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Velkommen til 
Viborg private Realskole!

om det gode skoleliv. Gensidig tillid er 
en grundsten for at opnå en atmosfære, 
hvor alle kan være nysgerrige og lære i 
et forpligtende fællesskab. Vi forventer 
derfor, at alle er med til at opretholde 
en god omgangstone, hvor både børn 
og voksne møder hinanden med re-
spekt, nærvær og imødekommenhed.  
Skolens undervisningsmiljø er præget 
af et højt ambitionsniveau samt en 
overordnet tro på, at gode og brugbare 
arbejdsvaner vil være en livslang gevinst 
for eleverne i deres videre uddannelses- 
og arbejdsliv. Vi forventer ikke, at man 
skal være ekspert i hverken undervis-
ningsemner eller fag, men man skal 
afgjort have lyst og energi til at bruge 
den nødvendige tid på sin skolegang 
hos os. Vi mærker dagligt, at de enkelte 
lektioner bliver langt mere inspirerende 
og vedkommende for alle i forlængelse 
af elevernes forberedelse forud for 
undervisningen. Lektier og hjemme-
arbejde er således en integreret del af 
skolens dagligdag. 

Når vores ambassadører rejser ud
Langt størstedelen af vores tid med sko-
lens elever foregår selvsagt i vores nære 
omgivelser på og omkring skolen, men 
en gang hvert skoleår pakker samtlige 
eleverne deres kuffert for at tage med 
os på årgangens skolerejse. Vi har en 
række foretrukne rejsemål, men der er 
også plads til nytænkning og gode idéer, 
når årets rejser skal arrangeres. Vi rejser 
ofte med ganske mange elever på en 
gang, og vi oplever med stor stolthed, at 

årgangene er særdeles gode ambassa-
dører for Viborg private Realskole, når 
de møder andre mennesker og kulturer. 
På skolen sætter vi stor pris på at have 
mulighed for at få en række givende og 
inspirerende oplevelser sammen med 
vores elever, og vi oplever afgjort, at der 
er store faglige og sociale gevinster ved 
denne tilbagevendende tradition. 

Tak for den store opbakning
Et tæt og godt skole-hjem-samarbejde 
er en særdeles vigtig faktor for en god 
skole. Vi oplever skolens forældre som 
en stor ressource, der via deres opbak-
ning og engagement i skolen under-
støtter vores fælles ønske om at skabe 
de bedste betingelser for elevernes 
udvikling. 
I løbet af et skoleår sker der selvsagt en 
masse andre spændende ting – både 
fagligt og socialt – men der er hvert år 
en lang række arrangementer, som man 
kan genkende fra år til år. Viborg private 
Realskole har bevidst valgt at bevare en 
stor del af de traditioner, som har været 
en del af skolens liv igennem årtier. Vi 
sætter særdeles stor pris på den op-
bakning, der er til vores arrangementer, 
hvor skolens familier deltager aktivt og 
medvirker til, at vi får en masse dejlige 
oplevelser sammen. 

Det er ligeledes med stor stolthed, at 
vi hvert år byder velkommen til en stor 
gruppe jubilarer, som vælger at deltage 
i den årlige translokation, hvor skolens 
afgangselever skal hyldes og have over-

rakt deres eksamensbeviser. Vi vil gerne 
benytte denne lejlighed til at sende en 
stor tak til samtlige tidligere elever, som 
med deres opbakning til skolen er med 
til, at både børn og voksne får lov til at 
høre en masse spændende historier fra 
fortidens VpR. 
Hvis man ønsker at læse lidt mere om 
flere af vores tilbagevendende traditio-
ner, så kan man læse meget mere i en af 
artiklerne i dette jubilæumsskrift. 

Afslutningsvis vil vi gerne rette en 
varm og hjertelig tak til skolens elever, 
forældre, medarbejdere og bestyrelse 
for jeres markante opbakning til Viborg 
private Realskole. Det er jer, der skaber 
en skole fyldt med glæde, begejstring 
og nærvær. 
Et stort tillykke til alle med jubilæet 
og rigtig god fornøjelse med vores 
jubilæumsskrift!! 

På vegne af skolens ledelse 
Lisbeth Rose-Hansen
 

På Viborg private Realskole har vi en 
fantastisk dagligdag sammen med vores 
750 glade og videbegærlige elever samt 
en engageret medarbejdergruppe, som 
er en stor og aktiv del i skabelsen af 
skolens faglige og sociale fællesskab. 
Skolens elevgruppe består af cirka 700 

danske elever fra 0. – 10 klasse samt 60 
internationale elever, som udelukkende 
bliver undervist på engelsk. Samtlige 
elever deltager i skolens aktiviteter og 
traditioner, og en del af skolens hverdag 
er således præget af såvel det danske 
som det engelske sprog. 

Forventninger, faglighed og fællesskab 
Vi har store forventninger til skolens 
elever, og vi er meget stolte af elevgrup-
pens markante engagement i skolens 
faglige og sociale liv. Skolen er baseret 
på et værdigrundlag, som er hele essen-
sen i Viborg private Realskoles tanker 

1

125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT    3

Først og fremmest rigtig hjertelig velkommen til dette jubilæumsskrift, som skal være med til at 
markere fejringen af Viborg private Realskoles 125-års-jubilæum. Vi håber, at I vil nyde dette lille 
indblik i vores skoles historie samt nutidige dagligdag.   
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Viborg private Realskole blev oprettet i en lille lejlighed i Sct. Ibs Gade i 1890. 
Efter ganske kort tid blev de ganske få kvadratmeter et problem, og skolen 
flyttede til Sct. Hans Gade. Allerede efter fem år var skolen dog vokset så meget, 
at det igen var nødvendigt at se sig om efter større rammer. Byggegrunden 
på Sparretoften blev således købt i 1895, og her blev Viborg private Realskoles 
nuværende hovedbygning opført som en passende ramme for skolens elever. 

Fra ”KFUM” til ”Loge” og ”Kreditforening”
Igennem årene har Viborg private Realskole været heldig at få lov at overtage 
en del smukke og historiske bygninger. Vi har valgt at navngive bygningerne ud 
fra deres oprindelige anvendelsesformål – og det er forklaringen på, at vi i dag 
har både en ”KFUM-bygning”, en ”Loge” og ikke mindst en ”Kreditforening”. 
Samtlige børn og voksne på Viborg private Realskole sætter stor pris på vores 
smukke, ældre bygninger, og vi er alle meget bevidste om, at de skal behandles 
med stor nænsomhed og omtanke. 

Helt nye muligheder 
Skolens seneste bygningsudvidelse med købet af Sankt Mathias Gade 3 er i 
skrivende stund ganske ny. Skolen har overtaget bygningen pr. 1. maj 2015 

2

Viborg private Realskoles historie løber igennem 125 år og en kort rute 
i centrum af Viborg, hvor skolen har overtaget og moderniseret en række 
gamle og smukke bygninger. 

Fremtidens 
skole i fortidens 
bygninger

i forlængelse af en købsproces med 
Nykredit, som har ejet bygningen, siden 
den blev opført i 1905. Overtagelsen 
har tilført skolen en række nye mu-
ligheder i forhold til vores faglige og 
pædagogiske tilbud til skolens elever, og 
skolens taknemmelighed har selvsagt 
været overordentlig stor. Vi har været 
”næsten-nabo” til Nykredit i mange år 
og har som mange andre viborgensere 
beundret bygningens smukke ydre - 

men vi havde ikke turdet drømme om, 
at vi en dag skulle få lov til at overtage 
huset. Selve idéen blev faktisk tilveje- 
bragt via en af skolens forældre, og den 
efterfølgende dialog med ledelsen af 
Nykredit var både positiv og med en 
fælles målsætning om at genanvende 
bygningen med den allerstørste på-
passelighed. Vi har efterfølgende fået 
stor hjælp af arkitektfirmaet Quattro og 
Viborg Ingeniørerne til at finde smukke 

og funktionelle løsninger i ombygningen 
af vores gamle og nu helt nye Kreditfor-
ening. Vi har også fået markant hjælp 
fra Realdania, som blandt andet har 
støttet skolen økonomisk i processen 
med at skabe fremtidens skole i forti-
dens bygning.   

Flytteplaner taget af brættet
Viborg private Realskole har gennem en 
længere årrække manglet plads, og der 
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Kreditforeningen under ombygning

Kælderen under Kreditforeningen



har været en lang række løsningsforslag 
på tegnebrættet – inklusiv overvejelser 
om at flytte hele skolen til andre dele 
af byen. I dag er vi ovenud tilfredse 
med vores beslutning om at bevare 
vores placering i centrum, hvor vi aktivt 
bruger en stor del af midtbyens mange 
faciliteter til gavn og inspiration for 
personale og elever. 

