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Marie Jørgensens Drengeskole



Marie Jørgensen: Drengeskole, der er grundlagt 1895, drives 
som forberedelses-,[mellem- og realskole. Forberedelsesskolen op
tager drenge fra G-U-7 års alderen og forbereder dem gennem 5 
klasser til mellemskolen, som består af i klasser. Fra andre skoler 
kan elever med fornødne kundskaber eller efter at have bestået 
en prøve optages i mellemskolen. (Se side 21).

Mellemskolen afsluttes med en mellemskoleeksamen, der er en 
betingelse for at bli >e oprykket i realklassen og for at blive optaget 
i gymnasiet.

Den et-årige realklasse afsluttes med realeksamen, som kræves 
ved ansættelse unaer post-, telegraf- og toldvæsenet samt stats
banerne. Desuden i il unge mennesker med realeksamen lettere få 
ansættelse på kontorer, i banker, sparekasser og ved andre erhverv.

Ifølge skoleloven af 7. juni 1958 vil skolen fra 1961 komme 
til at bestå af en 8 årig hovedskole og en 3 årig realafdeling, 
der afsluttes med 'ealeksamen.

V. J.



Blåvandlejren
Skolens sommerlejr i Blåvand har eksisteret siden 1929- Den er nu en 
selvejende institution, og dens formål er at give drenge fra skolen lej
lighed til at tilbringe en del af sommerferien ved Vesterhavet under gode 
og betryggende forhold.
Lejren ledes af lærere ved skolen, 2 å 3 damer sørger for madlavningen. 
Drengene bor i telte, som ejes af institutionen; men det er naturligvis 
en fordel, hvis nogle af drengene selv kan medbringe telt.
Til at deltage i lejren indbydes fortrinsvis elever fra III og IV mellem 
samt realklasserne, desuden kan tidligere elever deltage hvis pladsfor
holdene tillader det.
Lejren varer 18 dage og kostet 100 kr.

G J-
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Skolefesten 1958
Som sædvanlig overværedes skolefesten, der fandt sted på 

Fyns Forsamlingshus lørdag den 29. november, af el stort og 
veloplagt publikum.

Skolens sangkor lagde for, dirigeret af organist N. O. Jørgen
sen, der også havde fundet nogle udmærkede solister for har
monika (Erik Vagn Knudsen og Torben Fonnesgaard), klarinet 
(Jean Halle) og klaver (Flemming Ellegaard).

Dernæst præsenterede frk. Alice Nyholm en lille sanger saml 
en eventyrfortæller, der sammen med et par af sine kammerater 
fra 3. og 4. klasse i morsomme kostumer livligt og frisk gengav 
»Eventyret, der blev ved og blev ved.«

Aftenens hovedbegivenhed var et moderne, ret krævende skue
spil, »Seks kammerater«, af John Patrick. Stykket omhandlede 
de vanskeligheder, der mødte en flok soldater i en engelsk rekon
valescentlejr. Skuespillerne, instrueret af fru Grete Miehe Traut
ner, samt de øvrige medvirkende bag kulisserne ydede alle en 
fortrinlig indsats. Den ualmindelig smukke sceneopbygning 
understregede på glimrende måde handlingen, og Willemoes’s 
band leverede en mellemaktsmusik, der med sine afrikanske 
rytmer helt var i pagt med det tropiske sceneri. — I øvrigt havde 
skolen den glæde, at dette skuespil blev præmieret i Berlingske 
Tidendes skolekomedie-konkurrence.

Aftenen sluttede med et par timers dans til Erik Andersens 
orkester.

ec.



Marie Jørgensens Drengeskoles Elevforening
I foreningen optages tidligere elever i skolen og elever i real

klasserne, endvidere nuværende og forhenværende lærerkræfter. 
Kontingentet er 5 kr. årlig, dog betaler realklassens elever ikke 
kontingent det første år.

Foreningens formål er:
1. At støtte og vedligeholde forbindelsen mellem foreningens 

medlemmer og skolen.
2. At yde støtte og opmuntring til flittige elever på skolen.
3. At samle medlemmerne til selskabeligt samvær, udflugter, 

foredrags- og diskussionsaftener.
Foreningens bestyrelse: Købmand Svend Lauritzen (for

mand), Mogens Devald Hansen (kasserer), overlærer C. J. Junge, 
Otto Lauritzen, og fra sidst afgåede realklasse Erik Helmer 
Petersen.

Skolen har adopteret et skib
Ved skoleårets begyndelse i august 1952 modtog skolen et 

positivt svar på sin anmodning til Dansk Skibsadoption om at 
få tildelt et skib.

Det blev det store, nybyggede tankskib Ebba Mærsk.
Siden den tid har der været ført en for begge parter berigende 

brevveksling mellem skolen og skibets officerer og besætning.
Ebba Mærsk sejler med olie fra Den persiske Golf og Venezuela 

til vesteuropæiske havne. Gennem brevvekslingen får eleverne et 
indblik i, hvorledes livet leves om bord i et skib, der så at sige 
aldrig anløber dansk havn, og de får også forståelse for skibs
fartens store betydning for dansk erhvervsliv.

Den korrespondance, der her er sat i gang, er til stor gavn 
og glæde for eleverne. Gunnar Ylander.

Studierejsen til Grønland
I sommeren 1958 blev der fra Grønlandsministeriet gennem Danmarks 

realskoleforening tildelt overlærer, frk. Emma Nielsen en studierejse til Dan
marks nordligste besiddelse, Grønland. Frk. Nielsen fortæller her i korte 
træk lidt om den lærerige og begivenhedsrige tur.

Min rejse til Grønland, som ialt varede ca. 2 måneder, blev en storslået 
oplevelse. Alene sejladsen frem og tilbage fra København til Upernavik tog 
31 døgn. Ankommet til Grønland var det min agt at se og høre om øen før 
og nu.

