerskole.



6 Holmestrand lærerskole. [1902

Den private borgerskole, 1880—93 lærer ved Aars og 
Voss’s latin- og realskole, fra 1893 bestyrer af Hohne- 
strands folkeskole.

Margrethe Johanne Spolert, lærerindeeksa
men af høiere grad. Født 1856. Lærerinde ved Molde 
pigeskole 1880—89, ved Molde middelskole 1889—90, ved 
Molde folkeskole 1890—93, siden 1893 lærerinde og in
spektrise ved Holmestrands folkeskole.

Johannes Pedersen, seminarist. Født 1839. 
1858—74 kirkesanger i Brøttums anneks til Ringsaker og 
enelærer ved sognets høiere almueskole. 1874—80 lærer 
ved Nydalens brugsskole i Aker, siden j88o kirkesanger 
og lærer i Sande.

Skolens læge:
Hans Blich Holst, cand, med., kaptein i arme

ens sanitet. Født 1862.
Skolens vagtmester:

Carl Sørum, sergeant. Født 1865.

I september var hr. Wexelsen fraværende paa stipen- 
diereise et par uger. Hans timer besørgedes væsentlig af 
cand, theol. H. Holst.
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II. ELEVERNE.
Elevernes antal.

Ved skoleaarets begyndelse. Ved skoleaarets slutning.
Mænd. Kvinder. Tiisam. Mænd. Kvinder. Tiisam.

i. kl.*) 8 5 IS 8 S 13
2. kl. 14 13 27 14 13 27
3- kl- 8 23 31 8 23 31

30 41 /I 30 41 71

*) Ved i. kl. forstaaes i denne beretning I. kl. efter den nye ordning, 
medens 2. kl. og 3. kl. svarer til 1 kl. og 2. kl. efter den ældre 
ordning.

2 elever var hospiterende (studenter).

Elevernes gjennemsnitsalder ved skole
aarets begyndelse.

i. kl................................................... 19 6/i2 aar.
2. kl.................................................. 19 10/i2 »
3. kl.............. •.................................. 20 6/is *

Af eleverne var:

fra by .............................................................. 31
> landet........................................  40
» andre stifter.............................................. 12

børn af gaardbrugere...................................... 23
» » husmænd og dagarbeidere.............. 1
> a folkeskolelærere................................. 14
» » andre samfundsklasser.................... 33

Stipendium har været uddelt til 2 elever med kr. 150, 
8 elever med kr. 100, 2 elever med kr. 8o, 1 elev med 
kr. 70 og 3 elever med kr. 50; samtlige stipendierede 
elever var af 3. kl.
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De omtrentlige udgifter til ophold pr. elev kan an- 
slaas til kr. 700. Udgifterne til hus og kost alene ud
gjorde ifølge seneste opgave fra eleverne gjennemsnitlig 
kr. 38 mndl. og skifted mellem kr,' 50 og kr. 30.

III. FAGFORDELINGEN.
Fasting: 

Pædagogik i 2. 3. kl............... 2 t.
Norsk i 2. 3. kl................................... 10 t.
Undervisningsøvelser i 3. kl............. 4 t.

' ’ Undervisningslære i 3 kl................... 3 t.
--------------- 19 timer.

D y r i n g: 
Geografi i 3. kl......................... 1 t.
Naturkundskab i i. 2. 3. kl............. 10 t. 
Regning og rumlære i 2. 3. kl. ... 8 t. 
Undervisningsøvelse i 2. kl.............. 4 t. 
Undervisningslære i 2. kl.................. 2 t.

--------------- 25 timer.
Coucheron: '

Kristendomskundskab i 1. 2. 3. kl. 14 t.
Sang i i. 2. 3. kl........................  5 t.
Gymnastik i 1. 2. 3. kl.......... ...... .. 7 t. 

-----------------26 timer.

W e x e l's e.n ; . .
Norsk (landsmaal) i 2. og 3. kl............. 2 t.
Norsk i i. kl........................................ 8 t.
Historie i 1. 2. 3. kl......................... 9 t.
Geografi i 1. 2. kl.............................. 5 t.

--------------- 24 timer.
M. E r i k s e n : 

Regning i r kl.......................... 4 t.
Frihaandstegning i 1. 2. 3. kl.........  5 t.
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Skrivning i i. 2. kl....-................... 2’t.
Haanclarbeide i 1. 2. 3. kl............... 5 t.
Gymnastik i 1. 2. 3. kl.................... ? 8 t.

------ ;--------  24 timer.
J. S p o 1 e r t:

Undervisningsøvelse i 2. kl............. 4 t.
Undervisningslære i 2. kl....... . 2 t. 

------------- -  6 timer.
Timeundervisning.

Jacobsen og B r ække*): 
Haandarbeide i 1. 2. 3. kl......  4 t.

*) Ansat som midlertidig lærer i haandarbeide.

Johs. Pedersen: 
Spil i i. 2. 3. kl.........   9 t.

--------------- 13 timer.
Havedyrkning: I 1. klasse 7 dage og i 2. klasse 

indtil 6 dage, formiddag og eftermiddag, fordelt paa 
høst og vaar (D y r i n g).

IV. TIMEFORDELINGEN M. M.
Timefordelingen har været den i reglementet bestemte.
Antallet af elever, som har været undervist i salmo-

dikonspil, har været.......................................................  26
do. do. do. i orgelspil............... 26
do. do. do. i fiolinspil.......... . 21 

Oldnorsk har ikke været læst.