Plads til nærhed i Børnevillaen
Vores Børnevilla er vores eneste 
nyere bygning på kun 7 år, og vi sætter 
dagligt pris på de mange muligheder, 

bygningen rummer for skolens yngste 
elever. Det allerstørste gode ved huset 
er, at det er stort nok til, at vi kan have 
undervisning og SFO-aktiviteter under 
samme tag. Vi finder stor værdi i, at sko-
lens yngste elever har en samlet hver-
dag fra morgen til eftermiddag. Husets 
voksne består af pædagoger og lærere, 
der samarbejder tæt om klassernes 
trivsel og udvikling. Det betyder i prak-
sis, at vi oplever elever, der har et nært 
og indgående kendskab til hinanden og 
til de voksne, der er en naturlig del af 
deres skole- og fritidsliv. For os er denne 

nærhed en stor del af vores grundlæg-
gende tro på, at tryghed og gensidig 
imødekommenhed er essentielt for et 
barns personlige og faglige udvikling.
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Fokus på trivsel og faglighed - også om 50 år

At sidde i formandskabet og bestyrelsen for en 125 år gammel skole er en opgave,
vi forsøger at varetage med stor ydmyghed. 

Viborg private Realskole har de seneste 10 år gennemgået den største udvikling
og vækst i skolens historie – senest med købet af Kreditforeningen, der giver skolens
overbygningselever gode, spændende og tidssvarende rammer for læring og trivsel.

Med købet af Kreditforeningen har vi samtidig skabt en mulighed for at sikre skolen
en god og sund økonomi mange år fremover. Skolens størrelse har længe givet os udfordringer

i forhold til at have en rentabel drift, og samtidig har der været lange ventelister
med børn og unge, som gerne ville være en del af livet på VpR. 

Når så store beslutninger skal træffes, er det vigtigt for os at kigge på muligheder
og risici i forhold til skolens fremtid. Det er ikke bestyrelsens intention

at skolen skal være stor. Det er intentionen, at driften skal være stabil og hvile
på et stærkt fundament. Vores konstante fokus er, at der også skal være en

Viborg private Realskole om 50 år – og at vi også til den tid har en skole, hvor
omdrejningspunktet for både elever og medarbejdere er trivsel og faglig udvikling.

Tillykke til skolen med de 125 år og tak fordi, vi måtte passe på den og være
en del af den i denne spændende periode.

På bestyrelsens vegne

Hans Peter Bay                            
Næstformand

Lars Kildedal
Formand                                   
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EN SKOLE KUN FOR PIGER
Ved oprettelsen i 1890 var Viborg private 
Realskole en pigeskole tiltænkt de piger, 
som dengang ikke kunne blive optaget 
på Katedralskolen. I forbindelse med 

vedtagelsen af Almenskoleloven i 1905 blev 
det vedtaget, at skolen skulle optage såvel 

drenge som piger. 

”FØNS’ SKOLE”
Cand. Theol Axel Plenge og hans hustru 
Magnella Plenge var initiativtagere til 

skolens etablering, og siden har en række 
skolebestyrere været medvirkende til 

skolens trivsel og udvikling. En af de meget 
omtalte skoleledere, Rasmus Føns, har haft 
så stor betydning for skolen, at vi stadig kan 

møde Viborgensere, der omtaler skolen 
som ”Føns’ skole”. 

KFUM



- Godmorgen, Abishek. Er du frisk? 
lyder spørgsmålet fra skoleleder Lisbeth 
Rose-Hansen. Klokken er 7.40, og hun 
står uden for porten til Viborg private 
Realskole og tager imod.
- Godmorgen, piger. Så er det ved at 
være slut – I tæller ned til translokati-
onen, ikke også? siger skolelederen og 
veksler et par ord med afgangseleverne. 
Her er et mylder af børn, forældre, 
bedsteforældre, cykler og biler. 

Egentlig startede Lisbeth Rose-Hansen 
med at dirigere trafikken, og nu er det 
blevet en fast morgenrutine, hvor hun 
hilser på alle. 

- Good morning, Megan. Thank you 
for a nice trip, siger skolelederen med 
henvisning til den lejrskole i Skotland, 
hun var med på i sidste uge. 
- Godmorgen, husk af hoppe af cyklen, 
siger skolelederen med et smil til en 

For Lisbeth Rose-Hansen bygger 
god ledelse - og en god skole - på 
respekt og tillid. Desuden er det vig-
tigt, at der er styr på tingene. Følg 
Viborg private Realskoles leder på 
en helt almindelig arbejdsdag i juni.

”Det er vigtigt, at skolen 
er en god arbejdsplads”

3
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af de store drenge. Så tynder det ud i 
strømmen, og klokken ringer ind. 
 
Skolen skal være en god arbejdsplads
Næste punkt på Lisbeth Rose-Hansens 
dagsorden er en indledende samtale 
med en ny elev, som skal starte på den 
internationale afdeling. 
- I de sidste par år har vi haft en stigen-
de søgning fra danske forældre, der tror 
på en international grunduddannelse. 
Det har vi ikke oplevet før. Men det er 
blevet mere almindeligt at snakke om, 
at man på sigt skal arbejde i udlandet, 
forklarer Lisbeth Rose-Hansen på vej 
op til sit kontor. Det ligger midt imellem 
sekretærens kontor og lærerværelset - 
med to åbne døre - og minder til tider 
om en banegård. En lærer stikker lige 
hovedet indenfor med et spørgsmål om 
en elev, og bliver straks afløst af den 
administrative leder Anette Heidelbach, 
som er ved at få styr på Cambridge-un-
dervisningen til næste år. Inden mødet 
med den nye elev kl. 8.30 skal Lisbeth 
Rose-Hansen også lige nå at tale med 
en primærlærer for at blive klædt 
på til den næste forældresamtale kl. 
9.30 - om en pige, der er kommet lidt i 
klemme i sin klasse. 
- Jeg tænker, at det er sådan en situati-
on, vi skal have landet og fundet en løs-
ning på - hun skal ikke gå rundt og være 
så ked af det, siger Lisbeth Rose-Hansen. 
Det gælder i øvrigt for både børn og 
voksne. Alle skal kunne lide at være på 
privatskolen.
- Det er vigtigt, at skolen er en god 

arbejdsplads. Vi tilbringer mange timer 
her, og jo bedre vi kan lide at være her, 
jo mere får vi alle sammen ud af det, 
siger Lisbeth Rose-Hansen. 

Tillid er bedre end kontrol
For hende består en skole af en lang 
række tandhjul, der skal arbejde sam-
men. Her er tillid og gensidig respekt 
uomgængelige grundbegreber. For 
alle på skolen. Det er lige så vigtigt, at 
eleverne viser respekt for pedellernes 
arbejde med at male vægge og repare-
re stole, som at de respekterer Lisbeth 
Rose-Hansen.

Af samme grund var det med en vis un-
dren, at skolelederen sidste år tog imod 
lock out’en og lærernes nye arbejds-
tidsregler. Hun kan ikke se nogen grund

til, at hun - som på mange folkeskoler 
- skulle bede lærerne om at sidde på 
skolen om eftermiddagen for at forbe-
rede sig. 
- Man taler meget om ledelsesret. Det 
er lidt underligt. Jeg har aldrig været 
i tvivl om, at jeg som skoleleder har 
ledelsesret. Og det er altså naivt at tro, 
at lærerne forbereder sig mere eller 
bedre af, at jeg går og kigger dem over 
skulderen, siger skolelederen. Tvært-
imod var både ledelsen og lærerne 
enige om at bevare fleksibiliteten i det 
gamle system.
- Jeg oplever, at lærerne leverer en vir-
kelig velforberedt og god undervisning. 
Og jeg har så stor tillid til lærerne, at 
det ligger mig meget fjernt at kontrolle-
re, siger Lisbeth Rose-Hansen. Samme 
holdning har viceskoleleder Anders 

Krogh. Det er den gensidige respekt og 
ordentligheden, der bærer igennem. Og 
nærværet.
- Hvis der er noget, Lisbeth er, så er det 
nærværende. Hun har skyhøje ambiti-
oner for det, hun selv leverer – det skal 
ikke bare være i orden, det skal være 
perfekt. Og så går hun altid forrest og 
viser, hvordan man behandler hinanden 
med værdighed og varme. Bare at se 
hende stå derude i gården i øjenhøjde 
med en femårig, der måske er kommet 
lidt galt afsted. Vi har som princip, at vi 
ikke skælder ud. Man kan sagtens irette-
sætte på en ordentlig måde, uden at der 
bliver tabere, siger Anders Krogh. 

Skolen har aldrig set bedre ud
Viceskoleleder Anders Krogh er pæda-
gogisk leder i udskolingen og flytter til 
august sit kontor med, når de største 
elever indtager skolens nyistandsatte 
lokaler i den gamle kreditforening 150 
meter henne ad gaden. Købet af kre-

ditforeningen er den seneste af en lang 
række forbedringer og udvidelser af sko-
lens bygningsmasse. I 2006 købte Viborg 
private Realskole den gamle KFUM-byg-
ning, som siden er blevet renoveret 
fra top til tå med bl.a. nyt tag og nye 
vinduer og døre. I 2008 blev børnevilla-
en opført, og med kreditforeningen har 
skolen nu ca. 7000 kvadratmeter med 
moderne undervisningslokaler. 

- Flere af vores bygninger trængte til en 
kærlig hånd, men nu matcher de 
efterhånden skolens ambitioner. Der 
har vi ordentligheden igen. Det skal se 
ordentligt ud, og i dag ser skolen så godt 
ud, som den nogensinde har gjort, siger 
Anders Krogh.

