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BERETNING

1951

S. ELLKIER PEDERSEN



Qangaa ^lettern- og ^Real^kole
er i sin nuværende skikkelse oprettet 1. august 1908.

Skolen underviser elevei i alderen 11 til 16 år gennem 4 mel
lemskoleklasser + 1 realklasse, som afsluttes henholdsvis med 
mellemskole- og realeksamen.

Leder af Langaa Mellem- og Realskole i tiden 1911—1943: J. Moe.
1943- 1950:

P. H. Riisager.
— - — - — siden 1.-8. 1950:

S. Ellkier Pedersen.



EU kier Pedersen Fru E. Sondergaard. Frk. D. Nielsen.

stor A. Langer. Aa. Olsen. H. E. Nielsen.

Lærerpersonale 1950-51



koles forældrenævn i skoleåret 1950—51:
Sørensen, Langaa. Find.

Gertsen, Vellev. 
mslund, .lebjerg.

Hr. grdjr. Quist Frandsen, Laurbjerg.
Hr. dyrlæge C. C. Petersen, Ulstrup.
Hr. grdj. Anh. Mikkelsen, Houlbjerg.
Hr. kæmner Aasby, Langaa. Sekr.

Forældrenævnet virker som skolens repræsentanter i skoledi
striktets forskellige afdelinger og er samtidig en rådgivende insti
tution i sager af almen interesse for skolen og dens arbejde.

Elevfordeling over skoleområde:
Langaa-Torup-Sdr. Vinge .... 58 elever
Houlbjerg-Granslev..................... 33 —
Laurbjerg-Lerbjerg................... 27 —
Vellev-Ulstrup-Hvorslev-Gjern 25 —
0. Velling-Helstrup-Grensten . 7 —
Værum-Ørum............................. 6 —
Thorsø-Aidt................................. 1 —

157 elever

Dimittender 1950.
Realeksamen:

Maria Aagaard mg Margit Lassen mgx
Bent Quist Frandsen mg? Anne Lise Pedersen ug?
Per Iversen mg? Gudrun Møller Pedersen mg
Birgit Jensen mg? Gert Petersen gx
Bodil Eline Jensen mg? Eva Præst mg
Erik Jensen gx Grethe Sørensen mg?
Lis Jensen mgx Niels Gertsen Sørensen g

Mellemskoleeksamen:
Tove Nørgaard Andersen g Rigmor Jeppesen gx
Erik Bach mg Kurt Jespersen mg
Kjeld Ditlefsen mg Bent Jørgensen mg
Grethe Fredeskov ug Sjønning H. Jørgensen mg?
Edel B. Gaba gx Grethe Karstensen mg
Erik Hansen mgx Ellen M. Hviid Kristiansen ug?
Tove Ellen Hansen mg? Frants J. Kure mg?
Inger Marg. Henneberg g Erik Lægdsgaard Madsen mg?
Max Isaksen mgx Per Mikkelsen mg?
Jens P. Jacobsen mg? Henny Moss gx
Ruth Jacobsen mgx Olaf Helios Nielsen mg?
Gunhild Viola Jensen g Frede Nielsen mg?
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Elin Brye Pedersen mgx Børge Rasmussen Skriver mg
Gerda 1 edersen mg? Harry Rode Stoffer gx
Einst Lindø Peteisen mgx Eva Søgaard mg
Knud Elo Petersen mg? Bach Sørensen gx
Per Madsen Petersen gx Jens J. Gertsen Sørensen gx
Sverd Poulsen ni g Elin Aase Søi ensen mgx
Kis Friniodt Rørbæk mg Else Birgit Sørensen gx
Lise Friniodt Rørbæk mg Kaj Sørensen mgx
Ellen Skovdam mg Sonja Wærum mgx

Skolens Elever pr. 1 maj 1951.

Inge B. Andersen. Arbmd. A. A., Langaa.
Chresten ('.lausen. Grd. A. CL, Laurbjerg.
Kristian J. Christiansen. Murer A. Chr., Granslev.
Sonja Christoffersen. Arbmd. A. Chr., Langaa.
Elisabeth Hansen. Arbmd. C. H., Ulstrup.
Elly Heegaard. Limer S. 1L, Laurbjerg.
Ebba Hartmeier. Pens, postb. C. Schadt, Laurbjerg.
Connie Iversen. Førstelærer L, 0. Velling.
Grethe Jensen. Fru E. J., Langaa.
Gretha F. Jensen. Grd. Chr. .1., Laurbjerg.
Aase Jensen. Grd. M. J., Aidt mk.
Folmer Jensen. Grd. J., Ulstrup.
Kaj Madsen. Skomager S. M., Langaa.
Jørgen Minddal. Gartner Aa. M., Dagsvad.
Frank Olsen. Lagerforv. S. E. 0., Langaa.
Ellen Petersen. Cyklehandler L. P., Laurbjerg.
Bita Hagen Petersen. Proprietær Aa. IL P., Laurbjerg.
Edel K. Petersen. Vognm. A. P., Granslev.
Per Rohde. Grd. P. R., Haxholm.
Preben Rovsing. Direktør J. R., Langaa.
Eigil Skriver. Brygmester M. S., Houlbjerg.
Connie Smed. Chauffør J. S., Houlbjerg.
Jørgen Søgaard. Grd. J. S., Langaa.
Harly Toft. Grd. T. T., Knudstrup.
Jens Ulnitz. Fru K. U., Langaa.
Willy Wærum. Grd. E. W., Granslev.