V. UNDERVISNINGEN. 
Kristendomskundskab.

i. klasse.
B i b e 1 k u n d s k a b. Gjennemgaaet K 1 a ve n e s s’s 

bibelhistorie til «Kirkens. grundlæggelse». Til nærmere 
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udfyldning er af det gamle testaments historiske bøger 
læst det udvalg, hvortil der henvises i bibelhistorien, samt 
desuden nogle andre afsnit.

Nøiagtig gjennemgaaet er følgende salmer : i, 8, 23, 
32, 51, 121, 130, 137.

Af Lukasevangeliet er med støtte i Platous 
kommentar læst til kap. 9,50.

2. klasse.
Bibelkundskab: Af Det gamle testament er 

følgende afsnit gjennemgaat dels mere nøiagtig, dels 
kursorisk:

i Mos. i-—4; 6—8; 9, i—7; 9, 24—29; il; 12, 
i—9; 14, 13—24; 15; 18; 22; 32, 24—32; 49, 8—12.

2 Mos. 19, 1—8; 20, i—17; 20, 18—24, 8; 4 Mos. 
24, 17 — 19. 5 Mos. 18, 15—22.

Josva 10, 12—14. Domm. 2. Ruth 1—2; 4.
i Sam. 2; 3,1—18; 7—10; 16. 2 Sam. 1; 2, 1—11; 

5i i—71 7, 1—16. i Kong, i, 32—40; 2, 28—34; 4, 
20—34; 8; 2 Kong 4; 22—23. Esra 1; 3; 6; 10. 
Neh. 8.

Salme 1; 2; 23; 32; 51; 103; no; 130.
Jes. 11; (12); 41, 8; 42, 1—7; 44, 1—6; 49, 1—6; 

52, 13—53. 12.
Historisk indledning til Det gamle testaments 

skrifter.
Lukasevangeliet med støtte i Platous kom

mentar.
Udvalgte afsnit af Apostlernes gjerninger. Kirkeaaret 

og evangelieteksterne (den gamle række).
Kirkehistorie paa grundlag af dr. Bangs læ

rebog for folkeskolen. Henvisninger til Hagenbachs 
kirkehistorie, samt til dr. Bangs bøger om den norske 
kirkes historie.



1903] Undervisningen. 11

3. kl. B i b e 1 k u n d s k a b : Romerbrevet. T ros- 
og sedelære paa grundlag af K 1 a v e n e ss’s katekisme- 
forklaring. Repetition.

Eleverne har været øvet i at tale i sammenhængende 
foredrag.

Norsk.
i. klasse.
Læseøvelser.

Literatur: Af Hægstad og Skards læseverk læst 
flere stykker af Bjørnson, desuden En glad gut (i sin hel
hed), de fleste stykker af Aasen, Vinje og Garborg, des
uden Ervingen, Symra, Storegut, stykker af Edda og 
sagaerne.

Grammatik: Hofgaards og Hægstads lærebøger. 
Analyse. Skards Landsmaals-ordlista.

Diktater og stile paa begge maal.
2. klasse.
Læseøvelser.

Literatur: Det meste af Rolfsens læsebog IV. 
og V. og adskillige stykker af Pans og Lassens læsebog 
III. Stykker i Garborg og Mortensens lesebok.

Literaturhistorie paa grundlag af Rolfsens 
læsebog.

Grammatik: Hofgaardsmindre grammatik. Analyse. 
Hægstads grammatik.

Stile: 1) Snorre Sturlason. 2) Asbjørn Sels- 
banes saga. 3) Holbergs liv (plan). 4) «Nordlandspre
sten». 5) En af Wessel’s komiske fortællinger. 6) Johan 
Nordahl Brun (skolestil). 7. «Det fredede træ». 8) «Jul
aftenen». 9) Jørgen Moe. 10) Opdragelse og undervis
ning hos enkelte oldtidsfolk. 11) Hvorledes jeg havde 
det isommer. 12) Mit hjemsted. 13) Sjøguttens første 
brev til hjemmet. 14) Brev til den bortdragne. 15) En 
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indbydelse. 16) Anmodning om oplysninger med svar. 
17) Norsk idrætsliv. 18) Holmestrand med omegn. 19) 
Hvad der har bevirket mig til at gaa ind paa lærerskolen 
20) Hvorledes skaffer vi os lys og varme ?

Nogle diktater paa landsmaal.
3. klasse.

Læseøvelser, med læseregler.
Literatur: Foruden andet følgende, større ver

ker : En fallit, Familien paa Gilje, Samfundets støtter, 
Gift (i uddrag).

Ervingen.
Repetition.
Literaturhistorie efter Broch og Seip’s læ

rebog (den mindre).
Grammatik: Hovedpunkter. Analyse.
Stile: 1) Stadige oversigter over de læste 

verkers indhold, fremstilling af hovedtanken, bedøm
melse af hovedpersonerne, m. m. 2) Hvad er det som 
binder os til fædrelandet. 3) Island. 4. Hvad vi spiser 
og drikker hertilland og hvorfra det kommer. 5) Fort
sættelse. . 6) Hvorhen jeg helst vilde reise og hvorfor. 
7) Spencers, meninger om opdragelse og undervisning. 8) 
Hvorledes jeg helst bør anvende min fritid. 9) Sjøen er 
storgjæv og staatøk. 10) Hvad slags klær der bruges 
her tillands. 11) Mennesket og dyret. 12) Seilskibe og 
dampskibe. 13) Legemlige straffe. 14) Hvad er i al
mindelighed og navnlig hos os, aarsag til udvandring. 15) 
Med hvilke forsætter vil du gaa ud som lærer.

