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KejUmtittoriPie iScftcmntelfer,
vedtagne af

Lærersamfundet

ved

Latin- og Realskolen

paa Værnedamsveien.

August 1861.

Trykt hos S. Trier.



§ 1.
De Lærere, der læse den fdrste Time, ere tilstede 
ved Morgensangen; naar denne er endt, begive de sig 
til deres Klasser, for der at modtage Eleverne.

Et Par Minutter fc5r Frikvarterernes*)  Ophør ere 
Lærerne tilstede paa Legepladsen, og.saasnart der kal
des sammen, begiver hver Lærer sig hen til sin Klasse 
og sørger for, at Eleverne snarest muligt komme i 
Orden, to og to bagved hinanden, og naar Inspektoren 
tilkjendegiver, at Alt er i Orden, lader han sin Klasse 
gaae op og paaseer, at Eleverne gaae roligt og i Række, 
een efter een, og at intet Sammenstod mellem de en
kelte Klasser finder Sted.

Ved de Timeskifter, hvor der ikke er Frikvarteer, 
begive Lærerne sig snarest muligt efter Ringningen til 
deres nye Klasser.

§ 2.
Læreren paaseer, at Eleverne ved hans Indtræ

delse i Klassen hurtigt reise sig og staae rettede paa 
deresr Pladser; forst paa hans Vink sætte de sig ned.

*) Frikvartererne ere i Tiden fra Mai til Oktober KL 10, fra 10 Min. fdr til 
10 Min. efter, og Kl. 12, fra 5 Min. fOr til 5 Min. efter; i Tiden fra No
vember til April Kl. 11 og Kl. 1, med samme Varighed
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§ 3.

Naar Klokken ringer, er det kun Tegn for Læreren 
paa at Timen er endt; det maa derfor paasees, at Ele
verne ikke give nogetsomhelst Tegn til Opbrud, før 
Læreren har afbrudt Undervisningen.

Naar dette er skeet, nedlægge Eleverne hurtigt 
og stille de Bbger, de have benyttet, i deres Rum 
og fremtage dem, de i den følgende Time skulle be
nytte, hvorefter de rette sig.

Er der ikke Frikvarteer, lader Læreren Eleverne 
sætte sig paa deres Pladser, vendte mod Bordet, og 
naar der saaledes er bragt Orden og Stilhed tiiveie, 
kan han forlade Klassen.

Er der Frikvarteer, gjore Eleverne sig tillige fær
dige til at gaae ud, og naar alle staae rettede paa 
deres Pladser, lader Læreren dem gaae ud roligt og i 
Orden, een efter een, saasnart Passagen er fri.

Skal Klassen have Gymnastik i den følgende Time 
eller gaae hjem, maae Eleverne have Gymnastikskoene 
paa eller have pakket deres Sager sammen, og derpaa 
sat sig paa deres Pladser, vendte mod Bordet, for 
Læreren kan gaae.

§’ 4.

Eleverne skulle i Reglen indtage de dem anviste 
Pladser. Har en Lærer i en enkelt Time sat en Elev 
paa en anden Plads, maa han, inden han forlader 
Klassen, sorge for, at Eleven atter indtager sin vante 
Plads. Onsker Læreren, at en Elev for længere Tid 
faaer en anden Plads, maa han derom henvende sig 
til Inspektoren.
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§ 5-
Det maa naturligviis paasees, al Eleverne ikke 

under Underviisningen indlage magelige eller for Andre 
forstyrrende Stillinger, f. Ex. strække Benene ud, dingle 
med Benene o. a. dsl.

§ 6.
Eleverne maae holdes til, for Underviisningen i 

fimen begynder, at melde sig hos Læreren, hvis nogen 
af dem af en eller anden Grund har forsomt enten at 
udfore sit Hjemmearbeide eller at medbringe Boger 
eller andre Sager, der skulle bruges i Timen.

§ 7.
Lærerne maae jevnlig eftersee Elevernes Boger 

i deres Fag, samt paasee, at de ere forsynede med 
Navn. Handler en Elev ilde med sine Boger, meldes 
han til Inspektoren.

§ 8.
Naar en Elev i Timen beder om at maatte gaae 

ud, kan dette ikke ubetinget negtes, men Tilladelsen 
maa dog ikke gives altfor let. Af en Klasse maa kun 
een Elev ad Gangen faae Lov til at gaae ud.

§ 9-
Ingen Elev maa forlade Skolen uden Inspektorens 

Vidende. Bliver en Elev syg i Timen, melder han sig 
hos Inspektoren.