— 2. m. a. —
Gunhild Aagaard. Grd, S. Aa., Granslev.
Birgith L. Andersen. Arbm. C. A., Løjstrup.
Ingvard Bach. Grd. S. J. B.. Langaa.
Mogens Christensen. Overass. S. E. C., Langaa.
Ruth Christensen. Cyklehdl. R. C., Langaa.
Birgith Clausen, Grd. S. CL, Bøstrup.



Ole Hansen. Musiker H. H., Laurbjerg.
Erling Jacobsen. Arbm. E. J., Langaa.
Aage F. Jensen. Grd. Chr. J., Laurbjerg.
Inger Lise Jensen. Malerm. A. M. J., Ulstrup.
Poul B. Jensen. Fabrik. N. B. J., Langaa.
Betty Jensen. Remisearb. J. M. J., Langaa.
Bodil Jørgensen. Skoleinspektør N. .1., Langaa.
Kirsten Nielsen. Arbm. H. N., Langaa.
Tove Petersen. Ekstraarb. Aa. P., Langaa.
Karen Friis Paulsen. Overbetjent C. F. P., Langaa.
Eva Y. Jensen. Snedker A. J., Ulstruc.
Flemming Sakstrup. Købmd. K. Sakstrup, Langaa.
Jørgen Sejersen. Grd. J. S., Haxholm.

— 2. m. b. —
Anders Møller Andersen. Karetmager N. M. A., Houlbjerg.
Inger M. Dittlefsen. Murerm. A. I)., Torup.
Hans Chr. Jacobsen. Lærer S. J., Houlbjerg.
Agner Martinussen. Vognmd. J. M., Jebjerg.
Egon Madsen. Grd. S. M., Haxholm.
Grethe Moestrup. Grd. E. M., Knudstrup.
Annelise Lægdsg. Madsen. Grd. L. M., Houlbjerg.
Rasmus Molbo. Grd. H. M., Grensten.
Carsten Ray Petersen. Dyrlæge C. C. R. P., Ulstrup.
Niels Petersen. Købmd. S. M. P., Langaa.
Lissy Skov. Arbmd. V. S., Granslev.
Elin S. Rasmussen. Grd. S. S. R., Houlbjerg.
Jacob Rohde. Grd. P. R., Haxholm.
Ejvind Sørensen. Murer V. S. S., Grensten.
Hans E. Gertsen. Savværksej. N. G., Vellev.
Randi Schou. Foderm. J. J. S., O. Løjstrup.
Henning S. Øster. Snedker B. 0., Ulstrup.

— 3. m. a. —
Birthe Aarhus. Mølleej. R. Aa., Bøstrup, 
Erling Andersen. Depotindeh. T. A., Ulstrup, 
Ib Andersen. Barber Aa. A., Ulstrup.
Gert Bach. Grd. S. B., Langaa.
Minna Christensen. Snedkerm. C. C., Laurbjerg, 
Niels Clausen. Grd. A. CL, Laurbjerg.
Ruth Fredenslund. Forsøgsi. S. F., Jebjerg.
Christian Würgler Hansen. Læge E. W. IL, Ulstrup,
Inga J. Hansen. Vejnid. M. H., 0. Velling.
Knud Hansen. Radiotekn. K. H., Ulstrup.
Lindy Hansen. P. B. Sunesen, Laurbjerg.
Verner Hansen. Landmd. A. H., Langaa.
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Ulla Henningsen. Slagterm. B. H., Langaa.
Henriette Hyltoft, Viktualiehdl. fru V. H., Laurbjerg.
Per Hyltoft. Viktualiehdl. fru V. H., Laurbjerg.
Birgith Iversen. Førstel. H. M. I., 0. Velling.
Palle Jacobsen. Signalbetj. E. D. J., Laurbjerg.
Anne Marie Bruhn Jensen. Propriet. N. J., Hollerup.
John Jensen. Vejmd. 0. J., Laurbjerg.
Erik Koudal Jensen. Arbm. M. K. J., Ulstrup.
Irma Korreborg. Bagerm. C. K., Laurbjerg.
Solvejg Kronborg. Grdjsk. fru D. Chr., Bøstrup.
Kirsten Larsen. Købmd. F. L., Laurbjerg.
Ib H. Laursen. Maskinarb. H. L., Sdr. Vinge.
Bent Moestrup. Grd. E. M., Knudstrup.

— 3. m. b. —
Kjeld Frederiksen. Hønseriejer fr. A. F., Langaa.
Erna Mikkelsen. Sadelm. A. M., Kongstrup.
Aage J. Munck. Grd. S. M., Torup.
Erik Møller. Kirkebetj. R. M., Langaa.
Aase Nielsen. Arbm. H. N., Kongstrup.
Leif Nielsen. Frisør N. N., Langaa.
Mona Nielsen. Sadelm. G. N., Ulstrup.
Finn Møller Nielsen Overportør H. M. N., Langaa.
Anne Marie Bach Nielsen. Købmd. F. B. N., Langaa.
Inge Nielsen. Banehåndv. V. N., Laurbjerg.
Bent Petersen. Grd. I. P., Houlbjerg.
Eva H. Petersen. Rutebilej. N. P., Ulstrup.
Ingrid Petersen. Grd. S. P., Bøstrup.
Kedda Hagen Petersen. Propriet. Aa. H. P., Laurbjerg.
Rigmor Poulsen. Fabrik. K. M. P., Langaa.
Inge M. Ravn. Grd. N. R., Vellev.
Jytte Ravnsbæk. Boghdl. .1. R., Laurbjerg.
Ole Sejersen. Mek. B. S., Ulstrup.
Søren H. Sørensen. Grd. H. S., Hollerup.
Kaj O. Svensson. Plantningsarb. S. S., Langaa.
Inga Sørensen. Sadelm. J. C. S., Jebjerg.
Kirsten M. Thomsen. Overpostb. Aa. T., Langaa.