Historie.
i. klasse.

Ræders historiske lærebog til Danmark og Norge 
1523—1660.
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2. klasse:
Ræders lærebog til Frankrig under Ludvig 15. og 16.

3. klasse:
Lærebogen ud. Repetition.
I alle klasser opgaver til skriftlig besvarelse.

Geografi.
i. klasse.

Haffners lærebog: de fremmede verdensdele og Eu
ropa (ikke Norge). Opgaver til skriftlig besvarelse.

2. klasse.
Haffners lærebog: de fremmede verdensdele og Eu
ropa (ikke Norge). Opgaver til skriftlig besvarelse.

3. klasse:
Haffners lærebog: fædrelandets geografiske forhold 

samt de vigtigste dele af den matematiske og fysiske geo
grafi, hvorpaa det hele geografiske pensum er repeteret — 
vistnok i særdeles lange lekser.

Følgende opgaver har været besvaret i aarets løb af 
eleverne, hvergang i 1—3 sammenhængende timer, eller 
er — for at vinde mere tid til øvelser i de matematiske 
fag — alene gjennemgaaet og disponeret af læreren :

1) Jordens form. 2) Om jordens bevægelser. 3) Vort 
solsystem. 4) Jordens befolkning. 5) Om Norges klima. 
6) Norges landbonæring. 7) Englands kolonialrige. 8) 
Asiens naturforhold. 9) Havets bevægelser.

Naturkundskab.
i. klasse: a) Menneskets legeme med de vigtigste 

træk af sundhedslæren. Til grund for behandlingen af 
dette emne er- lagt Sørensens Naturhistorie, som dog — i 
betragtning af stoffets store vigtighed — er noget suppleret. 
Fremstillingen har støttet sig til Dybdahls plancheverk og 
enkelte præparater. b) Dyreriget efter samme lærebog, 
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for de høiere dyrs vedkommende noget suppleret, idet 
visse typiske arter if. underv.-planen er noget fyldigere 
behandlet. Undervisningen har været knyttet til billeder, 
fornemlig Dybdahls plancher, og til læreanstaltens samling 
af udstoppede dyr. c) Planternes ydre former efter samme 
lærebog — med støtte af levende planter medbragt al 
eleverne eller indsamlede paa ekskursioner, d) De 50 før
ste sider af Henrichsens Fysik med de fornødne forsøg. 
Ved skoleaarets slutning er det gjennemgaaede pensum — 
dog ikke fysiken — repeteret.

2. klasse: a) Blomsterløse planter, omtr. som i Sø
rensens Naturhistorie, b) Menneskets legeme med de vig- 
tigtigste træk af sundhedslæren, c) Dyreriget, d) Plan
ternes ydre former og indre bygning — dog er cellen og 
dens dele tildels allerede medtaget under beskrivelsen af 
de blomsterløse planter, e) De 50 første sider af Hen
richsens Fysik. Undervisning, lærebøger m. v. hoved
sagelig som i foregaaende kl.

3. klasse: a) De aller vigtigste fanerogameplantefami- 
lier, støttet til det i 1. kl. vundne kjendskab til de almin
deligste planter. Sørensens bog er herunder fulgt, men alene 
de største og lettest kjendelige familier er medtaget, b) Ke
mien efter Dyrings lærebog p. 1—68. De i bogen om
handlede forsøg er i almindelighed udført, c) Resten af 
Henrichsens Fysik, der i regelen temmelig nøie er fulgt, 
dog saaledes, at afsnittene om lyd og lys er behandlet 
forholdsvis kortfattet, medens den elektriske strøm og 
dens anvendelse er gjennemgaat noget mere udførlig. De 
fornødne experimenter er overalt udført, d) Geologi og 
mineralogi i kort omrids omtrent som i Dyrings bog p. 
79—91, støttet til fremvisning af haandstykker. Af mine
raler og bergarter er dog kun medtaget de aller alminde
ligste og lettest kjendelige.

Tilsidst er det hele pensum i naturkundskab repeteret.
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En ekskursion.
Følgende opgaver har været besvaret i aarets løb af 

eleverne, hvergang i 2—3 sammenhængende timer, eller 
er gjennemgaat og disponeret af læreren:

I I. klasse: 1. Pendelen og dens vigtigste Anven
delser. 2. Vegtstangen og dens anvendelser. 3. Om som
merfuglene. 4. Om gnaverne.

I 2. klasse: 1. a) Forskjellen mellem pulsaarer og 
blodaarer. b) Om svedkjertlerne. c) Hvad förstaas ved 
øiets akkomodationsevne og hvorledes afhjælpes dens mang
ler. 2. a) Pattedyrenes tænder, b) Fordøjelseskanalen hos 
drøvtyggerne. 3. Om fuglenes neb.

I 3. klasse: 1. De vigtigste kulturplanter. 2. Kul
stoffets kredsløb. 3. Mariottes lov og dens vigtigste an
vendelser. 4. Dampmaskinen. 5. Vegtstangen og dens 
anvendelser. 6. Vandets ødelæggende og opbyggende 
virksomhed i naturen.

Regning og rumlære,
I. klasse.