I de store byer, f. eks. Egedesminde og Jacobshavn, er der sket store frem
skridt hvad angår skoler, børnehaver, sygehuse og børnesanatorier, og børne
haverne var bedre end jeg har set dem herhjemme. Skolerne i Egedesminde, 
såvel børneskolen samt efterskolen og husmoderskolen var moderne byg
ninger med lyse, rummelige lokaler og fint inventar.
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Realskole findes kun i Godthaab, og p. gr. af de særdeles vanskelige trafik
forhold er det lige så vanskeligt at få born sendt til denne skole, som at få 
dem sendt direkte med skib til København. For danskerne i de faste stillinger 
deroppe er børnenes skolegang og uddannelse derfor blevet et altoverskyg
gende problem.

Boligbyggeriet, som støttes af den danske stat, har i de senere år taget et 
stort opsving. 1 flere af de større byer bygges f. eks. en del helt moderne 
rækkehuse, der ser meget imponerende ud mellem de sædvanlige små lave 
træhuse og hytter.

Længere mod nord ved Umanak og Upernavik findes kun få nybygninger, 
her ses endnu mange mørke, yderst primitive jordhytter, som trods deres 
beskedenhed yder læ i det barske klima.

Naturen er hård, der er nøgne fjelde, is, sne, kulde og tåge, men i den 
sydlige del af Grønland kan der dog på læsiderne være ret mildt om somme
ren, og man nyder det, hvis man drikker en kop te udenfor; men så har man 
ganske vist myggene at slås med samt de mange snerrende og gøende hunde 
og hvalpe, der også ofte sætter sig tudende omkring een.

Når man sejler langs den grønlandske kyst, vil øjet overalt møde is og 
atter is; de mange isbjerge, de undersøiske skær som den sædvanlige blæst er 
ikke uden fare for sejladsen — og mange foler sig lille over for den vældige 
natur.

På hjemturen sejlede vi i 3 døgn i tåge syd for Kap Farvel. Skibets sirener 
målte hele tiden være i gang. En nal slog vort skib pludselig bak, lige i 
rette tid til al undgå en kollision med en stor polsk kulter.

Ja, oplevelserne på turen var mangeartede. En dag langt ude på Atlanter
havet kom en lille træt Bekkasin og fik sig et hvil under en redningsbåd, 
og ude i havet kunne man iagttage sæler og små hvaler, der hoppede og 
sprang i deres rette element.

Da vi hen i august måned nærmede os Danmark og snart så Nordsjællands 
kyst, efter alt ialt ca. 12000 km sejlads, dukke frem, var alle, der kunne 
komme det, på dækket. Vi stod ganske stille og så skovene komme til syne. 
Mange af passagererne havde ikke været hjemme i Danmark i 5 år, og nogle 
af de ombordværende grønlændere havde aldrig før set et træ eller anden 
beplantning. Hvilke tanker og følelser har der ikke rørt sig i dem, da vi stod 
ind gennem Øresund og snart derpå endte vor lange sejlads ved Køben
havns red.

Mange af de indtryk, jeg fik af den storslåede ø Grønland, har Jeg fæst
net på mange gode farvefotos, således at jeg, om ønskes, kan delagtiggøre 
elever og interesserede forældre i den ikke helt almindelige rejse.

Emma Nielsen.

Mellemskoleeksamen 1958
IV mellem A.

1. Erling Andersen ............................ mg^-
2. Mogens Arndal ................................ mg
3. Mogens Buhl .................................... mg-F
4. Hans Fechtenburg .........................
5. Jean Bernard Halle ....................... mg
6. Jørgen Bent Hansen ..................... mg +
7. Lars Jørgen Hansen....................... mgT
8. Leif Lindegaard Hansen............... mgJ-
9. Jørgen Jørgensen ............................ mg +

10. Svend Knudsen ............................... mg +
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11. Claus Erik Markvardsen...............
12. Lars Jørgen Mørck .......................
13. Erik Lund Nielsen.........................
14. Ove Nielsen ......................................
15. Tommy Nielsen................................
16. Kurt Obbekær ................................
17. Vagn Møller Pedersen...................
18. Erik Schwartz Pedersen...........
19. Bjerne Højer Rasmussen .............
20. Henning Rasmussen .....................
21. Lars Peter Rasmussen...................
22. Valther Schmidt ..............................
23. Per Juel Sørensen ..........................
24. Ole West-Nielsen ............................

IV mellem 13.
1. Jørgen Busch Andersen ...............
2. Mogens Berthelsen .........................
3. Poul Blæsbjerg ................................
4. Hans Peter Christensen ...............
5. Peter Krog Christensen.................
6. Tommy Flugt ..................................
7. Bent Solberg Hansen .....................
8. Kaj Valther Hansen.......................
9. Niels Jørgen Hansen .....................

11. Ole Nøhr Hansen............................
11. Henning Jørgensen .......................
12. Sv. Anker Jørgensen .....................
13. Chr. Kannegaard ............................
14. Ole Lauridsen ..................................
15. Erik Malmmose................................
16. (Jans Maare ....................................
17. Kaj Erik Naamansen ...................
18. Erik Onsager....................................
19. Gert Onsager....................................
20. Knud Ole Pedersen .......................
21. Leif Hartmann Petersen...............
22. Poul Jacobsen Petersen.................
23. Hans Henning Povlsen...................
24. Finn Rasmussen..............................
25. Hans Esper Thostrup ...................

mg — 
mg - 
mg +
ug 
mg 
mg - 
mg - 
mg — 
mgF 
mg 
mg - 
mg — 
mg

mg 
mg 
mg 
mg - 
mg — 
ug — 
mg

g + 
mg + 
mg - 
mg 
mg 
mg - 
mg — 
mg 
ingo
ing — 
mg 
mg — 
mgT 
mg- 
mg 
mg 
mg- 
mg
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Realeksamen 1958
Real A.