International afdeling giver nye input
Tilbage på Lisbeth Rose-Hansens kontor 
er klokken ved at nærme sig 13, men 
’trafikken’ er ikke stilnet af. En lærer 
stikker lige hovedet ind for at orientere 

om en elevsag og spørge om proce-
durerne i forhold til en elevs mulige 
diagnose. Lisbeth Rose-Hansen har net-
op hilst på en ny lærer, som skal være 
barselsvikar frem til jul, og om lidt står 
Tina Pedholt Gade og Anders Krogh klar 
til ledelsens ugentlige to-timers møde. 
Bagefter regner Lisbeth Rose-Hansen 
med at få tid til at skrive fondsansøg-
ninger i forbindelse med renoveringen 
af kreditforeningen. Inden hun tager 
hjem ved 17-18 tiden skal hun også 
sende afslag på en stak jobansøgninger 
til skolens nye Head of Department 
på den internationale afdeling. Der er 
netop ansat en afdelingsleder, som skal 
være med til at bære succesen videre. 
For det er det. Både målt i elevtallet, 
som nærmer sig 70, men også i nye 
input til resten af skolen.

- Den internationale afdeling har givet os 
en ny type af elever og lærere, som er 
blevet undervist og uddannet i udlan-
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det, hvor kulturen er anderledes. Vores 
udsyn er helt klart blevet større. Vi har 
også fået tilført noget fagligt med de nye 
’native speakers’ i vores engelsk-fagud-
valg, siger Lisbeth Rose-Hansen. 

”Vi skal ikke bare lave om 
for at lave om”
Samtidig træder styrkerne ved de dan-
ske undervisningsmetoder også tydeligt 
frem i mødet med de udenlandske læ-
rere. Og så er vi tilbage ved nærheden 
og øjenhøjden. For eksempel ville det 
for mange af de udenlandske lærere 
førhen have været helt utænkeligt, at 
eleverne kaldte dem ved fornavn. 
- De er blevet meget overraskede 
over, hvor let man kan have en tæt 
relation og samtidig undervise med 
høj faglighed. Der må vi sige, at vores 
relationskompetencer er højere - og vi 

prioriterer det højere. Men vi vil 
meget gerne udvikle på, hvordan 
vi kan blive endnu bedre til at bruge 
de faglige kompetencer på tværs og 
inddrage de internationale lærere 
i forskellige fag, siger Lisbeth 
Rose-Hansen. Som altid er det en 
balancegang mellem udvikling og 
fastholdelse.
- Det gælder om at holde tungen lige i 
munden og være bevidst om, hvorfor 
vi gør, som vi gør – og at det er ok at 
holde fast. Vi har en personalegruppe, 
hvor vi arbejder rigtig tæt sammen om 
at drive en skole, som vi synes er helt 
fantastisk. Vi har en masse drømme og 
visioner, men vi er også bevidste om 
ikke bare at lave om for at lave om. 
Vi er meget glade for - og meget bevid-
ste om at passe på - den ånd, der er på 
skolen, siger Lisbeth Rose-Hansen.

Børnevillaen på VpR rummer både 
indskoling og SFO i de samme lokaler 
- men først og fremmest rummer den 
plads til begejstring, læring og nærvær. 
Og et godt børneliv. Dørene til de fire 
klasselokaler er åbne, og alligevel er der 

stille i børnevillaen her til formiddag. I 
fællesrummet sidder to piger og sor-
terer børnebøger efter lixtal. Og inde i 
Børnehaveklasse Y går børnehaveklas-
seleder Hanne Lohff rundt og hjælper 
eleverne med deres matematikstykker. 

- Hvad skal man her? spørger en af 
drengene og peger ned i bogen. Det er 
noget med at sætte tallene i numerisk 
orden.
- Tallene står jo i rækkefølge, når man 
bestiller en pizza, siger Hanne Lohff og 
tæller 43-44-45, mens drengen følger 
med.
- Hannøeeeh, lyder det fra en pige ved 
et af de forreste borde, og børnehave-
klasselederen fortsætter turen rundt i 
klassen. Hun roser meget.

Børnevillaen på VPR rummer både indskoling og SFO i de samme 
lokaler - men først og fremmest rummer den plads til begejstring, læring 
og nærvær. Og et godt børneliv.

4

LEDELSEN PÅ VIBORG PRIVATE REALSKOLE ANNO 2015Skoleleder Lisbeth Rose-Hansen er Viborg private Realskoles ansigt udadtil, mens viceskoleleder Anders Krogh er skolens ’indenrigsminister’ og pædagogisk leder i udskolingen. Tina Pedholt Gade er pædagogisk leder for indskoling, SFO og mellemtrin, mens skolens administrative leder, Anette Heidelbach, har ansvar for økonomi og administration. Den daglige ledelse af de internationale klasser varetages af Head of Department Rory Blackstock samt Deputy Head of Department Charlotte Allen. Skolens serviceleder, Finn Troelsen, har det overordnede ansvar for skolens bygningsmasse. Forældrebestyrelsen er sammensat af medlemmer med relevante kompetencer, bl.a. inden for jura, kommunikation, økonomi og 
arkitektur.

”Her hersker nærværet 
og den stille ’arbejdsuro’
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- Ej, hvor er I bare blevet gode. I er da 
klar til at komme i 1. klasse. Flot André. 
Godt Sebastian, siger hun og sætter sig 
ved en af drengene.
- Er du tilfreds med dit arbejde, spørger 
hun, mens Sebastian nikker.
- Ja, det kan jeg godt forstå, siger Hanne 
Lohff. Så blæser hun til samling og 
bevægelse.
- I må gå ud at tage jakker på, og så er vi 
klar til Puls 10. Vi tager stikbolden med, 
lyder beskeden.

Alle kender alle
På den anden side af fællesrummet er 
1.Y ved at afslutte forskellige opgaver 
inden årets sidste emneuge og som-
merferien. Gustav arbejder i Dus med 
Dansk, Alberte skriver små f’er på stribe 
i ”Strids fantastiske bogstavbog”, og Ida 
skriver på sin dagbog fra sidste måneds 
lejrskole. På gulvet sidder tre piger og 
rydder op i stakke af papirer fra deres 
personlige skuffer, mens klasselærer 

Hanne Mønsted går rundt og hjælper. 
- Det er selvfølgelig en smule uro, men 
eleverne er gode til at koncentrere sig 
om deres eget. De skal de også kunne, 
siger Hanne Mønsted. Hun kalder det 
’den gode, stille arbejdsuro’, som ele-
verne i børnevillaen er vænnet til. Det 
er helt bevidst, at dørene for det meste 
står åbne, og at klasserne ofte arbejder 
sammen på tværs.
- Så kan de se, at der sidder faktisk nogle 
elever inde i klasserne og arbejder. Så 
tænker de ”det skal jeg også”. Der er 
noget læring i synligheden, forklarer 
Hanne Mønsted. I det hele taget er der 
et meget tæt samarbejde på tværs i 
børnevillaen. 
- Vi forsøger at få det til at fungere som 
en stor familie, hvor alle kender alle og 
hjælper hinanden. Det er også derfor, vi 
lige har været på lejr på ”Sletten” ved Ry, 
hvor alle lærere, pædagoger og elever er 

sammen i to et halvt døgn. Det er guld 
værd – vi kan næsten ikke få bedre kend-
skab til børnene, siger Hanne Mønsted. 
I den daglige undervisning er pædagog-
medhjælper Jan Thulstrup med i 1. Y i 
fem timer om ugen, hvor de enten deler 
klassen, arbejder musikalsk med engelsk 
og dansk eller tager ud af huset. Han er 
også med i den internationale afdelings 
2. klasse. Og om eftermiddagen er han 
så en af de faste medarbejdere, som 
’overtager’ børnene i SFO’en.
- Vi bruger altid lige 10 minutter på at 
overlevere dagen, så Jan og de andre 
pædagoger kan følge barnet helt til dørs, 
når de bliver hentet, forklarer Hanne 
Mønsted.

Strukturen er gennemtænkt
Samarbejde og sammenhæng på tværs 
var også nøgleord, da Viborg private 
Realskole sidste år fik ny ledelsesstruk-

tur, så indskoling og SFO i dag har den 
samme pædagogiske afdelingsleder.  
Det forklarer skoleleder Lisbeth  
Rose-Hansen.
- På den måde understøtter vi et hel-
hedssyn i børnevillaen. Vi deler jo ikke 
børnene op i, hvordan de er fra 8-13 og 
fra 13-17. Den nye struktur letter også 
internt – nu skal medarbejderne ikke 
gå til to ledere for at få information om 
et barn, siger Lisbeth Rose-Hansen. Så 
vil nogen måske indvende, at man lige 
så godt kunne  gå hele vejen og lave en 
helhedsskole. Men den model er Lisbeth 
Rose-Hansen ikke begejstret for. Hvorfor 
ikke?  
- Fordi der også skal være plads til den 
frie leg og til at være barn. Vi kan godt 
lide strukturen med en SFO. Hos os har 
de alleryngste elever faktisk fri klokken 
13, siger skolelederen. Det betyder 
ikke, at børnene stopper med at lære 

- så hedder det bare ikke historie eller 
matematik.
- Eleverne er trætte, når de har været 
aktive og samtidig rolige i en voksensty-
ret læringssituation med store forvent-
ninger i fem lektioner. Så skal der være 
plads til noget andet, siger Lisbeth 
Rose-Hansen.