— 4. m. —
Ebbe Aagaard. Pantef. R. Aa., Jebjerg.
Else Marie Andersen. Konstruktør A. A., Langaa.
Inge Clausen. Grd. A. C., Laurbjerg.
Mona Christensen. Fru D. C., Langaa.
Birthe Grooss. Sinedem. V. Grooss, Langaa.
Frits Hansen. Malerin. C. IL, Laurbjerg.
Hans Hyltoft. Viktualiehdl. fru V, H., Laurbjerg.



Leif Isaksen. Arbmd. S. L, Langaa.
Gudrun Jensen. Fru K. J., Langaa.
Edith Kjær. Fabrik. P. K., Bøstrup.
Ove Knudsen. Smedem. A. K., Laurbjerg.
Else M. Lægdsg. Madsen. Grd. L. M., Houlbjerg.
Gurli Damkjær Nielsen. Grd. D. N., Langaa.
Arne Nielsen. Grd. A. N., Langaa mk..
Grethe Ray Petersen. Dyri. C. C. P., Ulstrup.
Ruth Petersen. Malerm. H. Petersen, Langaa.
Mette Sønderris. Grd. P. M. S., Houlbjerg.
Aase Møller Sørensen. Købmd. T. S., Bøstrup.
Karen Sørensen. Købmd. Aa. S., Kongstrup.
Anders Rohde Sørensen. Grd. C. R. S., Haxholm.
Inge Søvsø. Tømrerm. P. S., Langaa.

— Real. —
Erik Bach. Grd. C. B., Helstrup.
Kjeld Ditlefsen. Murerm. A. D., Torup.
Jens Jørgen Gertsen. Savværksej. N. G., Vellev.
Erik Hansen. Handelsmd. H. H., Langaa.
Inger M. Henneberg. Arbm. F. Frederiksen, Ulstrup.
Max Isaksen. Pedel fru J. I., Langaa.
Jens P. Jacobsen. Lærer S. J., Houlbjerg.
Kurt Jespersen. Arbmd. K. J., Aabro.
Bent Jørgensen. Skoleinspekt. N. J., Langaa.
Sjønning H. Jørgensen. Arbmd. H. J., Ulstrup.
Grethe Karstensen. Snedkerm. E. K., Bøstrup.
Ellen Hviid Kristiansen. Grd. N. K., Vellev.
Frands Kure. Mejerist J. K., Ulstrup.
Erik Lægdsg. Madsen. Grd. L. M., Houlbjerg.
Per Mikkelsen. Grd. A. M., Houlbjerg.
Henny Moss. Udd. H. M., Langaa.
Olaf Helios Nielsen. Propriet. II. N., St. Løjstrup.
Frede Nielsen. Tømrer P. D. N., Langaa.
Elin Boye Pedersen. Støberiarb. A. B. P., Langaa.
Elo Petersen. Syerske fru E. P., Langaa.
Svend Poulsen. Arbmd. S. P., Jebjerg.
Kis Frimodt Rørbæk. Bogholderske fru I. F. R., Langaa.
Lise Frimodt Rørbæk. Bogholderske fru I. F. R., Langaa.
Ellen Skovdam. Telegrafarb. M. S., Langaa.
Eva Søgaard. Grd. .1. S., Langaa.
Elin Sørensen. Cyklehandler J. C. S., Jebjerg.
Kaj Sørensen. Manufakturhdl. O. S., Langaa.
Sonja Wærum. Grd. E. W., Granslev.
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Ind- og udmeldelser.
Den normale alder ved indmeldelse i 1. m. er ca. 11 år.
Ved optagelse i 1. m. vil der fra skolens side blive lagt vægt 

på, at eleven fra sin tidligere skole modtager et tilfredsstillende 
vidnesbyrd angaaende standpunkt og flid.

For alle elever, som søger optagelse i 1. m., afholdes i juni 
(efter nærmere avertering herom) optagelsesprøve på skolen. Der 
prøves specielt i dansk og regning (begge fag skriftlig og mundtlig). 
Kravene ved optagelsesprøven er udformet i kgl. anordning af 19. 
juni 1903, hvoraf følgende anføres:

Dansk, skriftlig. Eleven må, uden væsentlige fejl i retskriv
ningen, kunne skrive et i omfang passende stykke, som dikteres 
langsomt for ham med angivelse af skilletegnene, og som ikke 
indeholder sjældne ord eller ordforbindelser. Fremdeles må han 
være nogenlunde indøvet i at kunne gengive i skrift et ham for
talt eller langsomt forelæst fortællende stykke, som ikke er syn
derlig langt, og hvis sætningsbygning og indhold er letfatteligt.

Dansk, mundtlig. Der kræves af eleven sikker, flydende og for
standig oplæsning af et stykke læst prosa, desuden skal han (hun) 
prøves i oplæsning af et stykke ulæst, fortællende prosa, som efter 
indhold og sprogform må antages at ligge inden for hans alders
trins sædvanlige fatteevne, og vise nogenlunde sikkerhed deri. 
Efter oplæsningen må han, vejledet ved eksaminators spørgsmål, 
kunne fortælle, hvad han har læst, og vise, at han forstår det. Han 
må kunne udenad nogle enkelte, væsentligt fortællende digte og 
være i stand til at gøre rede for deres indhold samt i det hele 
vise, at han hai' forstået dem. Ved samtale på grundlag af det læste, 
skal eksaminator tillige forvisse sig om, at han har øvelse i at 
finde hovedleddene i en sætning og i at kende de vigtigste ord
klasser og deres bøjning.