1. Ove Andersen .................................. g+
2. Flemming Degn .............................. mg
3. Per Halbro........................................ g +
4. Erwin Hansen ................................ mg^
5. Jan Preben Hansen ..................... mg+
6. Kristian Jakobsen ......................... g +
7. Freddy Grubbe Jensen................ mg
8. Niels Jørgensen ............................ mg-^
9. Ole Kiærby-Hansen ...................... mg^

10. Lauritz Klausen ............................ g+
11. Knud Løkkegaard .......................... mg
12. Knud Hedemark Nielsen............... mg
13. Kurt Nielsen ....................................
14. Erik Helmer Pedersen...................
15. Jens Erik Rasmussen ...................
16. John Hammer Rasmussen ...........
17. Otto Egedal Rasmussen ...............
18. Mogens Terkildsen.........................

mg 
mg 
mg + 
mg

g + 
mg

Real B.
1. Flemming Bech .............................. mg
2. Claus Møller Christiansen............. mg
3. Leif Edlefsen.................................... mg F
4. Finn Ammentorp Hansen ........... mg-r
5. Erik Jensen .................................... mg
6. Poul Willy Jensen ......................... mg
7. Erik Jørgensen ................................ mg
8. Mogens Nellemose Larsen .......... mg
9. Erik Munk Laursen........................ mg

10. Børge Meibom.................................. mg
11. Aage Strange Nielsen ................... mg^
12. Jens Brorsen Nielsen..................... g P
13. Jørgen Norbach Nielsen............... mg-^-
14. Preben Nielsen ................................ ug-J-
15. Flemming Petersen ........................ mg^-
16. Jørgen Worsaae Rasmussen........ mg +
17. John Piil Thomsen ....................... g +
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Lærerpersonalet og fagfordelingen

Hr. Frode Andersen.................................... ansat Vs 1957
gymnastik, fysik, naturhistorie.

Overlærer frk. Dagmar Carlsen-Skiødt . . ansat Vs 1914 
dansk, religion.

Hr. Erik Christiansen ................................ ansat Vs 1934
dansk, fysik, tysk.

Hr. Jens J. Jensen....................................... ansat Vs 1956
matematik, gymnastik.

Overlærer frk Ellen Junge.......................  ansat Vs 1925
engelsk, fransk.

Overlærer hr. C. J. Junge .......................  ansat Vs 1917
matematik, gymnastik.

Frk. Karen Jørgensen................................ ansat Vs 1937
regning, historie, tysk.

Frk. Birgitte Madsen ................................ ansat Vs 1858
engelsk, tysk, dansk, naturhistorie.

Hr. Kristoffersen.......................................... ansat Vs 1958
dansk, fysik, geografi.
Frk. Emma Nielsen.................................... ansat Vs 1949

regning, geografi, skrivn.
Fru Eva Nielsen ......................................... ansat Vs 1951

dansk, regning, skrivning, naturhistorie.

Frk. Marie Nielsen .................................... ansat Vs 1946
dansk, religion, skrivning, naturhist.

Frk. Alice Nyholm .................................... ansat Vs 1956
gymnastik, regning, dansk, skrivning.

Frk. Inger Pen ther .................................... ansat Vs 1945
dansk, engelsk, geografi.

Fru Grete Trautner.................................... ansat Vs 1957
fransk, naturhistorie, geografi, dansk.

Hr. G. Ylander............................................. ansat Vs 1935
tysk, tegning, geografi.

Skolebestyrer V. Jørgensen 
historie, naturhistorie.



Ordensregler
1. Eleverne skal møde senest 5 minutter før undervisningens begyndelse, 

og de skal medbringe alle de bøger og sager, som de har brug for i 
dagens løb.

2. Alle elevernes ejendele skal være mærket med navn og bøgerne være for- 
synet med helt og rent omslag.
Karakterbøgerne bringes med hjem om lørdagen og skal forsynes med 
forældres eller værges underskrift; de skal afleveres igen onsdag.

3. Ingen må i undervisningstiden forlade skolen uden at have indhentet 
tilladelse hos bestyreren, klasselæreren eller den inspektionshavende 
lærer. Forældrenes opmærksomhed henledes på, at selv efter opnået 
tilladelse er det på eget ansvar, når barnet forlader skolen i skoletiden.

4. Eleverne må ikke lade penge ligge i overtøjet. Skolepenge afleveres straks 
til klasselæreren.

5. a) Når eleverne efter en forsømmelse atter møder på skolen, må de 
medbringe en skriftlig meddelelse fra hjemmet om årsagen til forsøm
melsen og om dennes varighed.
b) Ligeledes må der fra hjemmet foreligge en skriftlig henvendelse, 
når eleverne ønskes fritaget for at være på legepladsen i frikvarteret, 
og når det ønskes, at de forlader skolen før skoletidens ophør.
c) Når der i en familie udbryder smitsom sygdom, må skolen straks 
modtage meddelelse herom, og børnene må ikke komme i skole, før det 
ved lægeattest godtgøres, at fare for smitte er forbi.

6. Ønskes en elev af helbredshensyn fritaget for legemsøvelser i enkelte timer, 
bedes det meddelt skriftligt; for længere tids fritagelse forlanges af mini
steriet lægeattest.

7. Beskadigelse af pulte, bænke og hvad der iøvrigt tilhører skolen, vil 
blive repareret på vedkommende elevs bekostning. Ting, som ikke ved
kommer skolen, må ikke medbringes.

