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Bestyrerne vil fra Juni Maaneds Begyndelse være at 
træffe paa, Skolen hver Søgnedag Kl. 2 til 4.



Undervisningens Plan,

\i undertegnede E. Gu nd or ph og V. Levy liar for

enet os om at oprette en Skole paa Østerbro ved København 
under Navnet »Østerbros Latin- og Realskole».

Skolen er beliggende i Odensegade tæt ved Østerbro
gade. Det er vor Agt at aabne den i August Maaned, 
naar Sommerferien er til Ende. Den skal, foruden en 
Latin- og Realskole, tillige være en Forberedelses
skol e.

Skolen har til Maal at forberede sine Elever dels til 
Afgangseksamen forStuderende, dels til alminde
lig Forberedelseseksamen (Præliminæreksamen) og 
optager i sin laveste Klasse Elever aldeles 
uforberedte, fra det fyldte 5te Aar.

Skolen omfatter et 12aarigt Kursus, bestaaende af 
12 étaarige Klasser, nemlig 1ste til 6te Underklasse 
(Forberedelsesskolen) og 1ste til 6te Overklasse (Latin- 
og Realskolen).

1 alle Underklasser samt i 1ste Overklasse er Under
visningen fælles for alle Disciple; men ved Elevens Udgang 
af 1ste Overklasse maa Forældrene bestemme, om han 
skal sættes i en studerende Klasse eller i en Realklasse. 
Ved Udgangen af 2den Overklasse maa der, for de studerende 
Elevers Vedkommende, paa ny tages Bestemmelse, om de 
skal hore til den sproglig-historiske eller den mathematisk- 
naturvidenskabelige Linje.
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Realelevernes Undervisning ophører ved Udgangen af 
4de Overklasse og afsluttes med »Almindelig Forberedelses
eksamen«. 5te og 6te Overklasse har alene studerende 
Elever; deres Undervisning afsluttes med »Afgangseksamen 
for Studerende«.

Naar vi har udtalt, at det er vor Hensigt, at Skolen 
skal blive en Latin- og Realskole, er dermed sagt, at det 
Stof, hvori der skal meddeles Undervisning, og det Omfang, 
i hvilket Fagene skal læres, i Hovedsagen vil være det 
samme i vor Skole, som i alle andre Latin- og Realskoler, 
idet det ved Love og Anordninger er fastsat, hvad der 
skal være lært og indøvet til de forskellige Afgangs
eksamener, Eleverne indstilles til. M a al et for Under
visningen er saaledes ens for alle Skoler af samme Art, 
menMaaden, hvorpaa Fagene ordnes hele Skolen igennem, 
og den Methode, der følges til Maalets Opnaaelse, kan 
være og er da ogsaa saare forskellig i de forskellige Skoler; 
og det er vore Tanker om Undervisningens Maade og 
Methode, vi i det følgende vil meddele i al Korthed, saaledes 
at vi især behandler de Punkter i Undervisningen, hvor 
der i vor Skole findes större Afvigelser fra de fleste andre 
Skoler.

I de to nederste Klasser (de to første Skoleaar) 
gives der 24 Timers ugenlig Undervisning (i Tiden fra 
Kl. 9 til 1). Fagene er: Dansk, Skrivning, Regning, 
samt Gymnastik, Slöjd og Sang. Saaledes hedder Fagene 
paa Skemaet, men til Undervisningen i »Dansk« slutter 
sig naturligt Anskuelsesundervisning og Forstandsøvelse, 
og herigennem forberedes da, ganske læmpeligt og naturligt, 
Geografi, Naturhistorie, Bibelhistorie, m. m., længe forinden 
man paa Skemaet sætter særlige Timer dertil. — I det 
hele maa Fagene ikke komme faldende ned i Undervisningen 
som noget splinternyt. Det ene Fag bör sættes i en 
naturlig Overgangsforbindelse med det andet; saaledes bör 
Regneundervisningen forberede den senere Undervisning 
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i Arithmetik, Slöjd bör forberede Geometri, og Sprog
undervisningen bör, gennem Geografi og Historie, være 
forberedt ved Fortælling om det Land, hvor Sproget tales, 
dets Stæder og berömte Mænd.

