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Langaa private mellem- og realskole

blev i sin nuværende skikkelse oprettet I.-8.1908 samtidig 
med, at den nuværende skolebygning toges i brug. Eksamens
ret til mellemskoleeksamen opnåedes i 1912 og til realek
samen i 1913.

Skolens forældreråd er s
Førstelærer H.Verner Andresen, Ørum.
Sognerådsformand, gårdejer S.P.Quist Frandsen, Laurbjerg.
Fru savværksejer N.Gertsen, Vellev.
Gårdejer Svend Aage Lanng, HeIstrup.
Læge F.Lerche, Ulstrup.
Gårdejer H.Lund, Torup.
Gårdejer Anh.Mikkelsen, Houlbjerg.
Købmand Otto Sørensen, Langaa.

DIMITTENDER I956.
Realeksamen.
Johannes Aagaard (vejmand, Ørum) 13,53 mg+
Alice Andersen (tømrermester, Langaa) 14,33 mg+
Peter Christensen (autohandler, Langaa) 12,44 g+
Anders Fredenslund (forsøgsleder, Jebjerg) 13,29 mg-^
Elly Kjøge (statshusmand, Houlbjerg) 13,45 mg-H
Jørgen Martinussen (terrazzomstr., Langaa) 
Kirsten Moestrup (gårdejer, Knudstrup)

12,93 g+
14,5o ug^

Irene Molbo (gårdejer, Øster Velling) 14,35 mg+
Jørgen Mortensen (maskinarb., Ulstrup) 14,7o ug+
Birte Hejbøl Nielsen (ingeniør, Ulstrup) 14,29 mg+
Ulla Pedersen (fiskehandler, Langaa) 14,3o mg+
Annelise Petersen (trikotagehandl., Langaa) 14,o5 mg
Inger Benee Petersen (blikkenslagermstr.,Langaa)13,81 mg
Wivi Sivertsen (håndv. v. D.S.B., Langaa) 13,73 mg
Jørgen Skytte Sørensen (husmd., Granslev) 13,21 mg-e
Per Vissing Sørensen (mejeribest., Langaa) 14,63 Ug^
Harly Toft (gårdejer, Knudstrup) 14,68 ug^-
Sonja Toft (gårdejer, Knudstrup) 14,60 ug^
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Mellemskoleeksamen.
Karen Andersen 13,79 mg
Lena Anthonsen 14,28 mg+
Gunner Asferg 12,42 g+
Mona Bach 14,18 mg+
Kaj Bager 14,28 mg+
Jørgen Vissing Christensen 12,35 g+
Dorthe Daugaard 13,72 mg
Poula Fillipsen 12,o3 g
Erik Frederiksen 13,49 mg+
Aase Friis 14,49 mg+
John Gaba 13,79 mg
Greta Hansen 14,29 mg+
Per Hansen 12,59 g+
John Henriksen 13,5o mge
Hanne Hofman 13, 6o mgt
Oluf Jacobsen 13,18 mg^-
Birte Jensen 11,97 g
Eigil Jensen 13,89 mg
Ellen Marg. Jensen 14,56 ug-e
Willy Jensen 12,lo g
Knud Kristiansen 14, 2o mg+
Jonna Laursen 13,9° mg
Henning Lund 12,87 g+
Frank Madsen 11,17 g-r
Lene Nedergaard 13,77 mg
Carl Nielsen 11,94 g
Ingelise Nielsen 13,86 mg
Inger Nielsen 12,21 g
Harry Thårup Pedersen 13,88 mg
Helga Poulsen 14,35 mg+
Morten Rasmussen 14,59 ug+
Elin Værum 14,43 mg+

LÆRERPERSONALE OG FAGFORDELING 1956-57.
Pastor N.Fogts Al religion.
Lærer E. Friis: Dansk real, 4a, 3a? geografi 1 ml.? tysk 

3D? historie 3a, 2b? al sang.
Lærerinde frk. E.Hejbøl: Dansk 3b, 2a, 1 ml.? engelsk 3a, 

2b, 1 ml.? gymnastik real, 4a+b, 
3a+b?håndarbejde 4a+b,3a+b,2a+b.
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Lærer R. Hemmingsen: Dansk 2b; tysk real, 4a, 4b, 3a, 2a, 

2b; geografi 2b.
Lærerinde frk. D. Nielsen: Engelsk real, 4a, 4b, 3b, 2a;

geografi 4b, 3b; naturhistorie 
4b, 3b, 2b, 1 mlgymnastik 2a+ 
b, 1 ml.