I talregning er øvet de 4 regningsarter i ube
nævnte og benævnte hele tal, samt i decimale og brudne tal. 
Hovedregning. Det metriske system, flade- og rumenhe
derne. Reduktion til enheden i enkle og sammensatte op
gaver. Nogle lette regnskabsopgjør.

Konstruktion og beregning af linjer, vinkler og flader 
i overensstemmelse med reglementet. Dyrings rumlære 
benyttet. For at sikre en klar opfatning af det gjennem- 
gaaede stof er ved konstruktion saavidt muligt stadig an
vendt bevis.

En del opgaver er givet hver uge til hjemmeregning. 
Adskillig øvelse i skriftlig regning paa Skolen.

I 2. klasse har 3 t. været benyttet til den egentlige 
regning og 1 t. til rumlære og konstruktion. I regning 
er efterhaanden behandlet: a) Hele tal og brøk med tal- 
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og bogstavstørrelser. Herunder er eleverne opøvet i hoved
regning og de derved anvendelige praktiske gjenveie, lige
som de er gjort bekjendt med praktiske midler til at kon
trollere sine regneresultater. Decimalbrøk er dels sat i for
bindelse med de almindelige hele tal, idet de decimale 
enheder betragtes som fremkomne ved talrækkens udvidelse, 
nedad under enheden, og dels med almindelig brøk. Under 
behandlingen af det metriske system er sammenhængen 
mellem enhederne af hulmaal, kubikmaal og vegt omhygge
lig gjennemgaat og indøvet. I reguladetri er behandlet , en 
række vanskeligere opgaver. Af hensyn til rumlæren er 
det allervigtigste af proportionslæren medtaget, b) Man 
er dernæst gaaet over til førstegradsligninger med én og 
med flere ubekjendte, og tilsidst til den egentlige handels
regning, hvoraf de vigtigste dele efterhaanden er gjennem
gaat dels elementært og dels med anvendelse af ligninger. 
Som hjælpemiddel er Bonnevies Aritmetik og O. Johanne
sens Regnebog benyttet. I aarets løb har der stadig 
været givet øvelsesopgaver til hjemmeregning, Paa en 
klar og nitid opstilling og udførelse er lagt særlig vegt.

I rumlære og konstruktion er behandlet hvad der 
opføres i reglementet, men dog saaledes at alle de plane 
konstruktioner og beregninger allerede er afsluttet i denne 
kl. Brugen af de elementære geometriske steder er sær
lig omhyggelig indøvet. Rigtigheden af de udførte opera
tioner er stadig gjort indlysende ved ydre anskuelse eller 
ved lette slutninger og beviser, tildels ved reglerne om 
proportionalitet.

I 3. klasse er gjennemgaaet resten af det i regle
mentet opførte stof.

I den egentlige regning er i et ugentligt timetal, der 
har varieret noget, men som kan ansættes til ca. 1 time, 
foretaget endel repetition og derefter gjennemgaat bog- 
førsel og kvadratiske ligninger, :
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I omtrent i ugentlig time er gjennemgaat beregning 
af og konstruktion af legemer i tre lodrette projektioner, 
oprindelig enkeltvis og i lette stillinger, senere efterhaan- 
den vanskeligere tilfælde — fra først af efter opstillede 
modeller, senere uden saadanne. Nogen lærebog er ikke 
benyttet.

I de resterende i—2 timer om ugen er løst endel, 
tildels vanskelige og ret sammensatte opgaver i praktisk 
regning og ligninger samt i plane konstruktioner og be
regninger, hvorved det tidligere gjennemgaaede yderligere 
er indøvet og repeteret, og hvorunder eleverne er søgt 
opøvet i at benytte sine matematiske hjælpemidler i rette 
tid og paa rette sted. Disse opgaver var dels originale, 
dels hentede fra Deinbolls og Jenssens opgavesamlinger. 
I hele skoleaare.t har der derhos stadig været givet øvel
sesopgaver til hjemmeregning. Simpel landmaaling.

Skrivning.
i. k 1 a s s e :

Skrifttrækkene indøvet tilligemed sammenskrift efter 
Trosdals forskrifter h. 1 — 2, skraaskrift.

2. klasse
har øvet skrifttrækkene og sammenskrift efter Tros

dals h. i—2, skraaskrift. Dernæst er gjennemgaaet jdie 
hefte i steilskrift. Tilsidst øvelser paa enkelt linjesystem 
efter h. 6, skraa- eller steilskrift efter elevernes eget valg.

I sidste halvaar stadige øvelser i skrivning paa 
vægtavle.

Frihaandstegning.
i. klasse:

Retlinjede ornamenter med grundform : kvadrat, 3-kant, 
6-kant, 8-kant. Blyantsskravering, tildels farvet. Cirkler, 
eg form.
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Ornamenter efter H. Petersens tegneapparat, gruppe 
II, desuden adskillige af A. Sjøstrøms plancher, serie IL 
Farvelægning.

2. klasse:
Fladeornamenter efter H. Petersens apparat, gruppe II 

og III samt en del af Sjøstrøms serie IL Tegningerne 
blev optrukket med tusch og farvelagt. De flinkere elever 
begyndte forholdsvis tidlig med klodstegning. Efterat 
senere alle elever samtidig havde udført en ornamentteg
ning uden korrektur, tegnede tilsidst alle klassens elever 
klodser i front eller skraastilling.

Hukommelsestegning bl. a. efter Helsteds modeller.