Der skal være plads til begejstring
Tilbage i børnevillaen har aktiviteterne 
da også skiftet karakter over middag. Ne-
denunder sidder en håndfuld elever i det 
nye, indendørs legehus og hygger, mens 
andre leger i klasselokalerne eller er 
ude på legepladsen. Ovenpå er 2. og 3. 
klasses fællesrum blevet til et skak-Lego-
male-læse-sy-klub, mens puderummet 
er blevet til... ja, et puderum, hvor man 
gerne må være aktiv på den måde, børn 
nu er aktive på. Og det passer pædagog-
medhjælper Jan Thulstrup rigtig godt. 

- Børn har brug for at lege og være 
sammen med venner og lave lidt fis og 
ballade med de voksne. Der skal også 
være plads til et godt grin, hvor de 
voksne lige pludselig danser på bordene, 
mens børnene måber. Ja, nu er børnene 
blevet vant til det, så de siger ”det er 
bare Jan”. Men der skal være plads til at 
folde sig lidt ud, siger Jan Thulstrup og 
smiler bredt. Samtidig fremhæver han 
den gode tone som noget helt essen-
tielt. I børnevillaen på VpR er der ingen 
’f...fingre’.
- Da jeg for år tilbage søgte stillingen, var 
det nærværet, jeg faldt for og tænkte 
”her skal jeg arbejde”. Her er en god 
tone og tid til børnene. Vi er selvfølgelig 
også pressede i spidsbelastede situatio-
ner, men så er vi gode til at huske hinan-
den på at komme ned i børnehøjde og 
huske nærværet, siger Jan Thulstrup. 

”Da jeg for år tilbage søgte stillingen, var det nærværet, 
jeg faldt for og tænkte ”her skal jeg arbejde”.
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”Det er sjovt at lave 
matematik sammen 

med vennerne”

Hvordan finder man arealet af en ellip-
se? Og hvad er et irrationelt tal? Det er 
et par af de spørgsmål, som 25 elever 
fra 8. – 10. klasse arbejder med, når de 
fire gange om året mødes til Super-
Mat på Viborg private Realskole. Det 
er egentlig gymnasiestof, og holdets 
matematiklærere har da også valgt at 
alliere sig med gæstelærere fra Viborg 
Katedralskole. Det fortæller matema-
tiklærer Lene Blosen fra VpR.
- Det startede med et ønske om at 
gøre noget ekstra for vores dygtige 
elever. Vi sad i en bus på et kursus på 
Island og snakkede om, at vi havde 
gjort så meget for dem, der ikke er så 
dygtige. Og så tog det fart, fortæller 
Lene Blosen. Det var sidste forår. Siden 
har Lene Blosen og hendes kollega, 
Jannie Bager Poulsen, fået en aftale i 
stand med et par lærere fra gymnasiet, 
som gerne ville bidrage – også fordi de 
gerne ville have bedre indblik i, hvad 
elever i grundskolen egentlig kan.

Matematik er vigtigere end pizza
I år har SuperMat så været et tilbud, 
som 25 elever i 8.-10. klasse har taget 

imod med begejstring – også selvom 
det ligger fredag eftermiddag fra 
14.30-17.30.

- Vi har lavet det som et meget fagligt 
og samtidig socialt tilbud, hvor under-
visningen er på gymnasieniveau, og 
så bestiller vi også nogle pizzaer. Men 
det har nu hurtigt vist sig, at eleverne 
kommer for at lave matematik – det er 
vist kun et par stykker fra 10. klasse, 
som bruger pizzaerne som en und-
skyldning over for kammeraterne, siger 
matematiklærer Jannie Bager Poulsen 
og smiler. Samme holdning har et par 
af drengene fra holdet. 
- Det er sjovt at lave matematik 
sammen med vennerne. Fordi det er 
spændende at ’nørde’, og fordi vi lærer 
så meget – der er ikke nogen, der kom-
mer på grund af pizzaerne, siger Hasan 
Radif fra 8. Z. Han kan godt lide de fag-
lige diskussioner, hvor elever fra 8.-10. 
klasse bliver blandet og for eksempel 
diskuterer, hvilke tal, der skal sættes 
ind i en formel for en ellipse. Samme 
holdning har Tobias Nielsen fra 8. Y:
- Jeg vil gerne fortsætte med det 
næste år. Det giver et godt indblik. Og 
hvis man for eksempel vælger Science 
på gymnasiet, så er man allerede lidt 
foran, siger Tobias Nielsen. De andre 
drenge ved bordet nikker. De er begej-
strede for SuperMat og tøver ikke et 
sekund, da de bliver spurgt, om de er 
gode til matematik:
- Ja, lyder det enstemmige svar, mens 
matematiklærerne ser tilfredse ud. 

I dag kan man ”gå til matematik”
Det samme gælder for viceskolelede-
ren på Viborg private Realskole. 
- Det er helt vildt bekræftende, at ele-
verne selv vælger at gå til matematik. 
At man i dag kan ”gå til matematik”, 
ligesom man kan ”gå til fodbold”. Det 
gør, at det er ok at sige, at man er god 
til det – og det gælder også eleverne 
lige under toppen. De tager nok ikke 
med på talentcamps, men de vil gerne 
være med til SuperMat, siger Anders 
Krogh.
- Det er rigtig fedt, at der kommer to 
lærere med en god ide, og så bakker 
både elever og lærerne fra gymnasiet 
op. Det giver en masse god energi, 
som breder sig, siger Anders Krogh.

Fire gange om året bruger 25 
elever deres fredag eftermiddag 
på at ’nørde’ i SuperMat, som er 
blevet til i et samarbejde med 
Viborg Katedralskole.
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Viborg private Realskole 
igennem 125 år

6
Præliminarister fra Plenges skole 1905

I ÅRET 1890 oprettede cand. theol. Axel 
Plenge en skole for unge piger. Skolen, 
der skulle forberede til præliminæreksa-
men, begyndte i lejede lokaler i St. Sct. 
Hansgade, men i 1895 købte Plenge en 
grund på Sparretoft og lod her opføre 
den hovedbygning, der stadig er i brug. 
I 1903 blev skolen bygget længere og 
forsynet med en sidefløj, hvori der ind-
rettedes bestyrerbolig. Efter vedtagelsen 
af almenskoleloven af 1903 omdannede 
Plenge sin skole til fællesskole for piger 
og drenge. 

I 1909 blev Plenge præst i Uldum, og 
skolen blev overdraget til skolebestyrer 
M. Christensen-Dalsgaard, der ledede 
skolen til 1918. I den lange periode 
fra 1918 til 1956 blev skolen ledet af 
skolebestyrer Rasmus Føns, der skabte 
en sådan respekt om sin skole, at man 
den dag i dag bruger benævnelsen Føns’ 
Skole. Elevtallet voksede støt, og i 1925 
blev sidefløjen inddraget til skolelokaler, 
idet der blev bygget en bestyrerbolig i 
haven. Efter anden verdenskrig blev der 
opført en pavillon med to klasselokaler, 
og få år efter blev det nødvendigt at leje 
lokaler på KFUM. Tre af de lærere, der 
kom til skolen samme år som Rasmus 
Føns, nemlig Magny Christensen og Else 
Handberg samt den senere viceinspek-
tør Arno Lundsgaard, opnåede at fejre 
40 års jubilæum ved skolen. I 1956 

solgte Føns skolen til skolebestyrer I. C. 
Pedersen. 

I SLUTNINGEN AF HALVTREDSERNE
modtog Viborg private Realskole et 
stort antal elever fra oplandet. Der 
måtte skaffes nye lokaler: logebygningen 
blev købt og pedelboligen inddraget til 
undervisningsformål. Efterhånden blev 
der indrettet særlige faglokaler til sang, 
håndarbejde, sløjd og geografi, og fysik-
lokalet blev moderniseret. 

MED SKOLELOVEN AF 1958 afskaffedes 
præliminæreksamen (sidste hold dimit-
teredes i 1963), og skolen forberedte i de 
følgende år til realeksamen. Sideløbende 
med 1., 2. og 3. realklasse oprettedes 8., 
9. og 10. klasse, der førte frem til stats-
kontrollerede prøver. I 1965 oprettedes 
den første børnehaveklasse ved skolen. 

I LØBET AF TRESSERNE oprettedes 
kommunale realafdelinger i de fleste af 
oplandets kommuner, hvilket medførte 
en mærkbar nedgang i elevtallet på 
Viborg private Realskole. For at opnå 
gunstigere tilskudsbetingelser om-
dannedes skolen i 1969 til selvejende 
institution. I den tidligere bestyrerbolig 
indrettedes skolekøkken, formningslo-
kale og kontor. I de senere år er skolens 
lokaler og materiel blevet moderniseret. 
Den tidligere bestyrerbolig huser i dag 

skolens mindste elever, mens kontorloka-
lerne er flyttet til hovedbygningen. Den 
gamle gymnastiksal bruges til musiske 
fag og morgensang. Haven er de små 
elevers legeplads. 