Lærer Aa. Olsen: Fransk real; geografi 4a, 3a, 2a; reg
ning og matematik real, 4b, 3b, 2a;skriv
ning 2a, 1 ml.

Overlærer Rich Petersen: Fysik real, 4a, 3a, 2a, 1 ml.;na- 
turhistorie real, 4a, 3a, 2a; 
skrivning 3b; al tegning;al gym
nastik.

Fru skolebestyrer Thøgersen: Håndarbejde 1 ml.
Inspektør E.Harboe Thøgersen: Dansk 4b;fysik 4b, 3b, 2b; 

historie real, 4a, 4b, 3b, 
2a, 1 ml.; regning og mate
matik 2b, skrivning 3a.

Skolebestyrer P.Th.Thøgersen: Geografi real; regning og 
matematik 4a, 3a, 1 ml.;
skrivning 2b.

OPTAGELSESBETINGELSER.
Optagelse i 1. mellemskoleklasse.

Dansk, mundtlig: Der kræves af eleven sikker, flydende og 
forstandig oplæsning af et stykke læst prosa; desuden skal 
eleven kunne læse et stykke ulæst fortællende prosa og 
kunne genfortælle det læste. - Eleven må kunne udenad nog
le - væsentlige fortællende - digte og kunne gøre rede for 
deres indhold. - Eleven må kunne finde hovedleddene i en 
sætning og kende de vigtigste ordklasser og deres bøjning.

Dansk, skriftlig: Eleven må uden væsentlige fejl i 
retskrivningen kunne skrive et i omfang passende stykke, 
som dikteres langsomt med angivelse af skilletegnene.- 
Eleven må være indøvet i at kunne skrive en lettere gen
fortælling.

Regning, mundtlig og skriftlig: Eleven må kunne den 
lille tabel med sikkerhed og have færdighed i at løse op
gaver i de fire regningsarter med benævnte og ubenævnte 
tal samt kunne anvende disse regningsarter på simple op- 



gaver i reguladetri. - Eleven må have kendskab til brøk
begrebet i almindelighed og kunne addere og subtrahere 
ensbenævnte brøker. - Eleven må kende decimalbetegnelsen 
og kunne foretage addition og subtraktion af decimalbrø
ker samt kunne multiplicere sådanne med en hel multipli
kator og dividere dem med en hel divisor. - De vigtigste 
benævnelser i metersystemet må kendes, og eleven må kun
ne regne med dem. - Hovedregning må eleven kunne udføre 
hurtigt og sikkert med mindre tal.

Skrivning; Eleven må kunne skrive tydeligt og nogen
lunde pænt med pen og blæk såvel enkelte bogstaver og 
ord som hele sætninger.

Religion; Eleven må have lært de vigtigste fortæl
linger af hele don bibelske historie enten gennem mundt
lig fortælling eller efter en let og kortfattet bibelhi
storie. - Eleven må udenad kunne nogle letfattelige sal
mer .

HistoriesEleven må have læst eller mundtlig fået med
delt et efter tidsfølgen ordnet udvalg af fortællinger om 
hovedpersoner og hovedbegivenheder fra fædrelandshistori
en og frit kunne genfortælle doros væsentlige indhold.

Geografi; Eleven skal på grundlag af landkortet - med 
eller uden hjælp af en lille lærebog - have vundet ot ret 
fyldigt kendskab til Danmarks geografi og ligeledes - om
end i mindre omfang - til Norges og Sveriges. Endvidere 
må eleven have oversigt over Europas vigtigste lande samt 
kende verdensdelene og verdenshavene.

Naturhistorie; Eleven skal gennem iagttagelsosunder
visning have kendskab til nogle hovedtyper af dyre- og 
planteverdenen - særlig til vore egne husdyr og vore vig
tigste nytteplanter.