8. Ingen elev må cykle til skole uden tilladelse af bestyreren. Kun elever, 
der bor udenfor en nærmere bestemt grænse, kan få tilladelse.

9. Eleverne må ikke lukke vinduer op uden lærernes ordre.

10. Eleverne skal stille og roligt forlade skolen, og de skal gå direkte hjem.

11. Indsamlinger og handel af enhver art frabedes på skolen. Hjemmene 
bedes være skolen behjælpelig med opretholdelse af god ro og orden.
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Skriftlig

mellemskole- og realeksamen 1959
afholdes

4. - 6. - 8. og 11. maj

Censorer til de skriftlige fag er folgende:

Overlærer Inger Mortensen, Valby. Viceinsp. Jobs. Pedersen, Køben
havn. Rektor N. Ferlov, Valby. Skoleinsp. J. Troldahl, Charlottenlund. 
Overlærer Clara Poulsen, Aabybro. Skoleinsp. E. Rosenholm, Nykø
bing F. Viceinsp. O. Laursen, København V. Viceinsp. A. Bundgaard, 

Vanløse.

Til de mundtlige fag'.

Overlærer P. L. Rasmussen, Odense komm. Pigerealsk. Viceinsp. Sang- 
gaard, overl. Tholle, overl. J. P. Petersen, Korsløkkeskolen. Lærer 
Fischer Hansen, Vestre sk. Lærer B. Nielsen, Otterup realsk. Lærer 
Madsen, Ullerslev realsk. Overl. frk. Dahl, Nyborg private realsk. Vice

insp. Sv. Madsen, Korsør. Overl. N. Pedersen, overl. Thierlein, Mulernes 
legatsk. Skoleinsp. H. B. Andersen, lærer Wittrup, læreri. fru Wittrup, 
Jernbanegades sk. Overl. Hjorth, viceinsp. frk. B. Nielsen, overl. Krake, 
Munkebjergsk. Viceinsp. frk. Pedersen, lærer Riinitz Larsen, lærer 
A. Jørgensen, Bolbro sk. Læreri. fru Lassen, Giersings realsk. Adjunkt 
Blangsted, læreri. fru Fuglsang, overl. frk. Kruse, læreri. fru Koch, 
overl. frk. Christensen, læreri. fru Simonsen, Marie Jørgensens pigesk. 
Skoleinsp. Strange Ebbesen, overl. Ovesen, Højstrupsk.
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Bogliste i skoleåret 1959-60

Dansk:
Hansen & Heltoft: Dansk læsebog for mellemskolen og real

klassen .............................................................................................
Benzons retskrivningsordbog...................................................................
Dansk skoleordbog (Vilh. Ludvigsen)...................................................
Byskov: Grammatik.....................................................................................
N. Andersen: Sproglære nr. 3 (sidste udgave).................................
Ewald Jensen & A. Noesgaard: Skriftlig dansk for mellemskolen 

(sidste udgave).............................................................................
Ewald Jensen & Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk sproglære, 

(sidste udgave).............................................................................
Desuden litteraturværker efter nærmere aftale.................................

1

X

X
X

X

2

X

X
X

X

ai 
od

Engelsk:
O. Friis Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen, I, II, 

III. Øvelseshefte kun til I m..................................................... 1
II, III og IV mellem stiløvelse efter nærmere aftale..............

O. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen IV . . 
Ellen Junge: Engelsk for realklassen, fås på skolen.........................
Riis-Jacobsen: Engelske stiløvelser for realklassen og 1. gymna

sieklasse. 16. udg.............................................................................
Alf. Bolbjerg: Engelsk grammatik...........................................................

Tysk:
Carl Gad: Tysk begynderbog, ikke ældre end 4. udgave..............
Carl Gad: Tysk læsebog for mellemskolen (5. udgave)....................
Carl Gad: Kortfattet Tysk Grammatik..................................................
Carl Gad: Moderne tysk prosa.............................. ... ..............................
Houken & Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen .. ..

Fransk:
N. Chr. Nielsen & Hoffmann: Fransk for begyndere.........................
Bruun: Fransk grammatik for realklassen..........................................

Svensk:
J. Falbe Hansen & Keller: Svenske læsestykker til skolebrug . .

Religion:
Brodthagen & Jørgensen: Børnenes bibelhistorie II.........................
Salmebogen..................................................................................................
Balslevs lærebog........................................ .. ... ........................... .. ..
Det nye Testamente . . . . ,. .. ... - .. ........ ,. .. ,, ,.. 
Engelbret-Petersen: Vor kirkes historie .... . . .... . . . . . . . .

2 3

X

X
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Sang: 
Højskolesangbogen....................................... 
Et lille hefte med nodepapir (efter aftale)

Historie:
I. Ludwig Schmidt: Verdenshistorie for mellemskolen I, II (nyeste 

udgave)...............................................................................................1
Kretzchmer & Lindhardt Hansen: Samfundslære for realklassen 

(sidste udgave).............................................................................
Ludvig Schmidt: Lærebog for realklassen (sidste udgave) . . . .

Geografi:
C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I, II, (sidste udgave)
C. C. Christensen & A. M. R. Krogsgaard: Atlas for mellemskolen 

og den højere skole.....................................................................
C. C. Christensen: Atlas uden navne I, II............................................
Johs. Reumert: Erhvervsgeografi. 6. eller senere udgave..............

1 1

XX
1 1

Naturhistorie:
Balslev & Andersen: Zoologi I, II.........................................................
Balslev & Andersen: Zoologi for realklassen....................................
Balslev & Simonsen: Botanik I, II, III, IV........................................
Balslev & Simonsen: Botanik for realklassen...................................
Rasmussen & Simonsen: Organisk kemi.............................................