I en dansk Skole maa Dansk selvfølgelig være et 
Hovedfag gennem alle Klasser: at kunne udtrykke sig i 
sit Modersmaal, saavel mundlig som skriftlig, paa en for
standig, tydelig og korrekt Maade maa — hvad nu til 
Dags dog vel ogsaa de allerfleste er enige om — være en 
af de væsenligste Opgaver, der stilles til en Elev, som 
nyder Undervisning i en »höjere Skole«; og da endvidere 
Modersmaalet er det Middel, hvorigennem vi udtrykker 
alle vore Tanker og Forestillinger, maa Undervisningen i 
Dansk tillige, fra først til sidst, være en Undervisning i 
Tænken og Forstaaen. Igennem Modersmaalet meddeles 
fremdeles de første grammatiske Begreber samtidigt med 
at Undervisningen i det første fremmede Sprog begynder. 
For øvrigt er det en temmelig mislig Sag stadig at ville 
benytte Modersmaalet som Basis for al Grammatikunder
visning; og vi vil i saa Henseende anføre en Udtalelse af 
Madvig fra Aaret 1860: »Jeg har stedse afgjort været 
imod en abstrakt og besværlig Drövtyggen paa Modersmaalet, 
især i en tidlig Alder«. Og for ganske nylig har Prof. Vi Ih. 
Thomsen udtalt sig paa følgende Maade om det samme 
Spörgsmaal: »Selvfølgelig maa en klar og præcis Indøvelse 
af de almindelige grammatiske Begreber til alle Tider blive 
en saare væsenlig Side af den grammatiske Undervisning 
i Modersmaalet; men lige saa ubestrideligt er det, at man 
ogsaa paa mange Steder efterhaanden er gaaet alt for 
vidt i ofte smaalig Udformning af abstrakte Begrebs
bestemmelser, af hvilke mange er ganske værdiløse og 
aldrig kan blive til andet end tomme og døde Navne«. 
Modersmaalet er, som sagt, Skolens Hovedfag paa ethvert 
af dens Trin, og vi vil straks fra først af betone bestemt, 
at enhver af Skolens Lærere er, foruden Faglærer, tillige
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Lærer i Dansk; alle Lærerne, ikke blot i Aandsfagene, 
men ogsaa i de legemlige Fag, f. E. Gymnastik, bör stadig 
have i Erindringen, hvilke Pligter de har overfor Moders - 
maalet.