DA SKOLEN BEGYNDTE EFTER 
SOMMERFERIEN 1981 stod en ny 
pavillon parat med to fuldt moderne fag-
lokaler - et skolekøkken og et fysiklokale. 
I efteråret 1982 overtog skolen en fløj af 
den tidligere KFUM-bygning, hvor der nu 
er indrettet gymnastiksal og klasselokaler 
for ældre elever. I den senere tid er elev-
tallet vokset stærkt, så skolen kan med 
fortrøstning se fremtiden i møde. 

C. E. Lauridsen pens. viceskoleinspektør 
ved Viborg private Realskole

Skolens historie 1890-1982

Skolens navn
Skolens Navn var oprindelig PLENGES 
SKOLE, men efter en Uoverensstemmel-se mellem Skolebestyrer M. Christen-
sen-Dalsgaard og Plenge nedlagde denne Forbud mod Brugen af Navnet,og den 
kom til officielt at hedde Viborg Realskole. Navnet PLENGES SKOLE staar den Dag i Dag indhugget i Skolens Mur over Ind-
gangsdøren, men dækket af Pladen med Skolens nuværende Navn. 
Af Skolebestyrer Rasmus Føns, 
(FRIKVARTER, 1952)
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Skolekøkkenet på Plenges Skole 1904

I 1890 oprettede cand. theol. Axel Plen-
ge sammen med sin hustru Magnella 
Plenge en ny privat skole i Viborg med 
det formål at føre unge piger, der den-
gang ikke kunne optages på katedralsko-
len, frem til almindelig forberedelsesek-
samen. 

Det startede småt
En mindre lejlighed i Sct. Ibsgade blev 
den første ramme om undervisningen, 
der indledtes i april for 5 piger! Ja, vor 
skole var oprindelig en pigeskole! Efter 
sommerferien, samme år, flyttede skolen 
til farver Skives gård i St. Sct. Hansgade, 
men snart blev skolen, der lå i gårdens 
inderste hjørne til venstre, for stor til 
stedet. Allerede i 1892 rummedes 70 
elever i farverens gård. Hertil hørte en 
have, der blev benyttet som legeplads, 
idet gården var optaget af oplag for 
butikkerne i forhuset. 

”Skolen på bakken” 
blev bygget på landet
I 1895 købte Plenge den velkendte 
grund på Sparretoft, hvor han opførte 
hovedbygningen til den nu eksisterende 
skole. Midt i en blomstrende højtliggen-
de hvedemark blev ”Skolen på Bakken” 
til. Vi har i dag svært ved at forestille 
os, hvor øde området var i 1895. Viborg 
by sluttede her, og mange fandt det 
underligt og forkert at bygge skole på 

en fritliggende mark, men Plenge var 
forudseende. Han købte grunden netop 
dagen efter, at afgørelsen om flytning 
af jernbanestationen til nuværende 
beliggenhed var faldet. Den lå da ved 
Søndersø. Transportmulighederne for 
skolens oplandselever ville herved blive 
betydelig forbedret, idet afstand mellem 
skole og jernbanestation kunne reduce-
res til 2-3 minutters gang. 

En stor og fri skole
Fru Magnella Plenge var uddannet 
lærerinde og ægteparret underskrev sig 
altid Magnella Plenge, Skolebestyrerin-
de og Axel Plenge, Skolebestyrer. Axel 
og Magnella Plenge ønskede, at skolen 
måtte vokse sig stor, idet en forsvarlig 
undervisning krævede driftsudgifter, 
som en mindre skole ikke kan bære. 

De ønskede ikke en uniformeret stats-
skole, men en fri privat skoleform, hvor 
forældrene måtte have indflydelse på 
børnenes åndelige opdragelse i skolen. 
Ud fra disse betragtninger stiftede Axel 
Plenge i 1904 ”Den frie Skole”, en for-
ening, der hævdede de private skolers 
ret og betydning. Plenge var talsmand 

De første år for Axel Plenges pigeskole

En skole med børn fra alle lag
”Det er vort ønske at skabe en skole, ikke for et enkelt samfundslag, men for elever 
fra alle lag. Det er vor overbevisning, at det kun er til gavn for ethvert barns hele 
åndelige udvikling, at det i barneårene sidder på skolebænk side om side med børn 
fra alle lag - selvfølgelig under forudsætning af den gode disciplin og den, der ganske 
uvilkårligt kommer af sig selv der, hvor skolen og den i skolen rådende ånd formår at 
vinde elevernes hengivenhed, så de af sig selv, frivilligt og instinktmæssigt, indordner 
sig under god orden og god tone. Livet kan tidsnok sætte sociale skel, men det hører 
ikke hjemme i barneårene, hvor det kun kan fremkalde et hovmod, der senere i livet 
dyrt vil hævne sig.” 

Axel Plenge, år 1900

Viborg Stiftstidende 5/1 1890
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Fra taget af 
Kreditforeningen, 
udsigt over 
markerne og
Viborg Station

”Se, Saadan begyndte min skolegang i Plenges skole” (i 1891)
En foraarsdag i 1891 stavrede en beslutsom lille pige ind i gaarden til ejendommen St. Sct. Hansgade 3, hvor cand. theol. Plenge nogle aar i forvejen havde begyndt at holde skole for Viborgbørn i nogle lokaler I bagbygningen. Pigen var den ældste af døtrene, Ellen, i hjemmet hos malermester Nielsen Gildsig i Sct. lklo gade, og hun vidste hvor skolen var, for hendes ældre broder, Aage, var elev der; hun var ogsaa klar over, hvem manden for det hele var, og da hun saa skolebestyrer Plenge gaa over gaardspladsen, gik hun frimodigt hen til ham og sagde: - I morgen kommer jeg i skole til dig! Naa, gør du det, svarede Plenge. Jeg tror nu hellere, du maa vente, til du faar lært at sige De til voksne folk. 

- Se, saadan begyndte min skolegang i Føns’ eller rettere Plenges skole, fortæller direktør fru Ellen Munksgaard i en samtale med Skolebladet. Jeg kom virkelig til at gaa i skole i saa tidlig en alder, for jeg gik lige fra St. Sct. Hansgade hjem til min mor og sagde, at nu var jeg blevet meldt ind i skolen. Sludder! svarede min mor; du maa pænt vente, til det bliver din tid. Saa blandede far sig i det og sagde: Jamen, hvorfor ikke lade hende prøve, naar hun nu har lyst til at gaa i skole? (...)
Udpluk fra skolebladet, 21. juni 1957

herfor, ikke blot herhjemme, men i Norden. Blandt 
foreningens medlemmer var der både fritænkere, 
indremissionsfolk og grundtvigianere, der alle havde 
en liberal holdning til religiøs undervisning og trivsel 
i skolen. - Jo, Plengianerne trivedes, for skolelivet 
var også fornøjeligt. Fester og skovture gjorde sit 
hertil. Alle byens charabancer, smykket med flag 
og grønt, blev lejet til ture ud i omegnen, f.eks. til 
Hald eller Palstrup. 

Det var dog ikke nogen let sag at være elev i Plenges 
pigeskole. De 4 elever, der indstillede sig til Alm. 
forbere-delseseksamen, juni-juli 1895, måtte gennem-
leve adskillige omgange ved eksamensbordet, i dansk, 
engelsk, tysk, historie, geografi, regning, aritmetik, 
geometri, naturhistorie og naturlære. 

Skolepenge i 1890’erne, elevbetaling pr. måned

1. klasse ...............................  4 kr.

2. klasse ...............................  5 kr.

3. klasse ...............................  6 kr.

4. klasse ...............................  7 kr.

5. klasse ...............................  7 kr.

6. klasse ...............................  8 kr.

I realklasse ...........................  8 kr.

II realklasse ..........................  10 kr.

III realklasse .........................  12 kr.

IV realklasse ........................  12 kr.

- Fik man undervisning i tre sprog i IV real, måtte 
 der dog betales 14 kr. pr. måned. 
- For hver søster i skolen blev der givet 2  kroners 

moderation. 
- I brændselspenge betalte hver elev 2 kr.  i oktober 
 og 2 kroner i januar. Her blev søskendemode-
 rationen halveret. 

Læseplaner 1938
1. Klasse. 
Religion. Fra Skabelsen til Moses, Juleevangeliet og Paaskeevangeliet. 
Nogle af vore Morgensange læres. 
Dansk. Oplæsning efter »Min første Bog«. En Del Smaavers læres. 
Regning. Alle fire Regningsarter med Tallene til 20. 

2. Klasse. 
Religion. Fortællinger fra det gamle Testamente. Nogle Salmer 
gennemgaas og læres. 
Dansk. Oplæsning efter Børnenes danske Læsebog I. Nogle af Digtene 
i Bogen læres. 
Regning. Alle fire Regningsarter med Tallene til 100.
Historie. Den nordiske Gudelære og Sagnhistorie gennemgaas.

3. Klasse. 
Religion. Det gamle Testamente til Kong Saul. Nogle Salmer og bibelske Sange i 
Tilknytning til Stoffet læres. 
Dansk. Børnenes danske Læsebog II. Nogle af Digtene i Bogen læres. 
Smith og Lange: »Skriftlig Dansk« anvendes til skriftlige øvelser. 
Regning. Friis Petersen og Jessen: Regnebog III Del. 
Historie. Danmarkshistorien fra Oldtiden til Valdemar Sejrs Død. 
Geografi. Geografiske Grundbegreber læres, og Danmark gennemgaas 
efter Vægkort. 