Regning. Prøven skal være både skriftlig og mundtlig. Eleven 
må kunne den lille tabel med sikkerhed og have færdighed i at 
kunne løse opgaver i de fire regningsarter med benævnte og ube
nævnte hele tal samt kunne anvende disse regningsarter på simple 
opgaver i reguladetri. Han må endvidere have kendskab til brøks
begrebet i almindelighed og kunne addere og subtrahere ensbe
nævnte brøker. Han må også kende decimalbrøker og kunne fore
tage addition og subtraktion af decimalbrøker samt multiplicere 
sådanne med en hel multiplikator og dividere dem med en hel 
divisor.

Hovedregning må han kunne udføre sikkert og hurtigt med 
mindre tal.

Under forudsætning af normal begavelse og flid vil alle elever 
kunne gennemgå realskolens klasser og afslutte skolegangen med 
mellemskole- eller realeksamen.
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Optagelse kan finde sted i højere klasser, men kun under for
udsætning af, at eleven har modtaget passende forudgående under
visning i anden skole og forelægger vidnesbyrd om tilfredsstillende 
standpunkt, som berettiger til optagelse i en højere klasse.

Ved enhver indmeldelse medbringes: Dåbs- og vaccinations
attest.

Første skoledag medbringes: Overflytningsbevis fra tidl. skole.
Ved udmeldelse — som kun modtages til den 1. i en måned — 

betales skolepenge for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt 
for den næste måned. Foreløbige udmeldelser modtages ikke.

Under elevens eventuelle sygdom betales for den måned, hvori 
sygdommen er begyndt, samt for den følgende måned; derefter 
ikke.

Skolepenge, fripladser, m. v.
Der betales for undervisning:

Realklassen kr. 32,00 pr. md. i 10 måneder.
4. m.......... kr. 30,00 » » - 10
3. m........... kr. 28,00 » » - 10 —
2. m..........  kr. 26,00 » » - 10 —
1. m...........kr. 24,00 » » - 10

Al tre søskende, som samtidig er elever, får nr. 3 halv nedsættelse. 
Eventuelle øvrige søskende får friplads.
Indskrivningspenge udgør........ kr. 3,00 (ved indmeldelse).
Eksamensgebyr, realklassen... kr. 30,00 (senest 1. april).
Eksamensgebyr, 4. m.................  kr. 25,00 (senest 1. april).
Skolepenge betales månedsvis forud — inden d. 10. — i måne

derne aug.—maj ind..
Alle (også fripladselever) betaler i varmebidrag kr. 25,00 for 

hele skoleåret. Beløbet betales med kr. 12,50 ved skoleårets begyn
delse og kr. 12,50 pr. 1. oktober.

Samtlige ydelser kan efter hjemmets ønske herom også betales 
kvartals-, halvårs- eller årsvis forud.

Fripladser.
Fra staten, Viborg og Randers amter samt fra Langaa-Torup- 

Sdr. Vinge og liere omliggende kommuner modtager skolen aarlige 
tilskud, der fordeles som hele eller delvise fripladser til kvalifice
rede elever.

Skemaer til ansøgning om friplads udleveres fra skolens kon
tor og må i udfyldt stand være returneret til skolen senest 10. 
maj, hvorefter der af skolen foretages indstilling i henhold til 
elevernes standpunkt og flid. Den endelige tildeling foretages af 
de respektive kommuner i samråd med skolen under hensyntagen 
til ansøgernes økonomiske forhold.
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Da skolen desuden selv råder over et mindre antal fripladser, 
vil der i hovedsagen være mulighed for, at ingen velbegavet og 
flittig elev af økonomiske grunde kan afholdes fra at deltage i 
realskolens undervisning.

Boghjælp.
I henhold til tilskudsloven udbetaler staten årlig et mindre be

løb pr. elev (Kr. 2,00), beregnet som boghjælp.
Da dette ringe beløb næppe har nogen afgørende betydning på 

den enkelte elevs årlige bogbudget, agter skolen foreløbig at an
vende del til Elevernes fælles brug (klassesæt), endvidere til 
bogpræmier og efterhånden til indkøb af hele bogsæt, som gratis 
kan udlaanes til kvalificerede elever.

Skolen kan i øjeblikket ikke påtage sig at afkøbe eleverne brug
te bøger og videresælge disse. Indkøb af samtlige bøger og andet 
undervisningsmateriel foretages af eleverne selv for egen regning, 
idet det forventes, at der kun anskaffes bøger o. a., som med hen
syn bl. a. til udgaver er i nøje overensstemmelse med skolens li
ster over anvendte bøger (se side 12-13).

Fripladsfordelingen 1950-51.
39 elever var tildelt 1/1 friplads.

4 elever var tildelt s/4 friplads.
47 elever var tildelt Vs friplads.

7 elever var tildelt V4 friplads.

Fortegnelse over bøger, som anvendes i undervisningen.