Hvad Undervisningen i de fremmede Sprog angaar, 
da vil Rækkefølgen, hvori disse indtræder, blive denne: 
Engelsk — Fransk — Tysk — Latin — Græsk (de to 
sidstnævnte Sprog naturligvis kun for de studerende Elever). 
Naar vi har bestemt os for denne Ordning, har vi ladet 
os lede udelukkende af pædagogiske Grunde, idet vi nemlig 
er gaaet ud fra, at Barnets Udvikling kræver, at Naturen 
skal have sin Gænge. Dette vil, set fra Skolens Stand
punkt, sige, at ved al Undervisning bör man gaa fra 
det enkelte til det sammensatte, fra det lette til det 
vanskelige, fra det konkrete til det abstrakte. Indenfor 
det enkelte Fags Omraade anerkender nu vel alle denne 
Sætnings Gyldighed; er derimod Talen om Fagenes, særlig 
Sprogenes, Rækkefølge, glemmes den oftest ganske. Al
mindeligvis begynder man jo med Tysk, men at dette 
Sprog med dets indviklede Grammatik — man tænke blot 
paa Substantivernes Deklination — ikke egner sig til at 
indtage denne Plads, det ser enhver let. Derimod er 
Engelsk med sin overordenlig simple Grammatik og sine 
med Dansk saa nær beslægtede Former i fortrinlig Grad 
skikket til at læres paa et tidligt Stadium af Undervis
ningen. Udtalen frembyder ikke særlig store Vanskelig
heder; man maa nemlig erindre, at Taleorganerne hos 
Börn er langt bøjeligere end hos ældre, ligesom Efter- 
lignelsesævnen i den tidlige Alder spiller en betydelig 
större Rolle end senere. Hos os vil Engelsk blive indført 
i det tredje Skoleaar (ca. 8 Aars Alderen). — Som det 
andet Sprog i Rækken følger Fransk, hvis Grammatik 
er vanskeligere end den engelske, men paa den anden 
Side lettere end Tyskens. Fransk optages i 5te Under
klasse (9 ä 10 Aars Alderen). To Aar efter kommer 
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Tysk til, i 1ste Overklasse. Det er det blandt de nyere 
Sprog, der har den vanskeligste grammatikalske Bygning, 
hvorfor vi da ogsaa lader det indtræde forholdsvis sent; 
til Gengæld giver vi det et betydelig forstærket Timetal. 
I 2den Overklasse paabegyndes Latinlæsningen, altsaa 
et Aar senere end i de fleste andre Skoler. Grunden til, 
at vi har udsat Undervisningen i dette Fag, er dels 
Hensyn til den hele pædagogiske Økonomi, dels har vi 
ønsket at göre det muligt for Hjemmene at opsætte endnu 
ét Aar at tage Bestemmelse, om de skal lade Børnene 
gaa den studerende eller den reale Vej. Endelig ind
træder, i 3dje Overklasse, Græsk for studerende Elever 
af den sproglige Linje. — Ethvert af Sprogene faar tildelt 
et betydeligt Timetal i de to første Læseaar: Engelsk, 
Fransk og Latin faar 6 Timer om Ugen i de to første 
Aar, Tysk faar 6 Timer i det første Aar, 4 i det andet, 
Græsk 5 Timer. — Det er nødvendigt, at Eleverne er 
komne nogenlunde vidt i ét Sprog, förend det næste op
tages, for at Börnene kan holde de forskellige Sprogs 
Fænomener ude fra hinanden. Dette er Grunden til, at 
vi lader de tre nyere Sprog indtræde med to Aars Mel
lemrum mellem hvert.

Al Undervisning maa have Anskuelighed til Basis, 
ellers vil den komme til at svæve i Abstraktionens Rige; 
men der er ingen Fag, i hvilke Kravet paa Anskuelighed 
gör sig stærkere gældende, end Geografi, Natur
historie, Historie og Naturlære. Vi vil bestræbe os 
for at lade disse Fag med deres store Virkelighedsindhold 
indvirke paa Börnene dels igennem en livlig og klar For
tælling, dels ved Anvendelse af Billeder og Naturgenstande, 
dels igennem Forsøg. Og de Billeder, vi vil benytte, skal 
ikke blot fremtages i den paagældende Time, men skal 
til Stadighed hænge i Klasseværelset, for at Indtrykket 
kan faa Lejlighed til at fæstne sig. Herved opnaas da 
ogsaa det, at Skolestuen faar et Præg af Hygge, hvad der 
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har sin store Betydning. — Naar vi, som det vil ses af 
Udsigten over Fagenes Fordeling, har besluttet at indføre 
Naturlære allerede i 5te Underklasse, saa er Grunden 
hertil den, at vi betragter dette Fag som et ypperligt 
Anskuelsesfag og erkender den store Betydning, det 
har for Barnet tidligt at blive bekendt med de aller- 
simpleste af Naturens Love, der jo gör sig gældende 
allerede i det daglige Liv. Det er naturligvis ikke vor 
Agt at lade Faget optræde med Krav paa Hjemmearbejde- 
og Lektielæren: Undervisningen skal, ialfald paa de lavere 
Trin, i det væsenlige indskrænkes til Forklaring, Fore
visning og Forsøg.

