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»DEN HVIDE SKOLE«

Vestjysk Studenterkursus
Den 21. August 1928 begyndte »Vestjysk Stu

denterkursus« sin Virksomhed, og det fik saa god 
Tilslutning af Elever, at der allerede det første 
Aar kunde begyndes med baade nysproglig og 
matematisk-naturvidenskabelig Linie.

Tanken om at oprette et 2-aarigt Studenter
kursus i Forbindelse med Tarm Realskole er ikke 
af ny Dato. Skolens mangeaarige og ansete Leder 
Sofus Madsen-Mygdal tænkte stærkt paa at føre 
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denne Plan ud i Livet; men da han paa det Tids
punkt begyndte at føle Alderens Tryk, lod han 
atter Planen falde.

Medens det øvrige Land er rigeligt forsynet 
med Skoler, der fører Eleverne frem til Studen
tereksamen, har Vestjylland paa dette Omraade 
altid været stedmoderligt behandlet. De fleste an
dre Steder kan den skolesøgende Ungdom bo 
hjemme; men dette er langt fra Tilfældet i Vest
jylland, hvor Afstandene er saa store. Den største 
Del af Ungdommen her maa altsaa i den skole
søgende Alder bo borte fra Hjemmet.

Dette raader »Vestjysk Studenterkursus« kun i 
ringe Grad Bod paa; men da det er en Kostskole, 
aabnes der Mulighed for, at Forældre med større 
Tryghed kan sende de unge hjemmefra, fordi de 
altid her paa Skolen vil kunne være under et for 
deres Alder og Udvikling passende Tilsyn.

Det maa sikkert ogsaa være af Betydning for 
den læsende Ungdom at bo under de rolige, land
lige Forhold her, samtidig med at Skolen kan yde 
dem Garanti for en grundig Undervisning.

1 Forbindelse med dette sidste maa nævnes, at 
der til Kursus, i Overensstemmelse med de stærkt 
skærpede Bestemmelser i den ministerielle Be
kendtgørelse af 21. April 1926, kun er knyttet aka
demisk uddannede Lærere.
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FRA SKOLEQAARDEN

OPTAGELSE
For at kunne blive optaget paa det 2-aarige Studenter

kursus kræves at Eleverne har bestaaet en af følgende 
3 Eksaminer: Præliminæreksamen, Real- eller Pigeskole
eksamen. Det 2-aarige Studenterkursus er saaledes med 
til at give de nævnte Eksaminer deres fulde Værdi, da 
disse giver Eleverne Ret til at tage Studentereksamen paa 
2 Aar, medens Mellemskoleeksamen fordrer et 3-aarigt 
Qymnasieophold.

Endvidere kan unge Lærere og Lærerinder optages paa 
Kursus, saafremt de har suppleret deres Seminarieuddan
nelse med Tillægsprøve i Engelsk og Tysk.

Lærere og Lærerinder vil desuden kunne opnaa visse 
Lettelser, idet de kan fritages for Prøve i følgende Fag, 
saafremt der i disse til Lærereksamen er opnaaet mindst 
Karakteren mg. I. mundtlig Dansk, IL Historie, III. Geo
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grafi-Naturhistorie og IV. paa nysproglig Linie desuden 
Matematik.

Kravene til Uddannelse bliver stadig større og større, 
dette gælder ikke alene rent faglig Uddannelse, men ogsaa 
Almenuddannelsen. I denne sidste Henseende giver Stu
dentereksamen en saa stor Kundskabsfylde og stiller saa 
store Fordringer til Elevernes Modenhed, at den i stadig 
højere Grad bliver det Maal for Almendannelsen, som 
der stiles mod som Grundlag for en højere Uddannelse.

Studentereksamen giver derfor Adgang til alle højere 
Læreanstalter: Universitetet, Pharmaceutisk Læreanstalt, 
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Polyteknisk Lære
anstalt, Tandlægeskolen, Handelshøjskolen, Kadetskolen, 
Officersskolen o. s. v.

Desuden nyder Studentereksamen stor Anseelse baade 
i offentlige og private Virksomheder, og den giver derfor 
gode Muligheder, naar det drejer sig om Ansættelser eller 
Forfremmelser.

De, der skal tage Studentereksamen, maa vælge en af 
følgende Linier:

1. nysproglig med Engelsk og Tysk som Hovedfag 
(Jurister, Læger, cand. mag. og cand, polit).

IL matematisk-naturvidenskabelig med Matematik, Fy
sik og Kemi som Hovedfag (Læger, Jurister, cand. 
mag., cand, polit, og Ingeniører).

III. klassik-sproglig med Græsk og Latin som Hoved
fag (Teologer).
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BOGSAMLING OG LÆSESTUE

Som anført Side 3 forbereder Vestjysk Studenterkursus 
baade til nysproglig og matem.-naturv. Studentereksamen, 
derimod ikke til den klassisk-sproglige. Det kan her be
mærkes, at mange, der vil studere Teologi, tager den 
nysproglige Studentereksamen, de skal i saa Tilfælde 
senere tage en Tillægsprøve i Græsk.

BETALINGEN
For Undervisning betales der 500 Kr. aarligt.
For Ophold (Kost, Værelse og Lys, ikke Varme og 

Vask) 800 Kr. aarligt.
Betalingen for Undervisning og Ophold erlægges i 10 

Rater. Den første Rate betales 1. September, de øvrige 
Rater den første i hver efterfølgende Maaned. For Juli 
og August kræves der saaledes ingen Betaling. Til Skole
brændsel ydes der 8 Kr. 1. Oktober og 1. Februar.

Kosteleverne kan paa Skolen købe Brændsel til Opvarm- 
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ning af deres Værelse. Udgiften dertil er ca. 35 Kr. pr. Elev.
Kostelevernes Værelser ei udstyret med følgende: Et 

Bord, to Taburetter, en Divanseng, et fast Klædeskab 
med Servante, et Sæt Gardiner.

Kosteleverne maa selv medbringe Sengetøj, Vaskestel 
og Udsmykningsgenstande.

ELEVVÆRELSE

De Elever, der ikke kan bo i deres Hjem, maa bo paa 
Skolen eller hos private Familier, som Skolen vil henvise 
til.

Udmeldelse maa ske skriftligt med mindst 2 Maaneders 
Varsel. Udmeldelse i et Skoleaar modtages ikke efter 1. 
April.

Timeplanen, ligger saaledes, at Undervisningen som 
Regel slutter Lørdag Middag.
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Ved Slutningen af det første Kursusaar afholdes en 
Kundskabsprøve, og det vil efter dens Udfald blive be
stemt, hvilke Elever der skal rykkes op i ældste Klasse.

Umiddelbart forud for Efteraars-, Jule-, Paaske- og 
Sommerferien faar Eleverne Vidnesbyrd med hjem.

FYSIK- OG KEMI-LABORATORIET

Boglisten kan faas ved Henvendelse til Skolen.
Bøgerne, der skal være sidste Udgave, kan faas hos 

Skolens Boghandler, G. Madsen, Tarm.
Inden Eleverne skriver Navn i Bøgerne, bør de forevise 

dem paa Skolen.
Indmeldelse til Kursus maa ske inden 10. Juli.
Det nye Skoleaar begynder 19. August Kl. 10.

Knud Strunge,
Skolebestyrer.
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