2

X
2

2

3

X

2

X X
1 2 1.2

X

1 2

1 1

1 2

2

4

X

Naturlære:
Rasmussen & Simonsen: Uorganisk kemi...........................................
Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen (I. 18. el. senere udg.; II,

14. el. senere udg.)..............................................................................
Th. Sundorph: Fysik for realklassen (I, 11. el. senere udg. II,

13. el. senere udg.)..............................................................................

Regning og matematik:
Friis-Petersen & Jessen: Mellemskolens regnebog I, II, III, IV 

(sidste udgave)............................................................................
Cronfelt: Opgaver i Aritmetik for mellemskolen (sidste udgave) 
C. J. Junge: Aritmetik I, II, III.............................................................  
V. Hylling Christensen & Petrus Larsen: Opgaver i regning, 

aritmetik og geometri for II og III mellem.......................
Eksamensopgaver for mellemskoleeksamen B og C (sidste udg.) 
Eksamensopgaver for realklassen B og C (sidste udgave) . . . . 
Erlang: Firecifrede logaritmetavler B..................................................  
Friis-Petersen, Thorkild Jensen, I. L. W. Jessen: Mellemskolens 

ny geometri....................................................................................
Hylling Christensen & Petrus Larsen: Matematiske opgaver for 

realklassen.......................... .. ,. ...... ,. .... . .
Christensen, Marcussen, Frederiksen: Regnehefte for realklassen
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Underskolen

Dansk:
Dora Sandal og Sigfred Degerboe: Svanemappen og Svanebogen 
Min Læsebog af Erik Danielsen, Carl Aage Larsen, L. Cbr. Peder

sen og Peter Vidde — 2., 3. og 4. skoleår............................
Evald Jensen, A. Noesgaard & P. Engclbret-Pedersen: Øvelser i 

skriftlig dansk 2-—3 — 4 — 5.................................................
Sproglære efter nærmere aftale...............................................................  
Dansk skoleordbog (Vilh. Ludvigsen)..................................................

X

4 5

X X
Religion:
Brodthagen & Jørgensen: Børnenes bibelhistorie I..........................

Historie:
Helms: Danmarkshistorie I (sidste udg.)............................................

Geografi:
Christensen & Lauritzen: Barnets første kort, 1. hefte, Danmark 
C. C. Christensen: Lille geografi.............................................................  
C. C. Christensen & A. M. Krogsgaard: Atlas for mellemskolen og 

den hø jere skole...........................................................................

Naturhistorie:
C. C. Gormsen: Naturhistorie for folkeskolen.....................................

Regning:
Friis-Petersen, Gehl & Jessen: Den nye regnebog I, II, III, IV, V ] 
Lunds tabel.....................................................................................................
Dagliglivets regning, I a og I b................................................................. ><

2

Sang:
Gunnar Nyborg-Jensen: De smaa synger.............................................
H. Andersen, Grytter & Wöldike: Ny dansk Skolesangbog II . . . .
Salmebog.........................................................................................................
Forskelligt:
Et kladdehefte, penalhus med blyant og viskelæder og en linial
Et par gymnastiksko og gymnastikbenklæder..................................

Bøger til skriftlige arbejder skal så vidt muligt have følgende farver:
Dansk stilebog rød med margen (1., 2., 3. og 4. underklasse med dobb. linier), 

engelsk stilebog blå med margen, matematiske- og hjemmeregnebøger efter 
nærmere aftale.

Til skønskrift: bøger efter nærmere aftale. Til tegning: en tegnemappe 
og tegneblok (efter nærmere aftale).

Hver elev skal have en karakterbog. IV ml. og realklassen en vidnesbyrd
bog (efter aftale).

Desuden skal alle elever have gymnastiksko og gymnastikbenklæder.

Alle bøger skal indbindes. — Nye bøger må ikke forsynes 
med navn, før de er fremvist på skolen.
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Arets arbejde i underklassen 1959-60
RELIGION

1. underklasse. Mundtlig fortælling: Fra skabelsen til Josefs død, om Jesu 
fødsel, påske- og pinseevangeliet. Lette salmer læres udenad.

2. underklasse. Mundtlig forklaring. Fra Moses til dommerne. Fra Jesu 
barndom til Jesu liv. Lette salmer.

3. underklasse. Efter bibelhistorien. Fra dommerne til rigets deling. Fra 
»Jesu liv« til »Jesus lærer om sabbatens overholdelse«. Salmer læres.

4. underklasse. Efter bibelhistorien. Fra rigels deling til fangenskabet i 
Babylon. Fra »Jesus lærer om sabatten« til Sakæus. Salmer læres.

5. underklasse. Efter bibelhistorien. Fra fangenskabet i Babylon, det gamle 
Testamente ud. Fra Sakæus til aposteltiden. De ti bud læres (uden bog). 
Salmer læres.

DANSK
1. underklasse. Stavning. Skrivning. Lette vers læres.
2. underklasse. »Læsebogen« læses. Børnene lærer navneord og udsagnsord 

at kende. 4 ugentlige stile efter Jensen & Noesgaard. 1 diktat ugentlig. Lette 
vers læres udenad. Stilene skrives med blyant.

3. underklasse. Læsebogen læses. Begyndelsesgrundene af dansk sproglære 
læres. 4 ugentlige stile efter Jensen & Noesgaard. 2 ugentlige diktater. Stilene 
skrives med blyant. Vers læres udenad.

4. underklasse. Læsebogen anvendes til oplæsning og analyse. 2 ugentlige 
hjemmestile efter Jensen & Noesgaard. 2 ugentlige diktater. Stilene skrives 
med blæk. Vers læres udenad.