Sideordnet med den øvrige Undervisning vil Under
visningen i Gymnastik og Slöjd (Haandgærning) blivu 
stillet. For at hævde disse Fags Ligeberettigelse med 
Skolens øvrige Gærning, har vi besluttet at lade Under
visningen i dem lede af Lærere, hvis Virksomhed ved- 
Skolen ikke udelukkende er knyttet til Gymnastikken og 
Slöjden. Det kan ikke tilstrækkelig fremhæves, af hvor 
stor Betydning det er, at Skolen har Ojet aabent for 
Barnets fysiske Opdragelse, der ikke blot skal bidrage 
til, at Barnets Legeme udvikles sundt og kraftigt og til 
at give det Færdighed i at bruge Hænderne, men ogsaa, 
gennem Anspændelsen af Musklerne, styrke Viljen og 
Karakteren og, gennem den Opmærksomhed og Paapasse- 
Jighed, som den kræver, fremme Disciplinen. En efter 
Elevernes Alder og Kræfter afpasset Undervisning i Gymna
stik og Slöjd vil, ved at afbryde den megen Stillesidden, 
som det øvrige Skoleliv medfører, og ved at lade Hu
kommelsen hvile, baade forfriske Legemet og forøge den 
aandelige Modtagelighed.

Til Undervisningen i Gymnastik vil vi, naar Vejret 
og Forholdene tillader det, knytte Fælleslege i fri Luft.
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Den ugenlige Fag- og Timefordeling.

Underklasser1). Overklasser ’).
3 4 5 6 1 2 3

Dansk ......................... 8 4 4 4 3 2(+l) 2(+D
Engelsk...................... 6 6 3 3 2 1 (+2) 1(+ 2)
Fransk......................... » » 6 6 3 2(+D 2(+D
Tysk ........................... • I) » » 6 4 2(+l)
Latin . .................. e » » » » 6 6
Græsk ......................... 1) » » » n n 5
Religion .................... 2 2 9 2 2 2 1
Geografi .................... 2 2 2 2 2 2 2
Historie...................... » 2 2 2 2 2 2
Naturhistorie........... I» 2 2 2 2 2 2
Naturlære.................. » » 1 1 1 1 (2*)3)
Regning .................... 4 4 4 4 } 5 5 5 (+ 2*)
Mathematik .............. » >» •>
Skrivning.................. 4 4 2 2 1 (1) (1)
Gymnastik................ 3 3 4 4 4 4 4
Slöjd........................... 3 3 3 3 2 2 2
Sang ........................... 1 1 1 1 1 1 ■

1 alt 33 33 36 36 36 36 35 36 35

*) 1ste og 2den Underklasse faar 24 Timer om Ugen (Kl. 9—1) i 
Dansk med Forstandsøvelse og Anskuelsesundervisning, Regning, 
Skrivning, Gymnastik, Slöjd, Sang.

2) Timerne for de 3 øverste Overklasser (4de, 5te, 6te) er ikke an
førte paa Skemaet, da Undervisningen i disse i det væsenlige ikke 
vil komme til at afvige fra andre Skolers.

3) De i Parenthes satte Timer er særlige for Realisterne, de med *
betegnede fælles for Realister og studerende Elever af den mathe-
matiske Linje.
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Den daglige Undervisningstid er Aaret rundt 
for 1ste og 2den Underklasse fra Kl. 9—1, for alle andre 
Klasser fra 9—3.

Undervisningstimerne falder saaledes:
Kl. 9- 9 50.
Kl. 10—10 45.
Kl. llir’—12.
Kl. 12'0—1.
Kl. I10—2.
Kl. 210—3.