3. klasse:
Perspektivtegning efter den ældre autoriserede mo

delrække, fortsat fra foregaaende aar. I sidste halvaar teg
nedes væsentlig brugsgjenstande. Nogle faa tegninger blev 
farvelagt.

I alle tre klasser er jevnlig øvet kridttegning.

Musik.
I. klasse:

Træffeøvelser og andre øvelser. Sang fra bladet 
til og med 2 kryds og be. Indøvelse af korrekt ansæt- 
ning, betoning og tekstudtale. En- og flerstemmig sang. 
Øvelser i at slaa takt og angi tone.

Af musikteorien er gjennemgaaet til og med interval
læren samt paabegyndt akkordlæren.

2. k 1 a s s e:
Stemme- og træffeøvelser. Sang fra bladet. En- og 

flerstemmig sang. Øvelse i at slaa takt og angi tone.
Af musikteorien er paa det nærmeste hele pensumet 

gjennemgaat.
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3. klasse:
Musikteorien repeteret. Koralanalyse.
Alle aktivt deltagende elever har hver havt 2 sange 

at indøve med hele klassen. Der er git anvisning paa og 
øvelse i atiede undervisningen i sang svarende til folkeskolens 
forskjellige trin. Nogle enkelte har endelig faat i opgave 
at instruere og dirigere firstemmige sange med lærersko
lens kor.

Korsang i time ugentlig til ud februar — ca. 
2o sange er indøvet.

Salmodikon: i. og 2. kl. spilt omtr. 40 kora
ler. 3. kl. rep. 40 koraler og spilt 20—25 sange. Skala
øvelser og treklange.

Orgel: 1. og 2. kl. P. Lindemanns orgelskole 1. 
hefte og nogle koraler. De flinkere tillige nogle prælu
dier. 3. kl. spilt og repeteret fra 10 til 50 koraler; nogle 
har spilt igjennem omtr. hele koralbogen. Endel lettere 
eg vanskeligere præludier eller andre orgelstykker, efter 
elevens standpunkt. De flinkere øvedes i lettere indled
ninger og afslutninger til hver toneart.

Fiolin: 1. og 2. kl. Endel af Gustav Langes 
fiolinskole I, samt nogle koraler, sange og lette smaastyk- 
ker. Alt i iste stilling.

2. klasse: Lettere solostykker i 1—3 stilling, duetter 
og kvartetter i forening med de flinkere af 1. og 2. kl., 
tildels sammen med piano.

i elev forsøgte sig lidt i komposition og harmoni
sering. Den samme elev aflagde eksamensprøve baade i 
salmodikon, orgel og fiolin, — alt med et pent resultat,

Gymnastik.
Mandlig. I 1. kl. er i personlig færdighed indøvet 

Bentzen I—XII; kommandoøvelse I—IV.
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2. kl. Personlig færdighed: Bentsen I—XII, instruk
tion: I—VIII.

3. kl. Personlig færdighed: Bentzen X—XVI, in
struktion VII—XII samt Liedbeck serie B og C — repetition.

Gjennemsnitlig er (i 1. og 2. kl.) hver anden uge 1 
time anvendt til teori og gjennemgaaelse af tabeller. I 
høst- og vaarmaanederne er øvelserne tildels drevet ude i 
det fri. Svømme- og skydeøvelser, boldslagning, skiture.

Kvindelig. I. kl. har i personlig færdighed øvet 
bevægelserne i Bentzens tabeller I—V samt Liedbecks 
dagöfningar serie I) 7—10 dagöfn. Under instruktions
øvelserne er' gjennemgaaet og kommanderet endel indle
dende tabeller fra Liedbecks serie A samt Bentzens 
tabel I—III.

2 . kl. har gjennemgaaet og kommanderet Minnesbo
kens tabel i—4, derpaa Bentzens tabeller I—II samt til- 
sidst Minnesbokens tabel 5 a — 7 a, schematisk ordnet og 
udfyldt. Instruktionsøvelser. Minnesbokens text gjennem
gaaet med undtagelse af §§ X og XIII. Nogle timer er 
anvendt til gymnastik i klasseværelset, hvor alle redskabs
bevægelser fra Liedbeck serie C er øvet, endel tillige efter 
elevernes kommando.

3 kl. Bentzens tabeller III—V (VI) skrevet i under
tabeller og kommanderet. Gjennemgaaelse af Minnesbokens 
text afsluttet, og tab. 5 b — 7 b samt 8 udskrevet og kom
manderet med udfyldning af bevægelser fra Liedbeck serie 
D. En del instruktionsøvelser med langbænke som red
skab efter Liedbeck serie B.

Haandarbeide.
Mandligt. 1. kl. har gjennemgaaet 6 a 7 trin 

forfra, 2. kl. er noget forskjelhgt fremme, enkelte er riaaet 
til 9de trin. 3. klasses elever har gjennemgaaet iallefald 
hovedarbeider i de forskjellige trin og tillige modtaget en 
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mere almindelig veiledning lil sløidundervisning i barne
skolen.

Arbeidsmaader, arbeidsstillinger og verktøiets skjøt
sel er for alle klasser efterhaands forklaret og indøvet.