Bogens titel: Udgave eller oplag: 1 m
Br

2m
uges 
3m

i:
4 in R

Hertz: Bibelh. f. msk. 4. eli. nyere opl. X ■ X X

Thomsen: Kirkehistorie X X

Balslevs lærebog X X X X

Det nye Testamente X

Salmebog X X X X

Clausen og Hansen: Dansklæseb.
f. mskl. 1 Nyeste udg. X

Cl. og Hansen :D. læseb. f. mskl. 2 — — X
— X X

„ „ —• : „ — - realkl. — — X

P. Christensen: Svensk læsebog — 4------ X X

Jensen og Noesgård: Øvelsesst. i
sprogl. 9. ell. nyere udg. X X X X

Ludvigsen: Dansk ordbog X X X X

Jessen ogSchmidt: Matem. og regn.
f. real 7 eller nyere udg. X

„ og „ : Aritm.f. msk. l-|-2 7• » » » X

„ og „ : Aritm. f, msk. 3 7* » » » X

Erlang: Logoritmetabel Udgave B. X
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Sangbøger samt bøger vedr, håndg. o. lign, leveres af skolen.

Bogens titel: Udgave eller oplag: 1 m
Bruge.

2m 3m
i:

4m R
Friis og Jessen: Reaikl. regneb. 6. eller nyere oplag X

„ og „ : Mellemsk.snygeom. 4. „ — — X X X
„ og „ : „ ny regneb. 1 15. „ - — X
n Og n • n " 2 15. „ - X
n °g n : w " — 3 10. „ - - X
„ og „ : „ - — 4 8. „ - - X

Friis Hansen og Nielsen: Eng. f.
msk. 1 m. øvelsesh. X

„ „og „ : Eng. f.
msk. 2 m. øvelsesh. X

„ „ og „ : Eng. f.
msk. 3 m. øvelsesh. X

„ „ og „ : Eng. f.
msk- 4 m. øvelsesh. X

„ „ og „ : Eng. f.
reaikl. m. øvelsesh. X

Kindt Jensen: Eng. stiløv. f. msk. X X X
„ „ : Eng. stiløv. f. realsk. X

Sv. Brüel: Eng. hjælpeb. f. reaikl. 2. oplag X

E. Lange: Tysk begynderb. m. glos. X X
Christensen og Brüel: Tysk 3 X

„og „ : Realkl.s tysk X
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløv.

f. misk. X X X
„ og „ : Tyske stiløv.

f. reaikl. X
L. Smith: Historie f. msk. 1 21. udg. X X

„ : „ f. msk. 2 Nyeste udg. X X
Strehle: Tre imperier X
P. Munck: Mind, læreb. i samfundsi. 16. oplag. X

C. C. Christensen: Geografi f.msk. 1 18. ell. nyere X X
— : 2• n n 19. ell. nyere X X

Kristensen og Krogsgaard: Atlas Nyeste udg. X X X X X
Hell, og Humlum: Erhvervsgeografi n n X

Sundorph: Fysik f. msk. 1 X X X
• - 2n 'n n . X

„ : „ reaikl. l-f-2 X
„ : Kemi for msk. X X X

Hvass og Jørgensen: Zool. f. msk. 1 Nyeste udg. • X
n n • n " n 2 n n X
n n • n ~ n n n X
n n • n " n 4 n n

Abrahamsen og Balsløv: Nat. f. real. X
Rasmussen: Org. Kemi X

— : Lille Flora X X X
Abrahamsen og Balsl.: Botan. 1+5 Nyeste udg. X

- „ - : „ 2+5 n n X
--- n   * n 3-1-5 n n X

„ — : „ 4-j-5 n n X
Niels, og Hoffm.: Fransk begynderb. 22. eller nyere X X
H. Madsen: Grammatik f. reaikl. X

Olaf Holst: Tegneblok X X X X



Ved skoleårets begyndelse vil det blive nøje kontrolleret, om 
bøgerne er i overensstemmelse med denne fortegnelses krav ang. 
udgaver og oplag. Ved køb af bøger til ny klasse tilrådes det der
for indtrængende at påse, at samtlige bøger (nye såvel som brug
te) er af de rigtige oplag og udgaver, idet forældede udgavei ikke 
vil kunne anerkendes som brugbare.

Om klasser og pensa.
— 1. M. —

Elevernes normale alder i denne klasse er 11-12 år.
Betingelserne for optagelse i 1. m. er bestaaet optagelsesprøve 

samt tilfredsstillende vidnesbyrd fra tidligere skole (se iøvrigt side 10).
I 1. m. lægges hovedvægten på grundfagene dansk og regning, 

i hvilke der kræves skriftligt hjemmearbejde. Det første fremmed
sprog — engelsk — paabegyndes.

Klassen afsluttes med oprykningsprøve til 2. m..
(Kun hvis ganske særlige forhold gør det ønskeligt, og godt 

vidnesbyrd gør det forsvarligt, kan elever optages i 1. m. før det 
fyldte 11 år).

— 2. m. (Normal Alder 12—13 år). —
Skriftligt hjemmearbejde i dansk og regning øges noget.
Geometri påbegyndes. Andet fremmedsprog — tysk — påbe

gyndes. I de øvrige læse- og færdighedsfag fortsætter undervis
ningen med 1. m.s pensum som grundlag. Klassen afsluttes med 
oprykningsprøve til 3. in..

(Elever, som ønskes optaget i 2. m., må forud have modtaget 
en undervisning af omfang som 1. m.s — herunder engelsk — og 
ved vidnesbyrd og prøve kunne dokumentere tilfredsstillende stand
punkt. Ekstraundervisning i særlige fag kan eventuelt blive nød
vendig).