§ 10.
Af Klassens to Embedsmænd blandt Eleverne maa 

kun Hjælperen i Reglen bruges til alle lobende Forret
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ninger, saaledes hente Bøger, Vand o. s. v., omdele- 
Tegne- og Skriveboger etc. Fbreren, som vælges af 
Klassen, skal være Stolte og Tilsyn for sine Kamme
rater, naar Læreren ikke er tilstede, og den, til hvem 
Læreren henvender sig, naar han behøver en betroet 
Medhjælp blandt Eleverne.

§ 41.
Naar Læreren formener, at nogen af Eleverne ik^e 

viser tilstrækkelig Flid og Omhu med de ham foresatte 
Arbeider, og Formaning og Irettesættelse ikke have 
frugtet, kan han meddele Hjemmet Underretning derom 
i Elevens Meddelelsesbog, som er i Forerens Værge. 
Meddelelsen bor i Reglen kun indeholde en simpel og 
tydelig Angivelse af det paagjældende Faktum. Eleven 
holdes til, inden han forlader Skolen, at forevise sin Bog 
for Skolens Bestyrer, som saaledes faaer Kundskab 
om Sagen.

§ 12.
Hvis en Elev gjentagne Gange har forsomt at have 

de fornødne Bøger eller andre Sager, som han skal 
bruge paa Skolen, med og i Orden, kan delte paa 
samme Maade af Læreren bringes til Hjemmets Kundskab.

§ 13-
Klager over Uopmærksomhed eller mindre god 

Opførsel hos Eleverne kan Læreren derimod ikke saa
ledes umiddelbart meddele Hjemmet; men naar de 
Midler, der staae til Lærerens egen Raadighed, have 
viist sig uvirksomme, maa han derom gjøre Anmeldelse 
til Bestyreren enten mundtlig eller gjennem den i hver 
Klasse fremlagte Anmærkningsprotokol.
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§ u.
At anvende nogensomhelst legemlig Revselse er 

ikke tilladt, ligesaalidt som at sætte i Skammekrogen 
eller udenfor Doren.

§ O.
Hver Maaned indforer Læreren i en dertil bestemt 

lille Bog en muligst detailleret Beretning om, hvad der 
i den forlobne Maaned er gjennemgaaet og indovet i 
hans Fag i hver af hans Klasser, saa at der ikke alene kan 
sees, hvad der har været Gjenstand for Beskjæftigelse 
i Timerne, men ogsaa hvilke Hjemmearbeider Eleven 
har udfort, hvad der er lært udenad af Vers, Tabeller 
o. s. v., hvilke Stile der ere skrevne o. s. v.

§ 16.
I Slutningen af hver Oktober, December og Februar 

og Begyndelsen af Mai afholdes Lærermoder, hvori der 
meddeles hver Elev en kort Bedømmelse med Hensyn 
til Flid, Fremgang og Opførsel. Der vil i Reglen af 
hver Lærer i Forveien være at meddele et Udkast til 
en saadan Bedømmelse for hans Fags Vedkommende 
til den, der gjor Udkastet til den samlede Bedømmelse.

Ved Skoleaarets Slutning indfører hver Lærer under 
Navn i Meddelelsesbogerne en udførligere Bedømmelse 
af hver Elevs Standpunkt i hans Fag, med Hensyn til 
hvad der i Lobet af Aaret skulde være naaet.

§ 17.
Onsker en Lærer, at Eleverne skulle anskaffe en 

Bog, der ikke er opført paa Bogseddelen, eller at der 
gjennem Eleven gives Hjemmet en mundtlig Meddelelse 
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om Noget, der vedkommer Elevens eller Hjemmets 
Forhold til Skolen, maa han derom fOrst henvende sig 
til Bestyreren.

§ 18.
Angaaende Mangler og Uordener ved Lokalet eller 

Inventariet, Lokalernes Temperatur eller Udluftning o. 
s. v., henvende Lærerne sig udelukkende til Inspek
toren.

§ 19.
Paa Legepladsen har Inspektoren ene at udstede 

Ordrer og paasee Orden, men ligesom enhver Lærer 
vil sOge at standse Uordener, f. Ex. Slagsmaal, som 
han maatte træffe paa, medens Inspektoren er beskæf
tiget paa en anden Kant, og meddele denne Under
retning derom, saaledes vil naturligviis ogsaa enhver 
Lærer paa Inspektorens Forlangende være villig til, 
hvor det gjOres nOdigt, at assistere ham i at overholde 
Orden.

§ 20.
Paa Gangene eller i Klasseværelserne maa Tobaks

rygning ikke finde Sted.


