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Ir p la tm
f o r

den danfle Borgerskole ved Helligaandskirken 
i Flensborg.

V. Sftofcns Stilling og tformanf.
8 1 .

borgersko len  ved Helligaandskirken i Flensborg er en af B yens 
offentlige U ndervisningsanstalter, med Hensyn til hvis Bygninger og 
Inventarium  Communen har samme Forpligtelser, som med Hensyn til 
fine andre Borgerskolers Bygninger og Inventarium .

8 2 .
Undervisningssproget er Dansk, undtagen i de specielle tydste 

Timer, i hvilke Lærerne fo rtrin sv is  betjene sig af det tydste Sprog , lige
som der overhovedet ved Siden af det danste bliver at tage særligt Hen
syn til det tydste S p ro g  og at arbeide hen til ,  at Bornene saavidt 
muligt lære rigtigen a t tale og strive begge S prog .

8 3.
Skolen er nærmest bestemt for den frie danste Menighed i F lens

borg; de til denne horende B orn, hvis Forældre og Værger betale den 
almindelige Skolestat, have retlig Adgang til samme, medens andre kun 
ester særlig dertil given Tilladelse kunne optages. Den Skolestat, som 
efter de for Flensborg B y  i Almindelighed gjældende Regler paalignes 
Menighedens Medlemmer, flyder derfor i Skolens Kasse, medmindre deres 
B o rn  eller nogle af dem maatte soge en af B yens Skoler med tydst
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U ndervisn ingssprog, i hvilket Tilfælde Vedkommendes Skolebidrag eller 
en forholdsm æssig Andeel af samme flyder i sidstnævnte S k o les  Kasse.

8 4.
Ligesom imidlertid B y e n s  Borgerskoler med tydst Underviisnings- 

sprog saaledes ere berettigede t i l ,  i Overeensstemmelse med de i R egu
lativet for Borgerflolevæsenet i F lensborg af 20de Januar 1 8 3 1  § 3 
indeholdte Bestemmelser, at lade B o r n , h v is Forældre og Værger ere 
Medlemmer af den frie danste M enighed, paa disses Forlangende deel- 
tage i denne Underviisning og at oppebære de tilsvarende Skolebidrag, 
saaledes er ogsaa den danste Borgerstole ved Helligaandskirken beret
tiget til paa Forlangende at optage B orn , hvis Forceldre og  Værger hore 
til en af B y e n s  andre M enigheder, og ville da de disse paalignede 
Skolebidrag eller en forholdsm æssig Andeel af samme flyde i denne 
S k o les  Kasse.

8 5.
S k olen s H ovedopgave vil det være at danne de den betroede 

Unge til christelige, fædrelandstsindede og oplyste Medlemmer af det bor
gerlige Sam fund.

B. Sriofeoæfenets Bestyrelse.
8 6 .

D en  danske M enigheds Skolevæsen bestyres af en Skolekom m is
sion under O vertilsyn af det K ongelige Kirkevisitatorium for S tad en  
Flensborg.

8 7.
Skolekommissionen bestaaer af M enighedens Sognepræ st som 

Skoleinspector ex officio samt fire Menighedsmedlemmer, hvoraf de to 
væ lges af Menigheden, de to af Kirkevisitatoriet.

8 8.
D e  af M enighedens Medlemmer, der betale Skolestat, ere v a lg 

bare og valgberettigede. For M enighedsvalget fremlægges Valglister 
8 D a g e  iforveien til almindeligt Eftersyn, og  paa den dertil bestemte 
D a g  leder Skolekom m issionen V alghandlingen, der foretages udenfor
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S koletiden p a a  selve S k o le n , h v o r de , der ville afgive deres S tem m e, 
personlig m aae indfinde sig. N a a r  K irkevisitatoriet væ lger, indstiller 
S to lecom m issionen  tre  V alg b are , h v o ra f den ene væ lges.

§ 9 .
H vert andet A ar afgaaer eet af de af M enigheden og eet a f 

de af K irkevisitatoriet va lg te  M edlemmer, og n y t V a lg  foretages i O ver- 
eensstemmelse med § 8. D e  F ra træ dende kunne væ lges p a a n y , hv is  
de ikke udtrykkelig frabede sig det.

A n m . V ed  det ferste V a lg  efter dette R e g u la tiv s  A pprobation væ lger M enigheden  
to M ed le m m er , idet de to and re , der b live i C om m ission en , begge ere 
v alg te  a f Kirkevisitatoriet.