5. underklasse. Læsebog 5. dels til oplæsning og analyse. 1 ugentlig hjem- 
mestil efter Ewald Jensen & A. Noesgaard, 1 ugentlig diktat, 1 ugentlig genfor
tælling. Vers læres udenad.

HISTORIE
2. underklasse. Fra sagntiden til Magnus den Gode (mundtlig, uden bog).
3. underklasse. Fra Magnus den Gode til Valdemar Atterdag.
4. underklasse. Fra Valdemar Atterdag til 1660.
5. underklasse. Fra 1660. Bogen ud.

GEOGRAFI
2. underklasse. Danmark, Island og Færøerne (efter kort uden bog).
3. underklasse. C. C. Christensens lille geografi (side 32—48).
4. underklasse. C. C. Christensens lille geografi (side 48—65).
5. underklasse. C. C. Christensens lille geografi. De fremmede verdensdele.

Danmark skal ved skoleårets slutning repeteres.

NATURHISTORIE
2. underklasse. Pattedyrene, ingen bog, kun billeder og dyr.
3. underklasse. Fugle og krybdyr. C. C. Gormsens naturhistorie.
4. underklasse. Padder, fisk og enkelte insekter, Gormsens bog.
5. underklasse. Gormsens bog: Leddyr, bløddyr, stråledyr. Mennesket.
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REGNING
I. underklasse. Talskrivning og den første behandling af talværdier. Friis 

Petersen, Gehl & Jessen: Regnebog I.
2. underklasse. Samme. Regnebog II. Den lille tabel indøves.
3. underklasse. Samme. Regnebog III. Den lille tabel indøves.
4. underklasse. Samme. Regnebog IV. Den lille tabel indøves stadig.
5. underklasse. Samme. Regnebog V. Hjemmeregning. Tabellen skal kunnes.

SKRIVNING
I 1. underklasse benyttes forskrifter af lærerinden, i de følgende klasser 

bøger efter aftale.

TEGNING
4.—5. underklasse. Tegning efter plantegninger.

Arets arbejde i de 4 mellemskoleklasser 
1959-60
RELIGION

6. klasse. Verdens skabelse til dommerne, aposteltiden. Balslevs lærebog: De 
ti bud og trosbekendelsen. Salmer.

2. mellemskoleklasse. Matthæus’ evangelium. Fra dommerne og Det gamle 
Testamente ud. Balslevs lærebog: Troen. Salmer.

3. mellemskoleklasse. Jesu lidelseshistorie. Apostlenes gerninger, kap. 1—12, 
Balslevs lærebog: Fadervor, dåb og nadver. Salmer.

4. mellemskoleklasse. Skildringer af vore betydeligste salmedigtere, nogle af 
deres mest karakteristiske salmer gennemgås. Engelbret-Petersen: Vor kirkes 
historie. ■

DANSK
6. klasse. Hansen & Heltoft: Dansk læsebog II til oplæsning, genfortælling 

og analyse. Der lægges særlig vægt på oplæsningen, at denne må være nøjagtig, 
og at eleven vænner sig til at læse højt, tydeligt og smukt op. 1 genfortælling 
og 1 diktat om ugen.

2. mellemskoleklasse. Hansen & Heltoft: Dansk læsebog II til oplæsning, 
analyse og genfortælling. I denne klasse må eleven kunne opnå færdighed 
i at læse forstandigt og smukt og må kunne skrive fejlfri diktat og stile, 
afpasset efter elevens alder og udvikling. Stil hver uge. skiftevis fristil og gen
fortælling, 1 diktat hver uge.

3. mellemskoleklasse. Hansen & Heltoft: Danske læsestykker for mellem
skolen III. Småhæfter udgivet af Dansklærerforeningen læses af eleverne 
dels på skolen, dels hjemme og gennemgås af dansklæreren ved samtale og 
genfortælling. 1 stil, skiftevis fristil og genfortælling, hver uge.

i. mellemskoleklasse. Hansen & Heltoft: Læsebog for mellemsk. 4. Falbe 
Hansen & Kellers Svenske Læsestykker til Skolebrug. Byskov: Mindre lære
bog i grammatik. .Litteratur uden for læsebogen efter nærmere aftale. — 
1 stil hver uge; skiftevis fristil og genfortælling.
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ENGELSK
6. klasse. 0. Friis-Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk lærebog I.
2. mellemskoleklasse. 0. Friis-Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk lærebog IL
3. mellemskoleklasse. O. Friis-Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk III.
4. mellemskoleklasse. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellem

skolen IV. Eleverne opøves i oplæsning, oversættelse, samtale og sætnings
dannelse, grammatik og skriftelige øvelser; 1 hjemmestil om ugen.

TYSK
2. mellemskoleklasse. Carl Gad: Tysk begynderbog (5. udgave).
3. mellemskoleklasse. Carl Gad: Tysk læsebog for mellemskolen I. Kortfattet 

tysk grammatik ved Carl Gad.
4. mellemskoleklasse. Carl Gad: Tysk læsebog for mellemskolen II. Kortfattet 

lysk grammatik ved Carl Gad.

HISTORIE
6. klasse. Ludvig Schmidts verdenshistorie for mellemskolen 1 til angelsak

serne og vikingerne.
2. mellemskoleklasse. Ludvig Schmidts verdenshistorie for mellemskolen II. 

Bogen ud.
3. mellemskoleklasse. Ludvig Schmidts verdenshistorie for mellemskolen 11. 

Til den nyeste tid s. 170.
4. mellemskoleklasse. Ludvig Schmidts verdenshistorie for mellemskolen II. 

Fra den nyeste tid — bogen ud.