4. Klasse. 
Religion. Det gamle Testamente fra Kong Saul. Nogle Salmer 
og bibelhistoriske Sange læres. 
Dansk. Oplæsning og øvelser i mundtlig Genfortælling efter Børnenes danske 
Læsebog III. Smith og Lange: »Skriftlig Dansk« anvendes ved skriftlige øvelser. 
Regning. Friis Petersen og Jessen: Regnebog IV. 
Historie. Fra Valdemar Sejr til Christian den IV. 
Geografi. C. C. Christensen: Lille Geografi. Fra Danmarks Bi-lande til Alperne. 
Naturhistorie. Almindelige Pattedyr, Fugle og Menneske gennemgaas efter 
Præparater og Billeder. Botanisk ABC. 

Om Rasmus Føns, Skolebestyrer 1918-56

Udpluk af portrætartikel, 
da R. Føns fyldte 60 år, 
17. maj 1947
”I 1918 købte Rasmus Føns Plenges Skole 
sammen med sin hustru, der var Lærerinde. 
Det var i en Krigstid, og det var med bange 
Anelser Skolebestyrer Føns og hans Hustru 
gik ind til deres ansvarsfulde Gerning, men 
de gik alligevel til Arbejdet med godt Mod, 
og de vandt Byens og Omegnens Tillid, 
Elevantallet steg Aar for Aar og truede med 
at sprænge Rammerne, saa det flere Gange 
blev nødvendigt at bygge til Skolen og 
udvide Antallet af Klasseværelser....” 

”Skolebestyrer Føns er den fødte Skolemand. 
Selv er han en fremragende Lærer og 
Pædagog, og ikke mindst denne Side af hans 
Gerning værdsætter han højt, fordi den 
nære Kontakt, der opnaas i Skoletimerne, 
giver ham Lejlighed til at forme og danne de 
unge. Skolebestyreren tror paa Ungdommen, 
og han holder af den og sin Gerning I saa 
høj Grad, at han engang har udtalt, at han, 
hvis han skulde leve Livet om igen, atter 
vilde være Skolemand...”

”Om Skolebestyrer R. Fons staar der 
Respekt og Agtelse. Myndig, bestemt og med 
fast, men alligevel kærlig Haand er Viborg 
private Realskole gennem de mange Aar 
blevet ledet og har hævdet sig smukt ved 
Siden af ikke blot Byens øvrige Skoler, men 
ogsaa Privatskoler ud over Landet, hvor 
Skolen har et godt Navn....” 
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Læseplaner 1938
Skrivning. I Hovedtrækkene følges 
Herman Larsens System: I 8. Klasse 
indøves 
1) daglige Posteringer. 
2) Ansøgninger. 
3) Udfyldning af Fragtbreve, 
Postanvisninger, Adressekort, Postbevis 
og lignende. 

Tegning. Gennem Tegning og Farve-
lægning af Planmodeller, Rummodeller 
og Mønstre opøves Elevernes Sans for 
Perspektiv og Farver. 

Sang. Ved Sangundervisningen anven-
des Skolesangbogen. Heltoft og Gunnar 
Foss: Salmebog for Børn. Nogle af de 
tostemmige Sange i Sangbogen indøves. 

Haandarbejde. 
2. Kl.: Grundregler i Strikning, Hækling 
og Syning indøves. 
3. Kl.: En Sypose syes, og et Par 
Grydelapper strikkes. 
4. Kl.: En Kittel sys, og en Taske strikkes. 
5. Kl.: En Gymnastikpose med Korssting 
sys. Rundstrikning læres. 
6. Kl.: En Gymnastikdragt sys, og et 
Par Ankelsokker strikkes. 

7. Kl.: En Ægvarmer hækles. En Natkjole 
og en Kimono sys. 
8. Kl.: En Pyjamas sys, og Hulsømbroderi 
læres. 9. Kl.: Kjolesyning læres. 

Sløjd. 1.-2. Kl. Papirsløjd. 
3.-4. Kl. Smaasløjd. 

Gymnastik. For Drengenes Vedkom-
mende øves Niels Bukhs System, og for 
Pigernes Frk. Elly Bjørksteens. 
I Sommertiden indøves Boldspil. 

- Hvorfor søgte du til Viborg private 
Realskole? 
- Jeg blev opfordret af Rasmus Føns, 
den daværende skolebestyrer. Jeg 
underviste på Forberedelsesskolen 
her i Viborg. Men da skolen blev 
nedlagt, flyttede 3-4 lærere herned 
sammen med 50 elever. 

- Du har altså været her i Føns’ tid. 
Fortæl lidt om det. 
- Ja, dengang gik man jo i skole 6 
dage om ugen. Man skulle være der 6 
timer daglig, men hos ham havde vi 7 
lektioner, altså 42 lektioner ugentlig. 
Der var morgensang hver dag i første 
time, og det var en fast regel, at vi bad 

fadervor og sang 2 salmer. Føns var 
meget respekteret. Det kan godt være, 
at der var lidt kæft-trit og retning, 
men han var en flink og god leder. „En 
lærer må aldrig være kedelig”, sagde 
han, „enten skal man være gal eller 
sjov”. - „Inden De går ind til en time, 
skal De vide, hvad De vil - og så skal De 
gøre det!” - var hans gode råd. 

L.J., FRIKVARTER 1984

Udpluk af samtale med overlærer Villy Sørensen, 
der har været på Viborg private Realskole i 30 år

1921. Et af skolens ældste klassebilleder.

1940
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Elevtal igennem årene
Årstal Elevtal
1890 Skolen åbner med 5 
 elever (piger)
1892 70 (piger)
1900 114
1901 139
1902 159 (piger)

1918 Ca. 200 (drenge og piger)
1938 325 
 (190 drenge, 135 piger)
1952 415
1956 Ca. 600
1960’erne Faldende elevtal
1976 Skolen lukker kortvarigt
1986 Kun seks elever i flere af 
 de yngste klasser

1990 266
1994 251
1998 312
2004 331
2009 505
2014 651
2015 750

J. C. Petersen, ny skolebestyrer 1956

- Jeg har ærlig talt altid haft en 
Forkærlighed for Føns’ Skole i viborg, 
selv om jeg ikke rigtig har gjort mig 
Haab om engang at faa den. Men nu 
vilde Skæbnen altsaa, at Chancen 
var der, og saa slog jeg til, siger 
Skolebestyrer J. C. Petersen.

Det væsentlige for Dem er vel, at De 
fortsætter på en privat skole? 
- Ja, og jeg mener jo, vi har nogle 
Fordele. Hver Lærer i den lille 
Skole kender hver eneste Elev 
nøje og er fortrolig med Fortrin og 
Skrøbeligheder hos den enkelte. Der 
er store muligheder for individuel 
Opdragelse, og det er maaske det 
vigtigste indenfor Pædagogikken. 

Aanden i Skole er noget, der 
vanskeligt kan defineres, men den 
er alligevel noget meget væsentligt. 
Man ved, naar den er der, men 
man er fuldt saa klar over, naar den 
mangler. 

Hvori ligger den største Glæde for en 
Skoleleder? 
- Jeg tror, at Svaret maa blive: Naar 
man oplever, at også dem, der har 
svært ved at klare sig, kommer med. 
Man kender den lille Dreng, der 
møder med Mistillid og Mistro 
til alt og alle paa Skolen. Han er 
indadvendt, og han har ikke Kontakt 
med nogen, men han skal vi ogsaa 
have med. Arbejdet skal ikke være for 
Eliten alene, men for alle. 

Et af Deres Midler har været 
Musikken? 
- Ja, jeg var en af de første, 
der indførte Blokfløjter i 
Skoleundervisningen. Det kan ske, at 
netop Musikken er et af de Midler, 
der hjælper den indesluttede Dreng. 
Der er kommet megen Glæde ud 
af vort Arbejde med Musikken, og 
i Dag har vi et Skoleorkester paa 
25 smaa Musikere, og vi har en 
Samling Instrumenter, som vi laaner 
Eleverne. Selv om Skolen ejes af en 
enkelt Mand, er det vigtigt, at den 
føles som en fælles Ejendom, dvs. at 
Elever og Lærere er en stor Familie. 
Det er netop denne Familiefølelse, 
der styrkes gennem Traditioner og er 
Kernen i den private Skoles Struktur. 

Udpluk af interview med den nye Skoleleder i Viborg, 17. april 1956 

DET ER DEN LILLE SKOLES FORDEL, AT LÆRERNE KENDER ALLE ELEVER 

III real b 1970

 J.C. Petersen lagde stor vægt på musikundervisningen

Ukendt årstal

Ukendt årstal

Afgangsklasse 1964
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En samtale med Viborg private 
Realskoles nye leder, Bendt Grøfte, 
der tiltrådte den 1. august 1973.