Optagelse i 2. eller 3. mellemskoleklasse.
Elever, der har gået i en oksamensberettiget mellem- 

og realskole eller i en eksamensberettiget realskole, der 
dimitterer til Almindelig Forberedelseseksamen, kan flyt
tes lige over fra en sådan skole til en anden eksamensbe
rettiget skole, hvis de medbringer attest fra lederen af 



den skole, hvori de går, for at være i besiddelse af mo
denhed og kundskaber til at følge med i den klasse, hvori 
de søger optagelse. - Attesten bør også oplyse om elevens 
evner, flid og opførsel.

Elever, der ikke har gået i en eksamensberettiget re
alskole, kan optages i en 2. eller 3. mellemskoleklasse, 
når de ved en grundig optagelsesprøve kan godtgøre, at de 
behersker det stof, der er gennemgået i den (eller de) 
tidligere mellemskoleklasser.

Optagelse i 4« mellemskoleklasse
kan kun ske med ministeriets tilladelse og da kun i 

ganske særlige tilfælde.

Optagelse i realklassen
sker ved aftale mellem forældrene og skolens leder. - 

Dot er en forudsætning, at de elever, der bliver optaget 
i realklassen, har bestået mellemskoleeksamen med et ikke 
for dårligt resultat.

BOGLISTE OG LÆSEPLAN.
1.mellemskoleklasses 2. mellemskoleklasse s

ReligionsBlenker & Langs Bibelhistorie med kirkehistories 
Side 5-62 Side 63-116

Nogle salmer læres udenads
Dansks Clausen og Hansens Dansk læsebog for mellemskolens 

I. II.
Jensen og Noesgaard? Skr.dansk for mellemskolen.

1 klasseopgave pr. uge
1 hjemmeopg.hveranden uge.

Engelsks Friis-Hansen og Chr.Nielsens Engelsk for misk.s
I. II.

F.Kindt Jensens Engelske 
stiløvelser for misk.

Tysks Christensen Brüel s Tysk I.
Histories Ludvig Schmidts Historie for mellemskolen Is 

Side l-lo6 Side lo7 ud.
Geografis C.C.Christensens Geografi for mellemskolen Is

Side 1 - Alperne Alperne - bogen ud.
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1 .mellemskoleklasses 2.mellemskoleklasse:

Zoologi: Hvass og Jørgensen: Zoologi for mellemskolen: 
I. II.

Botanik: Abrahamsen og Balslev: Botanik for mellemskolen: 
I & V. II & V.

Rasmussen og Simonsen: Flora.
Fysik: Th.Sundorph: Fysik for mellemskolen I:

Side l-4o. Side 4o~71•
Kemi: Th.Sundorph:Kemi for misk.

Side 1-12.
Regning: Christensen og Marcussen: Christensen og Marcussen 

Regning i I ml. Regning i II ml.
Aritmetik: Marcussen og Thøgerscn:

Aritmetik for misk.
Geometri: Friis-Petersen,Jensen & Jesse:

LO.sk. ny geomo.tri s 
Side 1 - firkanter.

Sang: J.Heltoft: Sangbog til brug i skole og hjem. 
K.Byrjalsen: Børnenes salmebog.

3 .mellemskoleklasse: 4•mellemskoleklasse:
Religion:Blenker & Lang: Bibelhistorie med kirkehistorie: 

Side 117-153. Bibellæsning:"Kristentroen" .
Nogle salmer læres udenad. Gud, vor Fader.- Guds søn 

vor Frelser.- Guds hellige An
Dansk: Clausen og Hansen: Dansk læsebog for misk. III:

Side I-I55. Side I56 - bogen ud.
Jensen og Noesgaard: Skriftlig dansk for misk.
P.Christensen: Svensk for mellemskolen.

Engelsk: Friis Hansen og Chr.Nielsen: Engelsk for misk.: 
III. IV.

Tysk: Christensen Brüel: Christensen Brüel:
Tysk II. Tysk III side I-50.