Kvindeligt. Gjennem klasseundervisning er søgt 
opøvet elevernes evne til selvhjælp, ligesom specielt hen
syn er taget til undervisningens maal: læreruddannelse.

i. og 2. klasse har havt fælles undervisning en time 
ugentlig, den anden time særskilt. Efter industriskolens 
plan for 7-aarig folkeskole er af smaaskolens arbeider ud
ført: Tavletørrer med knudekant; nøstepose med kjæde- 
kant og strikket snor ; pulsvante, rundstrikket med indøvelse 
af vrangstrikning, skjødning af garn etc. Dernæst brikke 
og stribet sypose. Smaaskolens hele pensum er nedskre
vet med beskrivelse af enkelte af de manglende arbeider.

Af storskolens arbeider er udført:
Forøvelser til hæl, kile og taa; forøvelser til 4. og 

5. klasses linsømsarbeide; lapning paa rudet tøi, samt teg
ning af tilklipningsmønstre for folkeskolens 2—5 klasse.

I de særskilte timer har I. kl. klippet og halvveis 
syet et par benklæder, medens 2. kl. har øvet strømpe
strikning, tegnet og gjennemgaaet 6. klasses linsømsar
beide.
3. klasse.

Paa hvidt tøi er øvet hulfald, knaphul, isyning af 
hemper og hegter, tilsidst udført et monogram. Øvelser i 
stopning. 7de klasses linsømsarbeide er klippet og syet.

Pædagogik.
Ved gjennemgaaelse af pædagogikens historie har 

«Skolens historie», af M. S k a r d, været benyttet som 
støtte for eleverne, men med betydelig baade forkortelse 
og udvidelse. I 1. kl. er den største del af stoffet gjen- 
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nemgaat uden at være repeteret. I 2. kl. er dette aar- 
hundredes pædagogik gjennemgaat og det hele repeteret.

Opdragelses- og undervisningslære, derunder en kort
fattet sjælelære, er fremstillet for eleverne i en række 
korte paragrafer (trvkt som manuskript), som derefter er 
nøiere udviklet gjennem lærerens foredrag.

Øvelse i praktisk lærergjerning.
Bestyreren af Holmestrands folkeskole, hr. Jacobsen, 

har ordnet saavel paahøring som øvelser ved at anvise 
eleverne timer og give dem undervisningsopgaver. 
Paahøringen og øvelserne har været fordelt paa alle sko
lens trin. Opgaverne har derpaa været gjennemgaat, ud
ført bg bedømt under ledelse af øvelseslærerne, som har 
været rektoren (kristendomskundskab og nor;k), over
lærer Dyring (naturkundskab, regning, historie og 
geografi) og frøken Spolert (samtlige fag i srpaaskolen). Som 
et særeget gode maa nævnes, at man i enkelte fag har 
opnaaet at faa et helt sammenhængende pensum til gjen- 
nemgaaelse.

Da den herværende folkeskole nu hår eksamen ved 
paasketid, afbrydes de praktiske øvelser for en tid. De 
blev imidlertid iaar optaget igjen, men tilslut ordnet paa 
en noget friere maade for at faa endel øvelser som hidtil 
havde traadt tilbage. Ved nogle af disse benyttedes'selve 
klassen som øvelsesapparat, hvilket faldt meget godt ud. 
Hvad man ved en saadan fremgangsmaade taber i virke
lighed, vinder man i korrekthed..

Paa grund af særegne omstændigheder har paahøring 
en tid af aaret været indskrænket til i time ug.
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Havedyrkning.
Til faget er anvendt en hel dag høsten 1902 og 

omtr. 5 hele dage dette aar. Vaaren d. a. blev derhos 
paa lærerskolens tomt plantet henimod 600 granplanter. 
Af eleverne i 1. kl. har de fleste deltaget i haveundervis-’ 
ningen, i skogplantningen samtlige.

For at skaffe eleverne alle de skriftlige øvelser som 
de trænger og som reglementet kræver, har man pleiet at 
forfatte' en plan for hele skoleaaret, som nøiagtig bestem-' 
mer paa hvilke dage øvelserne skal foregaa, hvilken om
bytning af timer i den anledning maa foretages o. s. v.‘ 
Derved opnaaes, at øvelserne fordeles paa en passende 
maade, at de ikke glemmes, og at man undgaar den uro 
og uleilighed som følger med at skulle træffe en ordning 
for hver gang den enkelte lærer maatte ønske dét. Pla
nen gjælder dog fornemmelig andet halvåar, da en større 
del af stoffet er gjennemgaaet, som man kan tage op
gaver af.

Elevernes daglige arbeidstid udenfor 
skoletiden. Uden at have foretaget nogen ny undersøgelse 
om dette punkt gaar rektor udfra at forholdet er som før for de 
to øverste klassers vedkommende som har været under
vist efter den gamle ordning. At eleverne under denne ord
ning har været utilbørlig overanstrengt, at pædagogisk 
usundhed, med ligefrem tilsidesættelse af de pædagogiske 
grundsætninger som har været lært ved seminarerne, for- 
saavidt hidtil har præget seminarernes virksomhed, er nu 
gjennem de aarlige beretninger tilstrækkelig godtgjort. 
Det maa dybt beklages at forholdet ikke har været bedre. 
Jeg slutter mig i saa henseende fuldt ud til de udtalelser 
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som fremkom i Levanger seminars sidste aarsberetning. 
Det er imidlertid naturligt at opmerksomheden nu vender 
sig mod den nye ordning, der upaatvilelig kræver den 
største agtpaagivenhed i det her omhandlede punkt.