GEOGRAFI
6. klasse. C. C. Christensens geografi for mellemskolen I, s. 1 til alperne.
2. mellemskoleklasse. Samme bog. Fra Alperne — bogen ud. Oversigt over 

landene i Europa (kort repetition af Danmark).
3. mellemskoleklasse. C. C. Christensens geografi for mellemskolen II, Asien, 

Afrika, Australien. Almindelig geografi.
4. mellemskoleklasse. Samme bog: Amerika, Danmark, Island, Norge, Sve

rige, Finland.

NATURHISTORIE
6. klasse. Balslev & Andersens zoologi I, s. 1—79; Balslev & Simonsens bota

nik I.
2. mellemskoleklasse. Balslev & Andersens zoologi I, s. 79 — bogen ud. 

Balslev & Simonsen: botanik II.
3. mellemskoleklasse. Balslev & Andersens zoologi II, s. 1—45. Balslev & 

Simonsens botanik III. Rasmussen & Simonsen: Organisk kemi, 1—15.
4. mellemskoleklasse. Balslev & Andersens zoologi II, s. 45—66. Balslev & 

Simonsens botanik IV. Rasmussen & Simonsen: Organisk kemi. Det menne
skelige legeme efter Balslev & Andersens zoologi II.
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NATURLÆRE
6. klasse. Sundorplis fysik for mellemskolen I, 18. udgave, s. 1—49.
2. mellemskoleklasse. Sundorplis fysik I, s. 50—96.
3. mellemskoleklasse. Sundorphs fysik for mellemskolen I, s. 97 — bogen ud.

II, s. 1—24. Rasmussen & Simonsen: Uorganisk kemi, s. 1—17.
4. mellemskoleklasse. Sundorplis fysik for mellemskolen II, hele bogen. 

Rasmussen & Simonsen: Uorganisk kemi. s. 17 — bogen ud.

REGNING
6. klasse. Af regnebøger benyttes Friis-Petersen & Jessen: Mellemskolens 

regnebog I. 2 hjemmeopgaver ugentlig.
2. mellemskoleklasse. Tavleregning. Friis-Petersen & Jessen: Mellemskolens 

regnebog II. Hovedregning. Friis-Petersen, Thorkild Jensen & Jessen: Geo
metri for mellemskolen, s. 1—31. Aritmetik: C. J. Junge: Aritmetik I til divi
sion. 2 regne- og 1 geometriopgave ugentlig.

3. mellemskoleklasse. Tavleregning. Friis-Petersen & Jessen: Mellemskolens 
regnebog III. 2 hjemmeopgaver ugentlig. Geometri: Friis-Petersen, Thorkild 
Jensen & Jessen: Geometri for mellemskolen, s. 31—60. 2 hjemmeopgaver 
ugentlig. Aritmetik: C. J. Junge: Aritmetik I., 2 hjemmeopgaver ugentlig.

4. mellemskoleklasse. Tavleregning. Friis-Petersen & Jessen: Mellemskolens 
regnebog IV. 2 hjemmeopgaver ugentlig. Thorkild Jensen & Jessen: Geometri 
for mellemskolen, s. 60 — bogen ud. 2 hjemmeopgaver ugentlig. Aritmetik: 
C. J. Junge: Aritmetik 11. 2 hjemmeopgaver ugentlig.

TEGNING
li. , 2., 3. og 4. mellemskoleklasse. Perspektivtegning.

o
Arets arbejde i realklassen 1959-60

DANSK
Hansen & Heltoft: Dansk læsebog for realklassen bruges til oplæsning 

og analyse. Sproglæren indoves efter Byskov: Mindre lærebog i grammatik 
og retskrivning.

Større digterværker efter nærmere aftale. 1 stil hver 14. dag.

ENGELSK
Ellen Junge: Engelsk for realklassen. Riis Jacobsen: Engelske stiløvelser 

for real og I G.

TYSK
Carl Gad: Moderne tysk prosa. Samme: Kortfattet tysk grammatik.
Houken & Stenbjerre: Jyske stiløvelser for mellemskolen.

FRANSK
N. Chr. Nielsen & Hoffmann: Fransk for begyndere.
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HISTORIE
Ludvig Schmidt: Lærebog for realklassen. Kretzcbmer & L. Hansen: Sam

fundslære for realklassen.

GEOGRAFI
Johs. Reumer!: Erhvervsgeografi.

NATURHISTORIE
Balslev & Andersen: Zoologi for realklassen. Balslev & Simonsen: Botanik 

for realklassen.

NATURLÆRE
Sundorph: Fysik for realklassen I—II.

MATEMATIK og REGNING
C. J. Junge: Aritmetik III for realklassen. 2. sæt h jemmeopgaver ugentlig. 

Erlang: Firecifrede logaritmetavler B.

I skoleårets løb
11. august Påbegyndtes det nye skoleår med 460 elever, der blev 

budt velkommen til elever og lærere af skolebestyreren.
19. august Mademoiselle Genevieive Teatau, Paris, holdt foredrag på 

fransk for realisterne.
1. september IV a og IV b besøgte udstillingen »Glaskvinden«.
3. — Solgte elever fra I, II og III mellem høstblomster.
4. — 3. og 4. klasse udfl. til Svendborg og Svendborg museum.

10. — II mellem a og b pokalkamp med Bolbro Skole.
11. — IV mellem og lærerpersonalet til tuberkuloseundersøgelse.
17. — II mellem a og b pokalkamp med Aaløkkeskolen.
17. — Mellemskolens elever fik forevist en skandinavisk jagt-

film af konsulent Fynbo, Svendborg.
19. — II mellem a og b pokalkamp med Kragsbjergskolen.
24. — II mellem a og b pokalkamp med Set. Hans Skole.
18. oktober Mellemskolen i teatret og så »Den politiske Kandestøber«.
20. —22. oktb. Realisterne på studierejse til København under ledelse 

af overlærer Ylander.
29. oktober Elevforeningens klubaften på skolen med fremvisning af

film og foredrag om Grønland af overlærer, frk. Emma 
Nielsen.