Houken og Stenbjerre: Tysk stiløvelse for misk.
Historie: Ludvig Schmidt: Lærebog i historie for misk.: 

II A. II B.
Geografi: C.C.Christensen: Geografi for mellemskolen II: 

Afrika, Asien Amerika og
og Australien. Norden.

Zoologi: Hvass og Jørgensen: Zoologi for mellemskolen: 
III. IV.



3.mellemskoleklasse:
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4.mellemskoleklasse s
Botanik? Abrahamsen og Balslev? Botanik for mellemskolen? 

III og V. IV og V.
Rasmussen: Organisk kemi.

Fysik? Th.Sundorph: Fysik for mellemskolen?
I side 4o - ud. II.

Kemi? Th.Sundorph: Kemi for mellemskolen? 
Til syrer. Fra syrer - ud.

Regning?Christensen og Marcussen: Christensen og Marcussen:
Regning i III.mellem. Regning i IV.mellem.

Aritmetik? Marcussen og Thøgersen? Jessen og Smith?
Aritmetik for misk. Aritmetik for misk.III.

Geometri? Friis-Petersen,Jensen og Jessen:Mlsk.ny geometri? 
Firkanter - areal. Areal - ud.

Opgavesamling? Marcussen og Thøgersen?
Opgavesamling fra misk.eksamen

Realklassen?
Religion? Bienker og Lang? Bibelhistorie med kirkehistorie? 

Bibellæsning?Kristenlivet.- Gennemgang af Matth. 
5«3.~7.27.

Dansk? Clausen og Hansen? Dansk læsebog for realklassen.. 
"Sparekassen". "Genboerne".
Jensen og Noesgaard?Øvelsesstykker i dansk sproglære. 

Engelsk:Friis-Hansen og Chr.Nielsen?Engelsk for realklassen, 
ca. 8o normalsider.

Sv.Christensen og Gerh.Rasmussen?Lærebog i skrift
lig engelsk for realklassen.

Tysk? Christensen Brüel? Realklassens tysk side 1-79« 
Houken Stenbjerre? Tysk stiløvelse for realklassen.

Historie: Poul Kirkegaard og Kjeld Winding: 
Danmark siden 19ol.

Poul Kirkegaard, Johs.Lomholt-Thomsen og Kjeld 
Winding?

Borger og samfund.
Geografi? Helner og Humlum: Erhvervsgeografi.
Zoologi?) nBotanik") ®*^esen^e;rS Lund: Biologi for realklassen«
Fysik? Th.Sundorph? Fysik for realklassen?

I varmelære og II elektricitet.
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Regning og ) Christensen, Marcussen og Frederiksens 
aritmetiks ) Regnehæfte for realklassen.

Marcussen og Thøgersen; Aritmetik for real
klassen.

Marcussen og Thøgersens Opgaver fra realklas
sen.

Fransks Nielsen og Hoffmans Fransk begynderbog.
60 normalsider.

AF SKOLENS DAGBOG.
19^6.
26.marts s Skoleåret 1955-5^ sluttede med en afslutnings

højtidelighed på Langaa hotel. Vi tog her afsked 
med en realklasse af usædvanlig kvalitet - både 
faglig dygtighed og modenhed. Ikke mindre end 6 
elever fra klassen fortsætter skolegangen i gym
nasiet .

Lærerinde frk. M. Daugaard tog afsked fra sko
len for at gifte sig. - Jeg bragte frk. Daugaard 
skolens tak for hendes særdeles velafbalancere
de, dygtige og flittige arbejde ved skolen.

I frk. Daugaards sted var antaget frk. E. Hej
bøl, der dog ikke kunne tiltræde stillingen før 
1/8. Skoleinspektør N. Jørgensen, Langaa, og læ
rerinde fru J. Høyer, Langaa, besørgede hendes ti
mer indtil sommerferien. - Skolen takker meget for 
den assistance, der her blev ydet.