8 10.
Skolecom m isstonen in pleno paah v ile r det a t vare tage  S k o le n s  

T a rv  i enhver Henseende, saavel hvad dens indre som dens ydre A n 
liggender angaaer, i Overeensstemmmelse med de bestaaende A nordninger 
og de a f hoiere og hoieste Vedkommende tru fne nærm ere Bestemmelser. 
K om m issionens M edlem m er kunne efter O vereenskom st dele F orre tn ingerne  
indbyrdes; men f ljo n d t alle dens M edlem m er ere lige berettigede og lige 
forpligtede til  a t v aage  over U n d e rv isn in g en s  rette G a n g  og D iscip li
nens tilbo rlige  O verho ldelse , saa h a r  dog alene S ognepræ sten  som 
Skoleinspektor p a a  egne eller Skolekom m issionens V egne directe a t  med
dele Lærerne og n av n lig  den ordinerede Katechet de herhen horende for
nødne Vink og A nviisn inger.

8 11.
Skolekom m issionen sam les idetmindste een G a n g  m aanedlig , og 

i M oderne, som kunne ho ldes p a a  S k o len  udenfor S koletiden , paah v ile r 
det S ognepræ sten  som F orm and  a t lede F o rhand lingerne  og fore P r o 
tokollen, ligesom han  h ar a t fore C orrespondeucen og imellem M oderne 
a t besorge de lobende F o rre tn inger p g a  K om m issionens Vegne.

8 12 .
E t a f  Skolekom m issionens valg te M edlem m er p a a ta g e r sig ester 

O vereenskom st og med K irkevisitatoriets Sam tykke Bestyrelsen a f S k o len s  
Pengevæ sen som ansvarlig  K asserer og Regnskabsforer imod en aarlig



4
Godtgjorelse af 40 Rdlr. til Bud og Skrivematerialier. Skulde imod 
Forventning Intet af de fire nævnte Medlemmer findes villigt eller 
stikket til at overtage denne Bestilling, saa antager Skoleeommissionen 
med Kirkevifitatoriets Samtykke, imod Caution, en lønnet Kasserer og 
Regnstabsforer, der som saadan ikke bliver Medlem af Skoleeommissionen, 
men dog, naar det forlanges, er pligtig til at indfinde sig i sammes 
Moder for at meddele de fornødne Oplysninger.

8 13.
Det paaligger Kassereren at indkassere alle Skolekassens Jnd- 

tcegter og efter Anviisning af Skoleeommissionen eller efter dens Be
myndigelse af sammes Formand, — uden at dog de staaende Udgivter 
behove at anvises, — at besorge alle Udbetalinger, samt tit hvert Aars 
sidste Marts at aflægge Regnflab, som tilstilles Skoleeommissionen og 
revideres af to af dens Medlemmer, som dertil udnævnes; derefter ind
sender Commissionen det reviderede og rigtigt befundne Regnflab til 
Kirkevisitatoriet til høiere Eftersyn og Afgjorelse, hvornæst det remitteres 
tit Skoleeommissionen, som beholder en Afskrift af samme, der, efter forud- 
gaaende Bekjendtgjorelse, i 14 Dage henlægges til Eftersyn for Menigheden.

§ 14.
Den Commission, som det ifolge Regulativet af 20de Januar 

1831 paahviler at ligne Skoleflatten paa Flensborg Byes flatteydende 
Borgere og Jndvaanere, udforer dette Hverv ogsaa med Hensyn til 
den danste Menigheds Medlemmer, for hvis Vedkommende den tiltrædes 
af trende til samme horende Mænd, nemlig af Skolens Regnstabsforer 
samt tvende af Kirkevisitatoriet dertil udnævnte Medlemmer, og følges 
derved ganste de samme Regler som for Medlemmerne af andre Menig
heder, saa at det med Hensyn til Bidragets Størrelse aldeles ingen 
Forfljel gjor, til hvilken Menighed den Bidragydende horer.

8 15.
I  Overeensstemmelse med en ved hvert Aars Begyndelse af 

Sognepræsten tit Stadkassereren indleveret Fortegnelse over den danste 
Menigheds Medlemmer uddrager Menighedens Regnflabsforer af den 
almindelige Ligningsliste en særegen Liste ovcr den Skolestat, der er paa-
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lignet den danske Menigheds Medlemmer. Esterat denne i 14 Dage har 
henligget til Menighedens Eftersyn, indsendes den af Skolecommissionen 
t il Kirkevisitatoriets Approbation, hvorefter Opkrævningen finder Sted 
quartaliter, hvorom 8 Dage forud hver Gang maa indrykkes en Bekjendt- 
gjorelse af Kassereren i Byens Blade.