8. november Blaavandsaften på skolen med fremvisning af film fra 
lejrperioden af overlærer Junge.

17. — Mellemskoleelev, til Skolebio, filmen om Henri Dunant.
29. — Skolefest på Fyns Forsamlingshus (se side 4).
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8. december
15.

20.
22.

21. januar
2. februar

14. februar

9. marts
16.

4. april

10.

17.
18.

Mellemskoleelever til Skolebio: filmen »Nødråb fra havet«. 
Færdselsundervisning i klasserne II a, II b, 5 a, 5 b samt 
3. klasse af overbetjentene, Vermond og Pedersen. 
Underholdning og dans i elevernes forening »Føniks«. 
Julefest med tale af overlærer, frk. Carlsen Skiødt og 
overlærer Erik Christiansen, uddeling af flidspræmier 
ved skolebestyreren.
Mellemskolens elever så filmen »Windjammer«. 
Mellemskolens elever i Skolebio til filmen »Vest for 
Zanzibar«.
Foreningen »Føniks«. Foredrag af politiassistent Carsten
sen »Hvordan bliver jeg politibetjent«.
Mellemskolens elever i Skolebio og så »Vesterhavsdrenge«. 
Elevforeningen generalforsamling på skolen med fore
drag og lysbilleder fra Verdensudstillingen i Brussel, 
fortalt og fremvist af tidligere elever.
Elevforeningsmøde med foredrag af tidl. elev, ingeniør 
Niels Ovesen — »Hvad kræves der for at blive ingeniør«. 
III mellem (a, b og c). Erhvervsvejledning af lærer 
Aalund.
Elever fra I og II mellem solgte Dybbølmærker. 
Foreningen »Føniks«. Oplæsning af skuespiller Axel 
Erhardsen.

Gaver til skolen
Arne Petersen, III c .................................................................. 1 ulk
Claus Rantzau Larsen, II a ..................................................... 1 stærekasse

Film
Som medlem af Statens Filmcentral har vi i årets løb kunnet supplere 

vor undervisning med film, der passer i stoffet til de enkelte fag, for på 
denne måde at anskueliggøre stoffet yderligere samt øge elevernes in
teresse.
Naturhistorie:

Fuglefangst på Færøerne.
Biernes liv.
Fluerne og deres bekæmpelse.
Kålsommerfuglen.
Korsedderkoppen .
Livet i en vanddråbe.
Ådselgraveren.

Historie:
Historien om et slot.
Middelalderborgen.
Landsbykirken.
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Geografi:
Kakaoplantager på Guldkysten.
Sukkerrør på Hawai.
Et vandrefolk i tropisk regnskov.
Fra skoven til savværket.
Omkring en sø i Island.
Set. Gotthardpasset.
Spanske børn.
Italien.
Posletten.
Adriaterhavets østkyst.
Danske kyster.
Alt afpasset efter det læste stof.

E. N.

Konfirmation
Skolens timeplan lægges med henblik på, at eleverne konfir

meres om foråret i 3. mellemskoleklasse, og al konfirmationsfor
beredelsen kun foregår mandag og torsdag 8—9.

Skolelægeordning
I medfør af lov nr. 413 af 12. juli 1946 påhviler det enhver 

kommune i Danmark at indføre skolelægeordning ved skoler, der 
støttes af staten. Denne ordning trådte i kraft august 1949 ved 
denne skole. Skolelægen fører tilsyn med skolens hygiejniske 
forhold og med elevernes helbredstilstand, hvortil lærerpersonalet 
skal yde skolelægen sin bistand. Der foretages årlig tuberkulose
undersøgelse.

Intet skolesøgende barn kan forlanges fritaget for undersøgelse, 
medmindre den pågældende ved hvert skoleårs begyndelse møder 
med attest fra en praktiserende læge, udstedt på et af sundheds
styrelsen hertil godkendt skema.

For hvert barn føres et helbredskort, der opbevares på skolen.
Lægeordningen ved skolen ledes af læge E. Herman Pedersen 

med bistand af sundhedsplejerske frk. Ruth Dalgaard.

Skolebetalingen
Skolepengene betales i 10 rater pr. år, der betales ikke for 

juni og juli måned.
Betalingen sker forud og er således:

1. underklasse..............................

3

20 kr. pr. rate
25
25
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4. —   25 —
5. —   25
6. klasse ............................................... 40 —
2. mellemklasse ................................ 40 —
3. —   40
4. —   40
Realklassen........................................... 40 —

Søskendemoderation er (i kr. for det andet og 12 kr. for det 
tredie barn;der gives også søskendemoderation til drenge, der har 
søstre på Marie Jørgensens Pigeskole.

Skema til ansøgning om hel eller delvis friplads i mellemskolen 
og realklassen fås på skolen.

Ved udmeldelse betales for den måned, i hvilken udmeldelse 
finder sted, og den næste.

Eksamensafgift er 25 kr. både til real- og mellemskoleeksamen.

Indmeldelser
af elever til det nye skoleår modtages hver skoledag, træffetid 
bedst 13—14 eller efter aftale (ikke lørdage).

Af hensyn til planlæggelse af undervisningen for det nye 
skoleår bedes indmeldelser foretaget inden 1. juni.

Odense, den 15. april 1959. Vilhelm Jørgensen.
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Afslutningen finder sted tirsdag den 23 juni kl. 14 i Fyns For

samlingshus, Kongensgade.

Forældre og andre, der har interesse for skolen, indbydes til 
al overvære eksaminationerne og afslutningen.

Det nye skoleår begynder onsdag den 12. august kl. 8,30 for 
mellemskolen og 9,30 for underskolen.
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