Ved denne Ordning er det blevet os muligt at give o O o
Opholdet ved Timeskiftet Kl 11 en halv Times Længde. 
Det er vor Agt at lade dette „Frikvarter“ udelukkende 
benytte til Indtagelse af Forfriskning (Smörrebröd, Mælk, 
o. lign.), medens al Leg da er forbudt; omvendt benyttes 
de andre Frikvarterer til Leg, hvorimod det i dem ikke 
er Eleverne tilladt at spise. Vi haaber, at Hjemmene vil 
billige denne hygiejniske Foranstaltning, saa at de stiller 
sig paa vor Side, og vil være os behjælpelige med dens 
Gennemførelse. At det ikke blot er stridende mod god 
Orden, men ogsaa skadeligt for Elevernes Sundhed, at 
de — og det er der jo hver Dag Lejlighed til at se — 
spiser saa at sige fra de kommer paa Skolen, til de gaar, 
fra 8 eller 9 om Morgenen til 2 eller 3, — det vil vistnok 
enhver, der har tænkt over Sagen, give os Ret i. Imid
lertid kan der jo gives enkelte Tilfælde, hvor en anden 
Ordning kan være ønskelig, ja endog heldig, det ind
rømmer vi gærne, og vi er da ogsaa villige til at rette 
os efter de Forældres Ønsker, der med Hensyn til dette 
Spörgsmaal er af en anden Mening end vi.
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Fællesbestemmelser, 
gældende for samtlige private Latin- og Realskoler i 

København.

1) Naar der i en Familie, som har skolesøgende Born, 
udbryder en smitsom Sygdom, maa Skolen forlange 
straks at modtage Meddelelse derom.

Er Sygdommen Skarlagensfeber, Difteritis eller en 
anden farligere Sygdom, vil det ubetinget være nød
vendigt at forbyde alle Elever fra Hjem, hvor der 
findes Patienter med disse Sygdomme, Adgang til 
Skolen, indtil al Fare for Smitte er forbi.

Derimod vil det under en af de sædvanlige god
artede Mæslinge- eller Kighosteepidemier eller andre 
mindre farlige smitsomme Sygdomme i Regelen ikke 
være nødvendigt at formene Elever fra Hjem, hvor 
disse Sygdomme findes, Adgang til Skolen.

2) Skolerne har samme Betaling for Undervisningen i 
alle Overklasser. (Se nedenfor.)

3) For Brødre, der samtidig besøger Skolen, gives Modera
tion, saaledes at den ældste Broder betaler fuldt ud, 
den anden og tredje Broder hver 2 Kroner under fuld 
Betaling, den fjærde betaler intet.

4) Til Brændsel og Inventarium betaler hver Elev 4 Kr. 
om Aaret (2 i November, 2 i Februar).

5) For hver ny Elev betales 4 Kr. i Indskrivningspenge.
6) Naar en Elev forsommer Skolen paa Grund af Sygdom, 

betales for den Maaned, hvori Sygdommen begynder, 
og for den følgende Maaned. Denne Regel finder ogsaa 
Anvendelse paa de Elever, der maa holdes borte fra 
Skolen paa Grund af Sygdom i Hjemmet.
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7) Udmeldelser maa ske med en fuld Maaneds Varsel; 
der betales altsaa for den Maaned, i hvilken Ud
meldelsen sker, og for den følgende.

Skolebetalingen.

Skolerne har fastsat samme Betaling for Undervisningen 
i alle Overklasser. Den erlægges for alle Klassers Ved
kommende maanedlig forud og er fastsat saaledes:

1ste Underklasse 6 Kroner.
2den — 8 -
3dje - i
4de — 1
5te — j

Iw -

6te — 1
1ste Overklasse j

' 12 -

2den — i
' 14 -

3dje — ]
4de — j
5te — (

- 16 -

6te — ( 18 -

Hvilke Lærebøger der skal benyttes, vil der blive 
givet Meddelelse om, efterhaanden som Eleverne er bievne 
prøvede og Klasserne ordnede.

Alle de i Skolen brugelige Bøger kan faas hos de 
Herrer Boghandlere Mariboe og Wiene, Østerbrogade, 
samt Hofboghandler Prior, Købmagergade.

Skolen aabner i sit første Aar alle Under
klasser samt 1ste, 2den og 3dje Overklasse.



Skolebygningen.