8 16.
Forsaavidt Skolefkatten ikke indbetales i rette Tid, har Kassereren 

quartaliter at indsende Restancelister med de fornodne Oplysninger tilSkole- 
commisfionen, som ester foretagen Revision indsender den til Magistraten 
til lige Behandling med de fra de ovrige Sogne indsendte Restancelister.

C. lim Sftofens 3nbvetning og Mnbennisntng.

§ 17.
Skolen har tre faste Særere: 1. en ordineret Catechet, der ud-

nævnes af Hans Majestæt Kongen, og der som forste Lærer er at be
tragte som de andre Læreres Foresatte og Skolens nærmeste Tilsyns
mand og egentlige Styrer; han nyder af Staten i fast Gage 640 Rdlr. 
R. M. aarlig, samt et frivilligt Offer af Menigheden og fri Bolig; — 
2. Andenlærer, der altid er Degnen ved den danste Kirke, og der som 
saadan udnævnes af det Kongelige Kirkevisitatorium for Staden Flensborg 
ester Forsiag af Skolecommissionen, som indstiller tre af de Ansøgende; 
som Degn har han i fast Gage af Staten 266 Rdlr. 4 Mk. aarlig, 
soruden Accidentser ved de ministerielle Handlinger i Kirken, samt fri Bolig, 
og som Andenlærer tonnes han af den danste Menigheds Skolekasse med 
250 Rdlr. R. M. aarlig; — 3. Tredielærer, der ligeledes ansættes afKirke- 
visttatoriet efter Forflag af Skolecommissionen; han lonnes af den danste 
Menigheds Skolekasse med 350 Rdlr. R. M. aarlig og har 2 Værelser for 
en Ugift. Timelærere antages af Skolecommissionen, forsaavidt de behoves.

8 18.
Skolen er indrettet for Born fra det 6te Aar indtil Confirma- 

tionsalderen; for det fyldte 6te Aar kan Ingen optages og ester Con- 
sirmationen Ingen beholdesisamme. Saalænge Bornene gaae i Skolen,
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staae be under Skolens Tugt og have a t rette sig efter be for samme 
gjældende Bestemmelser.

8 19.
Anmeldelse om B orn, der onfles optagne, fleer med be sornobne 

O plysninger om N avn , Alder og B opæ l af Forældre eller Værger til 
Catecheten, som bestemmer Tiden for P roven  og Optagelsen, efter at 
have for B o rn  af B yens andre Menigheder indhentet Skolecommissionens 
Samtykke. Den regelmæssige Optagelsestid er til P aafle  og Mikkelsdag.

8 20 .
Skolen bestaaer af: 1. en Elementarklasse, 2. en Mellemklasse, 

3. en overste Klasse, og der stal være idetmindste 3 rummelige Skolestuer, 
som ere saaledes afdeelte i Midten af Værelset, at Drenge og Piger, 
saalænge Skolens Tarv fordrer, at de nyde fælles Underviisning, kunne 
sidde adskilte hver for sig, ligesom der ogsaa ere særstilte Indgange 
gjennem 2 forfljellige Skolegaarde.

8 21.
Skolen aabnes hver Skoledag med en fælles Morgenandagt. 

Skoletiden er fra 8 — 11 om Formiddagen og fra 1 — 4 om Efter 
middagen, undtagen for Pigerne i de to overste Klasser, der kun læse 
til Kl. 3 for at kunne besoge Haandgjerningsflolen fra 3 — 5, og for 
Bornene i Elementarklassen, hvor ældste Afdeling gaaer i Skole fra 
8 — 11 og fra 1 —  3, og yngste Afdeling forst kommer Kl. 9. O n s 
dag og Loverdag Eftermiddag, saavelsom i de almindelige Ferier, læses ikke.