3. m. (Normal alder 13—14 år). —
Samtlige fag fortsættes på grundlag af det allerede lærte.
Skriftligt hjemmearbejde kræves i dansk, regning og matematik 

samt engelsk. Svensk påbegyndes.
Iøvrigt stigende krav angaaende hjemmearbejde i samtlige fag.
Konfirmationsforberedelsen påbegyndes (under forudsætning af 

passende alder) i slutningen af 3. m..
Klassen afsluttes med oprykningsprøve til 4. m..

•— 4. in. (Normal alder 14—15 år). —
Samtlige fag fortsætter på grundlag af det tidligere lærte.
Øgede krav angående hjemmearbejde. Skriftligt hjemmearbejde: 

som 3. m.. Fransk påbegyndes (obligatorisk).
Iøvrigt tilstræbes en afrunding af mellemskoleklassernes sam

lede undervisning, således al mellemskoleeksamen — foruden at 
være adgangseksamen til realklassen og 1. Gymnasieklasse — er 
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et bevis for en fyldig og afrundet almindelig undervisning. Under 
forudsætning af passende alder konfirmeres eleverne i begyndelsen 
af 4. m. (Oktober);

Klassen afsluttes med mellemskoleeksamen, der er en statskon
trolleret prøve, som, bestået med tilfredsstillende resultat, giver 
adgang til realklassen eller til 1. gymnasieklasse. (Gymnasierne 
kræver dog en særlig optagelsesprøve bestået — til de sproglige 
linjer med latin).

— Realklassen. —
I realklassen undervises elever ud over den skolepligtige alder 

med den hensigt at afslutte undervisningen med realeksamen.
I hovedfagene dansk, regning og matematik samt sprog, danner 

undervisningen en fortsættelse og uddybning af mellemskolens 
pensum.

I forskellige afsnitsfag (historie, naturhistorie, geografi, fysik) 
tages enkelte vigtige afsnit op til mere dybtgående behandling.

Fransk er valgfrit fag. Regning og matematik er valgfrit fag 
for piger.

Realklassens elever må være indstillede på ret betydelige krav 
vedrørende hjemmearbejde i samtlige fag. 1 almindelighed vil det 
ikke være muligt for nogen elev at påtage sig andet fast arbejde, 
såfremt hjemmeforberedelsen skal passes tilfredsstillende.

Klassen afsluttes med realeksamen, der er en statskontrolleret 
prøve, som på samme vilkår som mellemskoleeksamen giver ad
gang til 1. gymnasieklasse.

løvrigt er realeksamen bevis for en alsidig og udvidet under
visning og er derfor »adgangseksamen« til alle etaterne, ligesom 
den er den normale forudsætning for ansættelse og uddannelse i 
kontorer, handelshuse, videregående fagskoler m. v..

Samtlige bedømmelser ved real- og mellemskoleeksamen fore
lages af de examinerende faglærere i forbindelse med de af un
dervisningsministeriet beskikkede og anerkendte censorer.

Alle bestemmelser vedrørende optagelse af elever, oprykning til 
højere klasser samt indstilling til eksamen, træffes af skolens leder 
efter samråd med lærerådet.

Skoleaaret
er fra medio august (sommerferiens slutning) til slutningen af 

juni (sommerferiens begyndelse).
Ved fastlæggelse af ferier og fridage følges i hovedtrækkene un

dervisningsministeriets instruks herom for statsskolerne.
I de måneder, hvori ingen påbudt ferie eller fridag forekommer, 

gives en dags månedslov.

Terminer. Karakterskala m. v.
Til orientering for skolen, og hjemmene foretages terminsbe
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dømmelser af elevernes standpunkt, som gennem karakterbogen 
meddeles hjemmene i form af karakterer og (eller) vidnesbyrd. 
Disse udtalelser vil fremkomme i november, februar og april.

Terminskaraktererne danner grundlaget for årskaraktererne.
Samlet eksamensresultat fremkommer ved, at alle årskarakt« rer 

sammenlægges og deres gennemsnit udregnes. Dette gennemsnits
tal sammenlægges med eksamenskarakterernes gennemsnitstal. Mid
deltallet af de to gennemsnitstal udgør da eksamensresultatet, som 
angives ved en dertil svarende karakterbenævnelse.

Ved udregningen af årskarakterer, eksamenskarakterer og sam
let eksamensresultet benyttes den i kgl. anordning af 6. febr. 1943 
påbudte karakterskala:

ug = 15 ug? = 14% mgx = 141/s mg = 14 mg? = 13% 
gx = 12% g = 12 g? = 10% tgx = 9% tg = 8 tg? = 5% 
mdlx — 2% mdl = 0 slet = minus 16

Til at bestaa mellemskoleeksamen kræves, at gennemsnitstallet 
af såvel årskarakterer som eksamenskarakterer er mindst 10,75.

Til at bestaa realeksamen kræves et gennemsnitstal af henholds
vis års- og eksamenskarakterer på 11,00.

(Til at bestå en evt. tillægsprøve kræves karakteren g.)

Forsømmelser, fritagelser m. v..
Idet der henvises til ordensreglernes bestemmelser heron i, frem

hæves det, at kun sygdom eller smitsom sygdom i hjemmet kan an
ses som gyldig udeblivelsesgrund.

I ganske enkelte og særlige tilfælde kan skolen meddele en 
elev fritagelse fra enkelte Timer; men der fordres bestemt, at hjem 
met forinden nøje har konfereret med skolen herom.