Eleverne i I. klasse (efter den nye ordning) har iaar 
leveret en opgave over hvad hver af dem har havt af arbeide 
udenfor skoletiden til hver af dagene i de to uger fra 27. 
april til 9. mai, fordelt paa de forskjellige fag. Hovedre
sultatet er at klassens gjennemsnitlige tid 
er 5 t. 7 m., dens korteste tid 3 t. 37 m. og dens 
længste tid 8 t. 25 m. (enkelte opviser for enkelte 
dage en tid af 10—11 t.)

Resultatet er alt andet end tilfredsstillende. Det 
fremkalder spørsmaalet om man med den nye ordning har 
opnaad en væsentlig forbedring eller om vi ikke — hvad 
jeg er tilbøielig til at tro — maa se hen til en grundig 
forandring i al undervisning, bygget paa dette tredobbelte 
krav: meget mindre stof, meget mere øvelse, 
færre undervisningstimer.

Lidt særskildt undervisning har været givet enkelte 
elever dels i de matematiske fag, dels i analyse og i norsk stil.

VI. PRØVERNE.
De skriftlige opgaver ved den lavere og 

høiere prøve efter den gamle ordning sees af examens- 
kommissionens beretning.

Laveste karaktersum hvormed optagelse fandt 
sted, var 12. Antallet af aspiranter til optagel
sesprøven efter den gamle ordning 
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(den lavere lærerprøve altsaa ikke medregnet) var 25. 
Alle bestod, 24 optoges.

Den 25. august og følgende dage afholdtes 
optagelsesprøve efter den nye ordning. 
Følgende skriftlige opgaver gaves :
a. Hvorledes jeg har havt det isommer.
b. En diktat.

Landsmaal benyttedes af 1 aspirant i den norske 
stil, men af ingen i diktaten.

I. Beregn hvor mange hg. følgende vandmængder til
sammen veier: a) 8267 ml. b) 4m8 18 dm8 4cm3. 
c) 4 hl. 8 dl. 5 cl. d) 4 ton 24 g. e) 42356 mm8, 
f) 0,02 ton.

(1 1. vand veier 1 kg. ; 1 dm8 vand veier 1 kg.)
2. a) Læg 27s sammen med i8/i. b) Træk i5/« fra 

summen. c) Multiplicer differensen mod 2l/o. d) 
Divider produktet med lo’/a.

3. 4 mand har i 7 dage å S’/s time tjent 71,40 kr. Hvor 
mange timer daglig har da 6 mand arbeidet, naar de 
efter den samme timebetaling har tjent 144 kr. i 8 
dage.

4. Et rektangulært jordstykke, 250 m. langt og 80 m. 
bredt, er indkjøbt efter en pris af 120 kr. pr. ar. 
Af det samlede fladeindhold afgiver kjøberen derefter 
gratis et triangulært stykke (grl. 40 m., høide 30 m.) 
til udvidelse af et torv, samt 50 ar til oparbeidelse 
af en gade. Resten udstykker han i byggetomter, 
hvoraf en, som er 30 m. lang og 25 m. bred, sælges 
efter 2 kr. pr. m2, en anden, som er 60 m. lang og 
60 m. bred, efter 2.50 kr. pr. m2, og det gjenværende 
efter 3 kr. pr. m2. Beregn kjøberens samlede fortjeneste 
ved forretningen; hans udgifter ved indkjøbet ud
gjorde 3 pct. af kjøbesummen.
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Til prøven havde meldt sig 13 aspiranter, som alle 
blev optaget. Deres modenhed og kundskaber var dog 
høist ulige og for enkeltes vedkommende betydelig 
underhvadderharværet fordret t i 1 o p t a- 
gelse efter den ældre ordning.

Fra 17—26 juni afholdtes en skriftlig aarsprøve 
for i. og 2 kl. i kristendomskundskab, regning og rum- 
lære, norsk, historie, geografi, (2 kl.) og naturkundskab 
(i. klasse.)

Derefter op flyttedes eleverne i begge klasser 
med undtagelse af 1 i 1. kl. og 2 i 2. kl.

VII. SKOLENS BIBLIOTHEK OG SAMLINGER.

Følgende bøger og læremidler er erhvervet i aarets 
løb. (De med * betegnede er gaver).

Teologi og religion.
Teologisk tidsskrift, 
Fleuch: Mod Strømmen. 
Luthersk Kirketidende.
Michelet: Gamle helligdomme.
Missionstidende.

S k j ø n 1 i t e r a tur.
Hertzberg: Høiljeldsliv.
Conan Doyle: Onkel Bernac.
Ipsen: Fri Horizont.
D r a c h m a n n : Broget løv.

—»— Paa Sømands Tro og Love.
Ingemann: Morgen- og Aftensange.
Bjørnson: Paa Storhove.
Collin: Bjørnson.
Angell: Kaptein Jürgensen.
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Angell: Et sterkt folk.
Carstensen og Lütken: Tordenskjold.
Bull: Dyveke i Danmark.
S i e n k i e w i c z : Quo vadis ?
Bull: Fra fru Ingerstid.
Øa r b o r g : Bondestudentar (i J exmpl.)
Brandes: Verker.
S e i p p e 1 : Sindbad Farmann.
L ø 1 a n d : Aasmund Aarak.
Seland: Synkvervd.

— Hugteken.
— Hans og Margreta.
— Paa sjølvstyr.
■— Ungar og emne.
— Smaagutar.
— Nervesliten.
— Nashornet.
— Kvar var det af jola.
— Blodstyng.