- Et spørgsmål, der ofte stilles i vore 
dage, er, om eleverne først og fremmest 
skal lære noget i skolen, eller om trivse-
len skal sættes i højsædet. Hvad mener 
De derom? 
-Jeg synes ikke, man kan sætte trivsel og 
arbejde op som modsætninger. Jeg tror, 
at hvis man gør sit arbejde efter bedste 
evne, ligger der heri en tilfredsstillelse. 
Det er ikke nogen skade til, at man stiller 
krav til eleverne. Den tilfredsstillelse, 
man føler ved at have udført et godt 
stykke arbejde, stiver selvrespekten af. 
Hvis man kun tænker på trivselen, kom-
mer eleverne tit til at kede sig, fordi de

mangler udfordringer. Vi skal naturligvis 
ikke stille større krav, end børnene efter 
deres alder og modenhed kan honorere, 
når de sætter noget ind på det. Det er 
væsentligt, om vi i vore elever kan frem- 
elske en pligtfølelse. Et gammelt ord 
siger: »Gør din pligt, og kræv din ret«. 
I vore dage er det, som om man kun 
kender ordet rettigheder. Trivsel er ikke 
noget, man bevidst skal søge at skabe. 
Den kommer som regel af sig selv, hvis 
vi behandler eleverne med forståelse 
og kun stiller meningsfyldte opgaver til 
dem. Hvis vi tror på vore elever og næ-
rer tillid til deres sunde dømmekraft og 
viser, at vi respekterer deres meninger, 
opstår den gensidige respekt og toleran-
ce, som vel egentlig er det, man forstår 
ved trivsel. 

- De har valgt »skolen i centrum« som et 
slogan for skolen?
- Det er der flere grunde til. Dels ligger 
skolen i byens centrum, centralt for de 
elever, der bor i Viborg, men også for 
de elever, der kommer med tog eller 
rutebil. Dels vil vi gerne gøre skolen til et 
centrum for vore elever, et fast ståsted, 
hvor vi lærere i samarbejde med foræl-
drene kan gøre vore elever til dygtige, 
ansvarsbevidste unge mennesker med 
en positiv indstilling til livet, menne-
sker, der forstår at tage en selvstændig 
stilling, men også mennesker, der har 
respekt for andres meninger. Kan vi det, 
samtidig med at vi giver eleverne en god 
undervisning rent faglig, har vi nået vort 
mål.

Udpluk fra artikel i Frikvarter, skrevet af 
Viborg private Realskoles Elevforening 
1973

INTERVIEW MED BENDT GRØFTE, NY SKOLEBESTYRER 1973  

”Skolen i centrum”
25-års-jubilarfesten den 22. juni 1973 

Artikel i Frikvarter, Viborg private 
Realskoles Elevforening 1973

Af 46 jubilarer var 30 mødt for at fejre 
deres 25 års jubilæum. Man mødtes som 
sædvanlig kl. 9.30 for at overvære trans-
lokationen på skolen, hvor major Knud 
Glud, Varde, talte som repræsentant for 
jubilarerne. Efter at man havde set sig 
om på skolen, kørte vi i bus til Rinds-
holm kro, hvor frokosten blev serveret. 
Til frokosten var indbudt skolebestyrer 
I. C. Pedersen, viceskoleinspektør C. E. 
Lauridsen, overlærer Bernth Jensen, 
overlærer fru Pinstrup samt undertegne-
de, som bød velkommen til jubilarer og 
gæster. Der blev endvidere talt af bl.a. 
Ove Fogh, København, der takkede for 
arrangementet. 

Efter kaffen kørte vi tilbage med bussen, 
og vi mødtes igen kl. 18 til middag i 
Salonen, hvor Jørgen Ludvigsen, Odense, 
talte. Denne middag, som igen var med 
på programmet, fik et vældig fint forløb, 
og dansen gik, til Salonen lukkede. Hele 
dagen blev en stor oplevelse for jubila-
rerne. Jeg håber, at disse jubilarfester må 
fortsætte i fremtiden, og at man stadig 
vil kunne samle mange deltagere blandt 
jubilarerne. At festen i år faldt samtidig 
med Hærvejsmarchen, var meget uhel-
digt, da det viste sig at være umuligt at 
skaffe værelser til jubilarerne. 

Keld Christensen, formand

Udpluk af samtale med overlærer 
Villy Sørensen, der har været på 
Viborg private Realskole i 30 år 

- 30 år på een skole, kan man holde 
til det? 
- Jo, det kan man da. Der har været 
tider, hvor det gik op - og andre, hvor 
det gik ned (ad bakken). Men sådan må 
det vel være. 

- Nogle hævder, at det er blevet svæ-
rere at være lærer nu, end det var for 
10-20 år siden. Er det rigtigt? 
- Ja, det synes jeg. Det er blevet mere 
krævende. Dengang skulle man bare 
undervise. Nu er der møder, konsul-
tationer og administrative opgaver. 
Eleverne er anderledes, ja. De er friere, 
men ikke næsvise. Der var ingen, der 
dengang drømte om at sige du eller 
fornavn til en lærer. 

- Hvilke fag har du undervist i? 
- Biologi er jo mit hovedfag, sammen

med matematik. Jeg har også fag som
sløjd, fysik, orientering, gymnastik, 
skrivning, der jo var et fag for sig, dansk 
og sang. Jeg havde engang 16-17 sang-
timer om ugen, hvortil jeg brugte violin, 
og desuden sang jeg for til morgensang. 

- Er der en oplevelse her, der har gjort 
særlig indtryk på dig? 
- Ja, må jeg nu se. Så må jeg nok nævne 
det, der skete i 1976, hvor skolen blev 
lukket, og hvor alle blev fyret. Der hav-
de været underskud i 3 år i træk. Her 
gjorde både skolebestyrer Grøfte og 
bestyrelsen et godt stykke arbejde for 
at få skolen op at stå igen. 

L.J., FRIKVARTER 1984

Børnehaveklasse november 1978

Afgangsklasse 1976-77
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Vi er mange små og store mennesker 
her på Viborg private Realskole, elever, 
lærere, kontor- og rengøringspersonale, 
samt pedel og chauffør, der alle har det 
store ønske for fremtiden, at vor ar-
bejdsplads må være et sted, hvor vi har 
lyst at komme, og hvor vi kan fungere i 
et humørfyldt samarbejde. Enhver lærer 
ved, hvor betydningsfuldt et barnesmil 
er for hans/hendes arbejde... 
Vi er alle afhængige af en smule venlig-
hed. Den styrker vor arbejdsglæde 
- og den er vigtig på en skole! Og der 
skal sandelig bestilles noget. Vi hylder 
ikke dovenskab hos vore elever. Nej, 
vi er parate til at kræve en energisk 
indsats af de små, såvel som af os 
selv. Jeg sætter nok arbejde og energi 
i højsædet - ikke mindst af hensyn til 
den fremtid vore elever skal klare og 
konkurrere om i erhvervslivet. Men 
vi er måske i disse EDB-år tilbøjelige 

til at glemme, at det er mennesker i 
udvikling, vi har med at gøre. 
Vi skal passe på, at vi ikke bliver så en-
øjet boglige, at vi glemmer det musiske 
element. Mange pædagoger frem-
hæver dets betydning som grundlag 
for en harmonisk boglig udvikling. Vor 
skolelov levner dog ikke mange timer 
til fag som formning, musik, håndar-
bejde, sløjd og drama. Det er synd for 
børnene, for her er der muligheder for 
at udvikle den skabertrang, de fleste 
børn besidder, og som de i virkelighe-
den er så lykkelige for at udfolde. Se 
blot på deres øjne, når de beskæftiger 
sig med slige ting. Et barn, der tegner, 
er som regel i harmoni med sig selv. 
Mange børn er så nervøse og kontakt-
søgende i dag. De skal opfylde så man-
ge krav, som de måske har svært ved 
at klare. Vi forældre og lærere skal nok 
give os mere tid til at lytte til og snakke 
med børnene, ja berolige dem. Den, 
der har ro i sindet, kan bedre modtage 
lærdom, end den nervøse! Allervigtigst 
er det dog, at vore elever fornemmer, 
mærker og hører, at vi holder af dem; 
hvor meget vi så end må løfte pegefin-
ger, skælde ud eller vise vrede...

Laura Jacobsen Ditzel, skolebestyrer

Fra årsskrift 
1983:

Datalære 

Målet med undervisningen i datalære 
er at give vore ældste elever en første 
erfaring med den nye teknologi. Denne 
erfaring gives ved at beskæftige sig 
med følgende hovedområder: (A) Hvad 
er en datamaskine - hvordan arbejder 
den? (B) Hvor anvendes disse maski-
ner - og til hvad? (C) Hvordan påvirker 
EDB samfundet og os som borgere? 
(D) Praktisk brug af datamaskinen til 
opgaveløsning. Specielt bruges megen 
tid på punkt (D) - altså praktisk arbejde 
med maskinen. Vi kan her tilbyde 
meget fine vilkår (3 stk. computere) og 
beskæftiger os med de i Danmark mest 
anvendte EDB-sprog: Comal og basic. 
(Der vil om muligt blive oprettet hold 
for begyndere og fortsættere.)