4-april s Det nye skoleår begynder med 2o5 elever i 8 klas
ser.

lo.junis Realklassen startede på et 5 dages lejrskoleop
hold med Laugsgaarden ved Fredensborg som ud
gangspunkt . Der blev aflagt besøg på Frederiks
borg slot, Fredensborg slot, St.Olai kirke og Kar
meliterklosteret i Helsingør samt på Kronborg.Den 
sidste dag blev der tid til en tur til Sverige - 
Helsingborg og Kulien. Der blev udfærdiget rapport 
over turen. Insp. E.Harboe Thøgersen var turens le
der, og vi takker fru dr. Gulstad, Langaa,for
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di hun tog med som turens kvindelige leder.

23 o juni? Sommerferien begynder uden nogen særlig afslut
ning. Skolen or jo nu helt gået over til forårs
eksamen, så sommerferiens begyndelse markerer kun 
den første termins afslutning. Aftenen før havde 
elevforeningen indbudt til en lille sammenkomst 
med dans i "Skovlyst".

28.juni? Hr. Hemmingsen og frue startede sammen med 22 
elever fra 4.ml. på en bustur til Hamburg og Lu
beck. Der blev aflagt besøg på kendte steder i 
de to byer. På vandrehjemmene^ hvor der overnat
tedes, talte eleverne med unge af flere natio
naliteter. På ledernes initiativ blev der på den
ne måde gjort tilløb til lidt mellemfolkelig for
ståelse.

14«august?Skolen begynder efter sommerferien. Frk. E.Hejbøl 
tiltræder sin stilling.

24-august?Den årlige lægeundersøgelse af alle skolens ele
ver.

11.september? 1. og 2. mellem foretager sammen en tur til 
Silkeborg og Himmelbjerget. Turen bød også på 
besøg i en katolsk kirke og på Silkeborg museum 
(tollundmanden).

14.september? Idrætsstævne med realskolerne fra Bjerring
bro, Hadsten og Hammel blev afholdt i Hammel.Hel
ler ikke denne gang lykkedes det os at vinde no
gen pokal.

18.september? Stationsforstander Kjærholm, Langaa, gennem
går forholdene for ansættelse og arbejdet inden 
for D.S.B. for drengene i 4-ml. og realklassen. 
Den 8.november havde de saeme drenge lejlighed 
til på stationen at stifte bekendtskab med de 
tekniske installationer - bl.a. på kommandosta
tion I, hvor vi overværede ekspeditionen af fle
re tog. - Skolen takker stationsforstander Kjær
holm for den værdifulde belæring angående et kræ
vende teknisk erhverv, som eleverne herved har 
fået.

23•-29«september?Skolen deltager i den landsomfattende bog
uge for den‘gode børnebog. På boghandler fru Nør— 



10.
gaards og hr. Hemmingsens initiativ lykkes det 
os at låne samtlige 3oo høger, der omtales i 
børnekataloget. Udstillingen blev stærkt besøgt 
af børn fra Langaa og omliggende kommuners skoler, 
ligesom vore egne elever gentagne gange fik lej
lighed til at gennemgå samlingen.

Som en følge af udstillingen blev der på Langaa 
realskole blandt eleverne startet en bogklub, der 
for de på forskellig vis indkomne penge køber ny
heder på børnebogsmarkedet.

6 .oktober: Forældremøde med udmærket tilslutning. - Muse
umsinspektør, mag.art. P. Kjærum fra Aarhus for
historiske museum gjorde rede for de fund, der 
er gjort i Gudenaadalen og specielt omkring Lang
aa, og hvad man herfra kan slutte om de forhi
storiske tider.

I tilslutning til bogudstillingen, som foræl
drene fik lejlighed til at se, gjorde jeg et for
søg på at forklare, hvor overordentlig vigtigt 
det er også for skolearbejdet, at hjem og skole 
har forståelse for at retlede børns læsning.

24-oktober2 3.b. aflægger besøg på gasværket i Randers.
7 .november2Erhvervsvejleder, kommunelærer Hillers Andersen, 

Randers, taler med eleverne i realklassen og 4- 
ml. om deres fremtidige arbejde. Grundlaget var 
lagt af den af skolen givne erhvervsvejledning og 
blev igen uddybet på et møde i Randers 27/11,hvor- 
i en del af eleverne fra realklassen og 4-ral.samt 
nogle af lærerne deltog.