Ved Bygningens Opførelse og ved Valget af Bygge
grunden har vi taget alle mulige Hensyn for at skaffe 
Skolen et i hygiejnisk Henseende godt og formaalstjenligt 
Lokale. Jordbundsforholdene i Odensegade er saa fortrinlige 
som muligt, idet hele Bygningens Underlag bestaar af et 
rent, tort Sandlag uden Indblanding af organiske Stoffer. 
Og den Bydel, hvor Skolen ligger, frembyder de allerbedste 
hygiejniske Betingelser: i dens Nærhed findes, foruden 
Havnen, store ubebyggede Fladerum — Fællederne 
som i fortrinlig Grad egner sig til organiserede Lege under 
Skolens Tilsyn.

Selve Skolehuset er bygget i 4 Etager, foruden Kælder 
og Kvist. Det har imod Odensegade en Facade af røde 
Mursten med Ornamenter i Renaissancestil af glaceret og 
uglaceret Terracotta. 1ste, 2den og 3dje Sal er aldeles 
ens indrettede og indeholder hver 6 Skolestuer (3dje Sal 
benyttes dog foreløbigt ikke til Skolebrug). I enhver af 
Etagerne findes endvidere en 9 Fod bred Gang. Her skal 
Eleverne, paa dertil indrettede Steder, anbringe deres 
Overtöj og Mad. Korridorerne skal tillige tjene til Op
holdssted i Frikvartererne for syge Elever og er derfor 
forsynede med Bænke. — I Stueetagen findes Gymnastiksalen 
med tilhørende Omklædningsværelse, Værelse for Bestyrerne, 
Lærerne, Lærerinderne samt for Skolens Samlinger. Gennem



Plan af Stueetagen
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hele Stueetagen fører en meget bred, flisebelagt Gang fra 
Gaden til Legepladsen. — I Kælderen er der en Lejlighed 
for Skolens Pedel, Plads for Varmeapparaterne, m. m. — 
1 Kvistetagen tindes en 11 Fod og 6 Tommer höj Sal til 
Slöjdundervisningen med 660 Kvadratfods Gulvflade og- 
særdeles rigeligt Ovenlys.

Alle Skolestuerne har en Höjde afil Fod og 3 Tommer. 
Gulvfladen i disse Lokaler er saa stor, at Stuernes Kubik
indhold bliver ca. 175 Kubikfod for hver Elev, naar alle 
Pladser er besatte, og Forholdet imellem Vindusfladen og 
Gulvfladen er som 1 : 5. Lokalerne er alle udstyrede med 
tidssvarende Inventarium, leveret af Hofmøbelfabrikant 
C. B. Hansen efter de af de Herrer Arkitekt Levy og 
Kommunelæge Hertel approberede Modeller.

Gymnastiksalen er 14 Fod höj, 22 Fod bred og 44 Fod 
lang. I dette Lokale er anbragt alle de nyere Apparater,, 
der er bragte i Forslag af den af Ministeriet for Kirke- 
og Undervisningsvæsenet nedsatte Gymnastik - Kommis
sion (de Herrer Oberstlieutenant Am sinek, Kommunelæge 
Hertel, Professor Kroman).

Plan af 1ste og 2den Sal.
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Hele Bygningen — ogsaa Trapper og Gange — op
varmes og ventileres ved Hjælp af to Varmeluftapparater 
af Robin og Bangs Konstruktion.

Legepladsen er 7200 Kvadratfod stor, den er delvis 
beplantet og for øvrigt belagt med Tjærebeton. Ca. 370 
Kvadratfod af den er overbygget med et Tag til Værn 
for Eleverne i daarligt Vejr. Ved Konstruktionen af 
Retirader og Pissoir, der findes paa Pladsen, er der sorget 
for Tilvejebringelse af den bedst mulige Kontrol.

Bygningen er opført af Hr. Murmester Lytthans- 
Petersen efter Hr. Arkitekt Fred. L. Levys Tegninger 
og under hans Tilsyn.

Enhver, der har Interesse for Skolen, vil senere kunne 
faa Lejlighed til at bese den i dens Helhed. Der skal 
herom blive gjort nærmere Bekendtgørelse i Bladene.

København, i April 1889.

E. G-undorph. V. Levy.