8 22.
Underviisningsfagene ere Religion, Danst, Tydst, Historie navnlig 

Fædrelandshistorie, G eographie, ligeledes med særligt Hensyn til Fædre
landet, Naturkundflab, Regning og Mathemathik (eller geometrist Tegning) 
Skrivning, Tegning og S a n g , samt udenfor den egentlige Skoletid 
for dem af de overste Klasser, der onste det, tillige Engelst uden 
) ær stilt B etaling. Fagene fordeles imellem Lærerne efter nærmere Over- 
eenskomft, dog med den Bestemmelse, at den ordinerede Catechet altid 
underviser i Religion. Saafrem t det lader sig gjore, vil der ogsaa blive 
meddeelt Underviisning i Gymnastik ligesom allerede i Haandarbeide.
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8 23.
Catecheten har inden Begyndelsen af ethvert nyt Skoleaar, efter 

Raadforsel med Skolens andre Lærere, at gjore Udkast til en Under- 
viisningsplan for det kommende Aar, med Fagfordeling og Timetabeller 
paa Basis af det Vedtagne, og at forelægge samme for Skolecommis- 
sionen til Approbation.

S 24.
Hvert Aar kort for Paafle holdes offentlig Examen i Skole- 

commissionens Nærværelse. Examen, ved hvilken hvert enkelt Barn 
proves i de forfljellige Fag, og hvorved tillige de ældre Klassers skriftlige 
Arbeider fremlægges, varer i 3 Dage; hvorefter Opflytning finder Sted ved 
det nye Skoleaars Begyndelse. Forsaavidt andre Prover maatte findes 
onflelige, t. E. hvert Efteraar, overværes de alene af Skolecommisstonen.

8 25.
Skoleferierne ere folgende: 1. 3 Ugers Sommerferie i Hunde

dagene; 2. Juleferien fra 24de December til Dagen efter Hellig tre 
Konger, den 7de Januar; 3. Paaffeferien fra Dagen for Skjærtors- 
dag til Torsdagen i den folgende Uge; 4. Pintseferien fra Dagen for 
Pintsedag til Mandagen i den næstfolgende Uge. Desuden folgende 
enkelte Dage: 1. Kongens Fodselsdag; 2. Fastelavnsmandag; 3. to 
Eftermiddage i Krammarkedet om Efteraaret; 4. een Dag i Hestemar- 
kedet; 5. Dagen for og efter den offentlige Examen; 6. en Dag ved 
St. Hansdags Tid til en Skovtour. Endelig: Onsdag Formiddage i 
Fasten, da de ældste Born mode med Degnen i Kirken til Gudstjeneste, 
samt Eftermiddagen for almindelig Bods- og Bededag.

I). Bifcipfinavtflic $Sc|teinmeffer.
8 26.

Eleverne maae indfinde sig paa Skolen i rette Tid, reenligt og 
anstændigt paaklædte og vel forberedte i enhver Henseende. De flulle 
vise deres Lærere Opmærksomhed og Lydighed og i Et og Alt beflitte 
sig paa en god og sædelig Opforsel, idet de i modsat Fald ville blive 
straffede efter Fortjeneste.
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8 27.
De Ordens- og Straffebestemmelser, som gjores gjælbenbe i det 

Enkelte, vedtages af Catecheten i Forening meb de andre Lcrrere og 
approberes af Skolekommissionen. Det forudsattes, at Lcererne afholde 
sig fra enhver Straffemaade, der kan vcere til Skade for Bornenes 
Sundhed eller Sædelighed; — navnlig kan der ikke vcere Tale om 
Pigebornenes korporlige Revselse. De diseiplinariste Bestemmelser maae 
findes opstaaede i enhver af Klasserne til Efterretning for Bomme, 
ligesom et Uddrag af samme er optaget i Bornenes Charakteerboger til 
Efterretning for Forceldrene.

8 28.
Forsaavidt Forceldre eller Vcerger maatte formene at have Grund 

til Klage over Bornenes Behandling paa Skolen, have de at henvende 
sig til den ordinerede Catechet, dog udenfor Skoletiden, for hos ham at 
modtage de fornodne Oplysninger; og forst da, naar de ikke have fundet 
sig tilfredsstillede ved disse, kunne de fremkomme med deres Besvceringer 
enten mundtlig til Skoleinspector eller flriftlig til Skolekommissionen.

8 29.
Naar Nogen af Lcererne er forhindret fra at mode paa Skolen, 

maa det gjennem Catecheten samme Dag anmeldes for Skoleinspector.

Jsolge dertil af det Kongelige Ministerium for Hertugdommet 
Slesvig under 10de November d. A. medddeelt Bemyndigelse approberes 
ovenstaaende Regulativ herved.

Det Kongelige Kirkevisitatorium for Staden Flensborg,
den 16de December 1856.

E. v. Nosen. A l. Hansen.

Trykt hoS A. S ,  KastrupS Enke.
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