22.november? Eleverne fra 4-ml. og realkl. overværede om ef
termiddagen i Randers demonstrationen af nogle be
lærende fysisk-kemisk øvelser. Eksempler på, hvor 
højt den moderne teknik er nået.

22.december: Juleferien begynder og varer til 7/1-
19 5 7-
8.januar: Lærer Erik Friis sygemeldes og lærerinde fru M. 

Kromann født Daugaard ansættes som vikar i hans 
timer indtil 1/4 og som vakancelærer indtil 1/8.

11.januar: Teatertur til Aarhus med 4-ml. - Vi så Aladdin. - 
Skolen vil gerne ved sådanne teaterture være med 
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til at sikre ungdommen muligheden for at komme 
i kontakt med det hedste i vor kultur.

16.januars Som led i undervisningen i samfundslære overvæ
rer realklassen forløbet af en domsmandssag i 
Vestre landsret, Viborg.

Langaa realskole indstiller 44 elever til mellem
skoleeksamen og 2o elever til realeksamen i eksa
mensterminen fcbr.-marts 1957*

2.april; Det nye skoleår begynder.

OPRYKNING OG EKSAMINER.
Under forudsætning af flid og normal begavelse kan e- 

levcrne forvente at blive oprykket til næste klasse hvert 
år pr. 1.april efter forudgående oprykningsprøve.

Mellemskole- og realeksamen er statskontrollerede prø
ver .

Hellemskoleeksamon - bestået med godt resultat - giver 
adgang til realklassen samt evt. til gymnasiernes l.g.

Realeksamen er ligeledes adgangseksamen til 1.gymnasi
eklasse, men er tillige en afsluttende prøve, der giver 
adgang til videre uddannelse inden for etater, fagskoler, 
handelshuse, kontorer m.v. (Gymnasierne kræver altid,at e- 
lever med mellemskoleeksamen består en optagelsesprøve•Sam
me prøve kræves oftest også bestået af realister.Ved opta
gelse fra begge klassetrin kræves til de sprogligo linjer 
prøve i latin).

Til orientering for skolen og hjemmene foretages ter
minsbedømmelser af elevernes standpunkt, som gennem ka
rakterbogen meddeles hjemmene i form af karakterer og(el- 
ler) vidnesbyrd. Disse udtalelser vil fremkomme i juni, ok
tober og februar.

Terminskaraktererne danner grundlaget for årskarakte
rerne .

Samlet eksamensresultat fremkommer ved, at alle årska
rakterer sammenlægges, og deres gennemsnit udregnes. Dette 
gennemsnitstal sammenlægges med eksamenskarakterernes gen
nemsnitstal. Middeltallet af de to gennemsnitstal udgør da 
eksamensresultatet, som angives ved en dertil svarende ka
rakterbenævnelse .
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Ved udregning af årskarakterer, eksamenskarakterer og 

samlet eksamensresultat benyttes den i kgl. anordningaf 
6.februar 1943 påbudte karakterskalas

ug=15 ug<-=14 2/3 mg+=14 1/3 mg=14 mg^=13 1/3 
g+=12 2/3 g=12 g4-=lo 2/3 tg+=9 1/3 tg=8 tg^-=5 1/3 
mdl+=2 2/3 mdl=0 slet=minus 16.

Til at bestå mellemskoleeksamen kræves,at gennemsnits
tallet af såvel årskarakterer som eksamenskarakterer er 
mindst lo,75*

Til at bestå realeksamen kræves et gennemsnitstal af 
henholdsvis års- og eksamenskarakterer på 11,00.

Til at bestå en evt. tillægsprøve kræves karakteren g.

Udmeldelse.
Ved udmeldelse - som kun modtages til don 1. i en må

ned - 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.

Der betales i øjeblikket for undervisnings
Skolepenge.

Realklassen kr. 36,00 pr. md. i 11 måneder
4.m....... kr. 34,00 II II — 11 —

3.m....... kr. 32,00 II 11 — 11 —

2.m. ...... kr. 3o, 00 II II — 11 —

1.m. ...... kr. 28,00 II 11 — 11 —

Skolepenge betales månedsvis forud - inden d. 10. - i 
alle måneder undtagen juli.