H ar rad en: Skibe i natten.

Historie og geografi.
0 v e r 1 a n d : Korstogene.
Bratsberg amt.
Nordre Bergenhus amt.
V e d e 1: By og borger i middelalderen.
H olm: Danmark - Norges historie. 
Gundersen : Økonomisk geografi.
*Rygh: Norske gaardnavne.

Naturfag.
D e i c h m a n n-B ran th: Naturlære.
Bjørlykke: Geologi.
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Pædagogik og skolebøger, 
Zeitschrift f. ausl. Unterrichtswesen.
Verdandi.
Vor ungdom.
D a h 1 s t r ø m : Øfningsbok.

— Svensk språklära.
Bay -Moltke : Læsebog.
Seeberg: Svømning og livredning.
Luthers Lilla katekes.
Bergstrøm : Religionslära.
Norrby: Utkast til katekes.
Katekes för Finland.
Rolfsen og Støylen: Læsestykker.
V i s 1 i e : Boksoga.
Årstal: Forældre og børn.
A a s e n : Norsk grammatik.
Norsk skoletidende.
Skolebladet.'
* H ægstad og Skar d : Af literaturen.
* C h a u v i n : Franske stiløvelser.
Raabe: Lærebog i Norges historie.

M u s i k. 
homsen: 12 preludier.

Sange for blandet kor.
S ø r a a s : Religiøse korsange.
S ø d e r m a n n : Ett bondebrøllop.
Haslerud: Symra.

— 12 sange.
Svenske skolekvartetter.
Från när och fjerran.
Holmestrandssangen (30 exmpl.).
W e n n e r b e r g : Davids salmar.
Lammers: Folkeviser.
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Skrifter af blandet indhold:
*Arkiv for nordisk filologi.
*1 s a k Bjerknes: Landøkonomisk samvirke.
Salmonsens konversations-lexikon.
Norges statskalender.
Stortingstidende.
Kringsjaa.
Falck og Torp: Etymologisk ordbog.
Norsk forfatterlexikon.
For kirke og kultur.

Farmann: Det hellige land (3 exempl.).
En metrisk planche.

Biblioteket har været godt benyttet. L æ s c- 
værelset benyttes mindre. Eleverne finder ikke tid til 
at opholde sig der.
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VIII. ALMINDELIGE BEMERKNINGER.
Skolens bygninger er endnu ikke i fuld stand. Skole

bygningen blev iaar malet indvendig, men varmeapparatet 
har man endpu ikke kunnet , faa til at virke tilfredsstillende.!» 
Den omkring bygningerne liggende park cr nu. fuldfort. 
Bygningernes værdi kan anslaaes til kr. 150,000,. inventa-. • 
retstil kr. 8000, bibliotekets og samlingernes.til kr.. . 6qoo. .

Elevernes flid og opførsel har været rosværdig, 
men de har lidt under overanstrengelse (se ovf.).

Ligesom tidligere har eleverne og,lærerne været sam-; 
men til beskedne «feste» og s a m m e n k,o.m s t e r, hvor 
man har underholdt hinanden med diskussioner, oplæsning, 
tablaaer, musik o. 1.

Eleverne, som danner en forening, har hos Brødrene 
Hals kjøbt et brugt, men endnu godt flygel til 800 kroner 
som skal afbetales med ioo kroner aarlig. Tildels for at 
skaffe penge hertil har eleverne, i vinterens løb givet en 
dramatisk forestilling og en konsert under adjunkt Couche-., 
rons ledelse, med oplæsning, hvor ogsaa rektoren med- 
virked. Det antages at de adspredelser som paa denne 
maade skaffes eleverne, skjønt de naturligvis tager nogen 
tid, alligevel er heldig. De skaffer dem en temmelig nød
vendig oplivelse, fremmer kammeratsligheden og virker i 
flere henseender kultiverende. De ophører forresten alle
rede i begyndelsen af marts.

Ogsaa fremmede har i aarets løb holdt foredrag paa 
skolen, saaledes dr. Ragnar Vogt over alkohol og 
aandsarbeide, og literat Reynholz over Færøerne.

Skolens læge har udtalt følgende om sundheds
tilstanden m. m.:

«Sundhedstilstanden blandt eleverne har 
været jevnt god i det forløbne skoleaar ; en elev (i 3die 
klasse) maatte reise hjem paa grund af en hurtig tiltagende
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hjertefeil. Ellers har sygdommene været af lettere art, med 
den sedvanlige store forøgelse i antallet af syge i de sidste 
maaneder før examen.

Det er fremdeles et stort savn ved skolen, at der 
ikke findes bad ved samme; under den nu paagaaende 
bevægelse for atter at lære vort folk op til at bruge bad, 
burde lærerne gaa i spidsen ; men saalænge der ikke ved 
lærerskolen er adgang til bad, vil den største del af ele
verne kun faa teoretisk kjendskab til samme; den prak
tiske erfaring, som netop i denne sag er saa vigtig, 
den vil savnes. Angaaende formen af bad skulde jeg an
befale badstue ; det er saadanne bad, der nu omtrent und
tagelsesfrit opføres rundt i landet.

Angaaende schema for lægeundersøgelse til optagelse 
paa lærerskolen henvises til mine udtalelser i' aarsberet- 
ningen for 1901 — 02.»

Skol craad et har havt 9 møder i aarets løb.
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