Af hensyn til elevernes daglige Arbejde anmodes der indtræn
gende om, at hjemmene undlader henvendelser om fritagelser i an
ledning af familiebesøg, rejser o. lign, samt henvendelser om ek
stra fritimer eller -dage i tilslutning til ferier og fridage. Som ho
vedregel vil sådanne fritagelser ikke kunne tillades, og eventuel ude
blivelse må betragtes som ulovlig forsømmelse.

Alle forsømmelser og deres art registreres. Selv et ret ringe an
tal ulovlige forsømmelser kan medføre, at skolen ikke tør påtage 
sig ansvaret for elevens videre undervisning.

Skolelæge og tuberkuloseundersøgelse.
Realskolens elever er under tilsyn af skolelægen hr. dr. Riis- 

Kn udsen, som ved årlige undersøgelser af alle elevers almene 
sundhedstilstand kan vejlede hjemmene og skolen og eventuelt 
påvise begyndende sygdomme samt forebygge disse ved henvis
ning til behandling hos hjemmets sædvanlige læge.
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I 1950—51: 151 elever var difterivaccinerede.
149 elever var sundt udseende.

3 elever var sart udseende.
129 elever havde fejlfri tænder.

15 elever havJe nedsat synsevne
18 elever havde platfod.
2 elever havde holdningsfejl.
6 elever var farveblinde.

389 sygedage for samtlige elever. 2,59 sygedage pr. elev.

Sideløbende med den almindelige lægeundersøgelse foretages 
af Viborg Amts tuberkulosestation en årlig undersøgelse (tuber
kulinprøve samt eventuel calmettevaccination) af samtlige elever.

1 1950—51: 157 (alle) elever er blevet tuberkulinprøvet.
141 elever havde + reaktion (heraf 15 elever efter 

forudgående vaccination).
16 elever havde 4- reaktion.
16 elever er derefter calmettevacc. og har vist 

-|- reaktion.
0 elever er blevet henvist til yderligere Under

søgelse eller behandling.

Af dagbogen 1950—51:
L—8.-1950: Ved handel med skolebestyrer P. Riisager blev 

skolen overtaget af nuværende bestyrerpar Karen og 
S. Ellkier-Pedersen. Risager fortsætter som leder af 
skolen til 1.-9.-50.

1 .-9.-1950: K. og S. Ellkier-Pedersen overtager ledelsen af sko
len og påbegynder undervisningen i de forskellige 
klasser. Ved morgensang 1.-9. kort velkomsthøjtide
lighed.

1 .—9. til
1 .—10.-1950: Sædvanlig lægeundersøgelse af samtlige elever.
22.—9.-1950: Individuel skolefotografering.
15.—9.-1950: Sportsstævne i Bjerringbro.

Fodbold: Langaa vinder over Bjerringbro i 1. runde. 
Langaa taber til Hammel i slutkamp.

Håndbold: Langaa taber til Bjerringbro i 1. runde.
Langbold: Langaa vinder over Hadsten i 1. runde. 

Langaa uafgj. m. Bjerringbro i slutkamp.
Ved omkamp i Langaa d. 10.-10.: Langaa vinderover 
Bjerringbro.

14.-21.-10.-50: Efterårsferie.
21.—10.-1950: Ny timeplan med væsentlige ændringer i fagfordeling 

tages i brug.
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8.—11.-1950: Færdselsforedrag ni. film ved propagandachef Tage 
Kyster (i Langå Bio).

1 .—11.-1950: Hr. musiker Hjord, Rødkjærsbro, begynder som 
musiklærer for private elever fra skolen og byen. Mu
sikdage foreløbig torsdag og fredag.

29.-11.-1950 Arrangement i forbindelse med kommuneskolen og 
Borger- og håndværkerforeningen. Oplæsning v. kgl. 
skuespiller Henrik M a 1 b e r g .

22.-12.-1950 
til

5.-1.-1951: Juleferie.
19 .-1.-1951: Inspektion af håndarbejde v. håndarbejdsinspektør 

fru B u h e 11.
6 .-2.-1951: Forældremøde (afholdt i missionshuset). Foredrag m. 

film om Grønland v. kredslæge G i Ib er g, Mariager. 
»Fra skolens dagligliv« v. skolebestyreren. 211 deltagere.

7 . og 12.-2.51: Tuberkuloseundersøgelse af samtlige elever.
8 . og 9.-2.-51: 2 forældredage. 22 forældre overværede selvvalgte 

timer i alle klasser.
16.-3.-1951: Koncert af Randers skoleorkester (kommuneskolens 

gymnastiksal).
21.-28.-3.-51: Påskeferie.

29.-3.-1951: Filmsforedrag: Island i Sommersol v. H. Bjarnason - 
indbudt af Langaa Fiskeriforening.

7 .-10.5.-1951: Skriftlig eksamen for realklassen og 4. m..
18.-5.-1951

til
23<6.-1951: Mundtlig examen i realklassen og 4. m..

18 .-21 .-6.-51: Oprykningsprøver for 1. m., 2. in. og 3. m..

Forskelligt.
Elevforeningen:

Uafhængigt af det egentlige skolearbejde søger elevforeningen, 
hvis medlemmer er nuværende og »gamle« elever, at styrke og 
bevare kontakten mellem skolen og dens nuværende og tidligere 
elever.

Til dette formål afholder foreningen bl. a. sine »lørdagsaftener«, 
hvor programmet afvekslende byder på foredrag, oplæsning, sang 
og musik, films, konkurrencer m. v..