Alle (også fripladselever) betaler i varmobidrag for 
hele skoleåret for tiden kr. 4o, som betales med kr. 2o 
pr. l.septbr. og l.novbr.

I efteråret 1955 udsendte forældrerådet for Langaa 
realskole i forbindelse med skolebestyreren et forslag 
til overenskomst angående betaling af skolepengene.

Forslaget blev sendt til alle kommuner, hvorfra der 
kommer elever til skolen.
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Disse henvendelser resulterede i, at der fra de for

skellige kommuner i skoleåret 1956—57? er "blevet "betalt 
således ?

Langaa-Torup-Sdr.Vinge kommunes Alle skolepenge.
Værum-Ørum kommunes Skolepengene og varmebidrag.
Østor Velling-Holstrup-Grensten kommunes

2oo kr. årligt pr. barn.
Laurbjerg-Lerbjerg kommunes

150 kr. årligt pr. barn.
Vellev kommunes 2oo kr. årligt pr. barn.
Vejerslev-Aidt-Thorsø kommunes

125 kr. årligt pr. barn.
Houlbjerg-Granslev kommunes

Skolepengene for de elever, 
der er indmeldt før 1/4-56, og for elever, der 
har gennemgået kommunens forberedelseskursus.

Elever, der ikke får tilskud fra kommunen til beta
ling af skolepengene, kan på skolen få udleveret skema 
til ansøgning om amts- eller statsfriplads.

Skolelæge og tuberkuloseundersøgelse.
Realskolens elever or under tilsyn af skolelæge, som 

ved årlige undersøgelser af alle elevers almene sundheds
tilstand kan vejlede hjemmene og skolen og eventuelt på
vise begyndende sygdomme samt forebygge disse ved henvis
ning til behandling hos hjemmets sædvanlige læge.

Sideløbende med den almindelige lægeundersøgelse fo
retages af Viborg Amts tuberkulosestation en årlig under
søgelse (tuberkulinprøve samt eventuel calmettevaccina
tion) af samtlige elever.

Forsømmelser, fritagelser m.v.
Enhver udeblivelse fra, en hel undervisningsdag eller 

enkelte timer må forud aftales med skolens leder. - Ved 
en elevs sygdom gives der snarest meddelelse til skolen 
herom. Ved sygdomsforsømmelser af længere varighed end en 
uge kræves lægeattest. - En enkelt times fritagelse for 
gymnastik kan gives af faglæreren. For længere gymnastik- 
fritagelse kræves lægeattest.

Kun ganske undtagelsesvis kan der gives tilladelse 
til udeblivelse på grund af rejse eller lignende og kun
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efter forudgående aftale med skolens leder.

Da enhver udeblivelse naturligvis formindsker elevens 
mulighed for at følge med i sin klasse, må forsømmelses-da
genes antal holdes så langt nede som vel muligt.

Forældrenes opmærksomhed henledes på, at selv om ei 
elev har været fraværende med lovlig grund, kan skolen do^ 
ikke fritage eleven fra det arbejde, der af klassen er ud
ført i fraværelsesperioden. - Om ikke før, vil kravet mel
de sig til årsprøven eller til den afsluttende eksamen.

P. Th. Thøgersen.



Skolens ordensregler.

1. Eleverne møder senest 5 minutter før undervisningstidens begyndelse. 
Tog- og rutebilelever snarest efter ankomst.

2. I skoletiden må ingen elev forlade skolen uden speciel tilladelse.
3. Enhver elev er ansvarlig for ordenen på sin plads. Forsætlige beska

digelser må erstattes.
Klassens orden varetages af ordensduksen, som almindeligvis gør tje
neste en uge ad gangen. Kun klassernes ordensdukse har adgang til 
klasselokaler, trapper og gange i frikvarterer.

4. Alle bøger, tasker, huer, sko, frakker samt idrætstøj bør være mær
ket med tydeligt navn eller mærke.

5. Tilrejsende elever skal efter skoletid opholde sig på skolen indtil 10 
minutter før togs eller bils afgang. Ventetiden anvendes til lektielæs
ning efter nærmere anvisning.

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

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