Elevforeningens nuværende bestyrelse er:
Rich. K. Petersen, fmd.. Aa. Olsen, kass.. Frk. Nielsen. Fru 

Sondergaard. Lis Jensen, sekr.. Erik Hansen. Svend Poulsen.

Statsbanernes skiftende køreplaner kan eventuelt bevirke, at 
nogle elever i et halvt år får mindre gode hjemrejseforhold (lang 
ventetid før afgang). Skolen bestræber sig for, gennem stadige for
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handlinger med statsbanernes 2. distrikt, Århus, at bibeholde de 
bedst mulige forbindelser.

Togelever med lang ventetid vil, under inspektion på skolen, 
udnytte tiden til lektielæsning til næste dag. Senere hjemkomst 
opvejes derfor ofte ved, at eleven har gjort sit hjemmearbejde fær
digt paa skolen.

Såfremt tog- og rutebilkøreplaner gør det muligt, vil en week
end ordning af skoletiden blive forsøgt.

Musikinteresserede elever kan få privat undervisning (klaver) v.' 
musiklærer Hjord paa skolen hver torsdag eftermiddag. Der be
tales kr 3,00 pr 1/2 time og kr 5,00 pr. i/j time. Skolen stiller loka
ler og instrument til rådighed (evt. ogsaa til øvning for elever fra 
byen)—.

Det forventes, at alle har gymnastiktøj - og bruger det.

Som gave fra hr. exam, pharm. H. Nielsen, Langaa, har sko
len modtaget et meget smukt og velbearbejdet herbarium, inde
holdende 151 forsk, danske planter.

Skolens materiel og samlinger til håndarbejde, fysik og natur
historie har været underkastet en kritisk gennemgang og istand
sættelse samt fornyelse.

Det forventes, at materialesituationen m. v. i det kommende år 
vil muliggøre en udvidelse og nyindretning af skolens toiletforhold.

Fastelavns - forældremødet (i år afholdt 6.—2.) tænkes afholdt 
hvert år i fastelavnsferien.

Eventuel skolefest for elever med forældre vil blive henlagt til 
efteraaret. Ved årsberetningens trykning er der endnu ikke taget 
afgørende stilling til spørgsmålet om en længere sommerrejse for 
een eller flere klasser i sommeren 51. Nærmere meddelelse herom 
vil fremkomme.

Af Langaa kommune er til ministeriet fremsendt ansøgning om, 
at samtlige skoleelever i Langaa kan få tildelt gratis sommerferie
billetter på D. S. B. i lighed med den feriebillet - ordning, der er 
gældende for elever i købstæderne.

Lærer Å. Olsen og lærerinde frk. Nielsen er af undervisnings
ministeriet beskikket som censorer i henhv. regning, matematik og 
geografi.

løvrigt udveksler skolen i eksamensterminen maj-juni 1951 cen
sorer med: Vestre Borgerskole, Viborg, Hadsten, Randers Statssko
le, la Cours skole, Randers, Allingaabro, Bjerringbro, Mariager, 
Hinnerup og Langaa kommuneskole.

19



Lærer H. E. Nielsen fraflytter efter ansøgning skolen ved sko
leårets udgang.

Optagelsesprøven for nyindmeldte elever til 1. ni. afholdes i 1951 
d. 4. Juni kl. 900.

Skolens ordensregler.
1. Eleverne møder senest 5 minutter før undervisningstidens be

gyndelse. Tog- og rutebilelever snarest efter ankomst.
2. I skoletiden må ingen elev forlade skolen uden speciel tilla

delse.
3. Enhver udeblivelse fra en hel undervisningsdag eller enkelte 

timer må forud aftales med skolens leder. Ved elevens syg
dom gives der snarest meddelelse til skolen herom. Ved syg
domsforsømmelser af længere varighed end en uge kræves 
lægeattest.
En enkelt times fritagelse for gymnastik kan gives af faglære
reren. For længere gymnastikfritagelse kræves lægeattest.
Kun ganske undtagelsesvis kan der gives tilladelse til udebli
ven på grund af rejse eller lign, og kun efter forud g åe n de 
aftale med skolens leder.

4. I tilfælde af smitsom sygdom i elevens hjem, bør skolens le
der snarest underrettes herom.

5. Enhver elev er ansvarlig for ordenen på sin plads. Forsætlige 
beskadigelser må erstattes.
Klassens orden varetages af ordensduksen, som almindeligvis 
gør tjeneste en uge ad gangen. Kun klassernes ordensdukse 
har adgang til klasselokaler, trapper og gange i frikvarterer.

6. Alle bøger, tasker, huer, sko, frakker samt idrætstøj bør være 
mærket med tydeligt navn eller mærke.

7. Tilrejsende elever skal efter skoletid opholde sig på skolen 
indtil 10 minutter før tog eller bils afgang. Ventetiden anven
des til lektielæsning efter nærmere anvisning.

8. Tilrejsende elever må nøje rette sig efter de anvisninger, der 
gives dem af tog- eller rutebilpersonale. Under rejse til og fra 
skolen kræves af eleverne overholdt samme regler ang. orden 
og opførsel (herunder bl. a. forbud mod tobaksrygning), som 
er gældende på skolen.

9. Eleverne må fuldt ud underordne sig de bestemmelser, der 
vedrørende skolen og dens daglige arbejde træffes af skolens leder 
og lærere.

10. Af hensyn til det daglige skolearbejdes fasthed er orden, ro 
og renlighed selvfølgelige — og absolutte — krav til sanjtlige 
elever.
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