Bjarne Overgaard Jensen

Fra årsskrift 1983:

Børnehaveklassen 

I børnehaveklassen foregår ikke 
nogen egentlig indlæring i skolemæs-
sig forstand, men en forberedelse 
hertil. Arbejdet sigter mod at fremme 
barnets sociale og følelsesmæssige 
udvikling bl.a. ved at være sammen og 
lege sammen med andre, at udbygge 
sproget ved samtale og fortælling, ved 
sang og sanglege, og at få børnene 
til at bruge deres krop og lære den at 
kende gennem gymnastik, rytmik og 
dramatik. Brugen af papir og blyant, 
farver og saks, forme ting i ler for at 
udvikle fantasi og skabertrang, er også 
arbejdsemner i det daglige. Børneha-
veklassen tilstræber at gøre børnene 
fortrolige med skolens daglige virke, 
gøre dem glade og trygge og samtidig 
give dem gode oplevelser. Vi vil også gå 
ture og derigennem få oplevelser uden 
for skolen. Hver tirsdag deltager vi i 
morgensang. Forældre er altid velkom-
men til at aflægge os et besøg. 

Elin Heide Knudsen

Fra årsskrift 1983:

Maskinskrivning 

Undervisningen i maskinskrivning er 
gennemgående baseret på individuelle 
instruktioner tilpasset den enkelte 
elevs færdigheder. Af hensyn til den 
store interesse for faget har det været 
nødvendigt med en totaludskiftning af 
materiellet. Det er vigtigt, at enhver 
husker på, at ligegyldigt, hvilket fag-
område, man ønsker at gå ind i, så kan 
maskinskrivning bruges. 

Bjarne Vagner

Skolebestyrerens beretning 1984 /85 
Til overvejelse! Som nyansat skolebestyrer kan jeg naturligvis ikke aflægge nogen beretning ... 
Den må vente til senere. I stedet vil jeg fremsætte nogle spontane tanker, jeg gør mig, om vor skole og vort arbejde. 

Laura 
Jacobsen Ditzel, 
skolebestyrer

2. klasse 1984-85

9.X 1984-85

1. klasse i 189-90, hvor skolen var lukningstruet pga. et lavt elevtal

8. klasse 1989-90
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Lærerkollegiet 2000-01

Hele skolen 1998

9. X 2000-01
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Viborg private Realskoles 125 år er 
meget lang tid. Verden så ganske an-
derledes ud, og eleverne, på den skole 
Axel Plenge oprettede sammen med sin 
hustru, ville ikke have meget til fælles 
med nutidens, om end en tidsrejse til 
dengang er et sjovt tankeeksperiment. 
For rigtigt at kunne danne sig et billede 
af datiden, må man dykke ned i histo-
riebøgerne, men hvis man indsnævrer 
tidshorisonten lidt og ser på historien 
sammen med tidligere elever, som kan 
fortælle om deres skoletid, kan histori-
en pludselig blive levende.
Der er flere eksempler på familier, 
som i flere generationer har haft deres 
skolegang på VpR, som skolen hedder i 
daglig tale. I forbindelse med jubilæet 
har vi derfor bedt nogle af disse om at 
være med til at levendegøre skolens 
historie.

Simon Damgaard og Andreas Dam-
gaard er 3. generation efter faderen 
Niels, som gik ud af skolen i 1983, og 
farfaren Bendt Damgaard Jensen, som 
forlod skolen i starten af 1950’erne.

Bendt havde det svært i skolen, og han 
blev derfor placeret bagerst i klassen, 
som man gjorde dengang. Hjælp var 

der ikke meget af, og pædagogikken var 
mildt sagt ”slående” i datidens skole. 
Bendt gav dog aldrig op, og han beslut-
tede senere at tage en merkonomud-
dannelse på aftenskolen, hvor han, med 
sønnen Niels’ ord ”endelig fik anerken-
delse for at kunne noget”. Siden blev 
Bendt en fremtrædende erhvervsmand 
i Viborg.
Niels’ egen skolegang på Viborg private 
Realskole blev, i modsætning til farens, 
præget af støtte. Da Niels startede i 5. 
klasse husker han, at den første bog, 
han fik udleveret, var engelskbogen. 
- Jeg kunne ikke læse en linje, husker 
han. I løbet af et år kom Niels på niveau 
med sine klassekammerater. Lysten 
til skolearbejdet steg i takt med troen 
på egne evner, og Niels afsluttede 
skolegangen på Viborg private Realskole 
efter 10. klasse. 
Og historien gentager nogle gange 
sig selv. Da 3. generation startede på 
skolen, var baggrunden nemlig også 
behovet for en ny start og selvtillid  
til at klare de faglige udfordringer.  
Ældste søn Andreas fik, ved hjælp af  
en stor arbejdsindsats og med støtte 
fra engagerede specialundervisnings- 
og primærlærere, lagt grunden til et 
uddannelsesforløb på EUX. UU-vejled-
ningen og det faktum, at lærerne så, 

at ”Andreas kunne noget”, spillede en 
stor rolle for Andreas.

Omsorgen for den enkelte går igen hos 
en anden familie. 

Inger Møller startede på skolen i 1968, 
efter at hun ikke bestod optagelses-
prøven til realeksamen på Bjerringbro 
Realskole. Inger tog derfor 8. klasse på 
Viborg private Realskole og kunne deref-
ter få sin realeksamen. Inger arbejder i 
dag på Asmildkloster Landbrugsskole, 
og det skinner tydeligt igennem, hvor 
meget det at få en chance i uddan-
nelsessystemet betyder for hende. 
Datteren Anne-Britt Roesen startede 
ligeledes på Viborg private Realskole i 8. 
klasse, og også for hende har lærernes 
engagement i den enkelte elev betydet 
meget. Orden i tingene, krav om lektier 
og god opførsel er nogle af de ting, som 
huskes, men oven over dette ligger en 
taknemmelighed over, på trods af fag-
lige udfordringer pga. ordblindhed, at 
være set som en elev med potentiale. 
- Jeg fik altid to karakterer for mine 
danske stile – en for indholdet og en 
hvor stavningen talte med, fortæller 
Ann-Britt som siden fik en Hf-eksamen 
med klassens højeste snit.

Og intet historiske tilbageblik 
uden en historie om skolebestyrer 
Rasmus Føns. 

Jens Jørn Thisted blev født i 1937 og 
startede sin skolegang i Øby. I den lille 
landsbyskole gik man kun i skole hver 
anden dag, og lærer Pedersen havde alle 
fag. Forældrene vægtede uddannelse 
højt og sendte derfor den ældste bror 
Germand Jensen Thisted på Viborg pri-
vate Realskole i årene 1936-39. Forskel-
lige omstændigheder og en verdenskrig 
gjorde, at ikke alle Jens Jørns søskende 
fik en Realeksamen – og lille Jens Jørn 
var faktisk også tæt på at gå glip af sin.
I datidens skole samledes alle eleverne 
om morgenen til morgensang og et 
fadervor, man var naturligvis Des med 
lærerne, og ingen satte sig før, der var 
blevet givet lov. Jens Jørn husker det 
som en utrolig god skole med et unikt 
sammenhold.
I frikvarterene måtte man gå til mælke-
manden på den anden side af Jernba-
negade, hvilket Jens Jørn gjorde. En dag 
fik han dog udleveret en for gammel 
mælk, og han gik tilbage for at få en ny. 
Det kunne dog ikke komme på tale, og 
mælkemanden beklagede sig efterføl-
gende til Føns over den uvorne dreng, 
som vovede at brokke sig. Føns fik en af 
lærerne til at give Jens et par på hovedet 
og smide ham ud af skolen med besked 
om aldrig at komme igen. Ingen skulle 
ifølge Føns sætte skole i et dårligt lys. 
Jens Jørn turde ikke fortælle sine foræl-
dre om episoden og mødte derfor, med 

noget ondt i maven, 
op i skolen dagen efter. 
Her havde matematiklærer 
Klausen i mellemtiden 
undersøgt sagen, og 
Jens Jørn fik til morgen-
sangen i alles påhør en 
undskyldning fra Føns.
Jens Jørns søn, Peter, kom 
siden på Viborg private 
Realskole, og børnebørnene 
går på VpR i dag.

Når Viborg private Realskoles 
historie bliver levende
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Gode 
traditioner er 
med til at tegne 
en god skole!

Når Viborg private Realskole slår por-
tene op til et nyt skoleår, samles elever 
og personale i skolegården og byder 
hinanden velkommen tilbage - og byder 
samtidig velkommen til de mange nye 
elever, der hvert år starter på Viborg 
private Realskole. Skolegården er fyldt
til bristepunktet, og luften emmer af 
gensynsglæde, forventninger og god 
energi. Kort efter foregår velkomsten på 
engelsk, hvor vi modtager skolens inter-
nationale klasser. En time senere møder 
eleverne i de to nye børnehaveklasser 
i skolegården. De fortjener en god og 
rolig skolestart, hvor der kun er fokus på 
dem og tid til at tage de mange glade 
fotografier til familiealbummet. Det er 
skoleårets første tradition.

7 På Viborg private Realskole er de gode, de højtidelige, de sjove og de 
mindeværdige traditioner med til at tegne en god realskoletradition, 
hvor faglig læring går hånd i hånd med nærvær og godt sammenhold.
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Sletten, Skagen, Samsø, Berlin 
og Budapest
Allerede tidligt på efteråret begynder 
vi på en af skolens største og stolteste 
traditioner, nemlig de årlige skolerejser. 
Alle årgange tager afsted. Det ligger fast, 
at eleverne fra 0. - 3. klasse, sammen 
med de yngste elever fra den internatio-
nale afdeling, rejser til lejrskolen Sletten 
ved Silkeborg. Her danner de gode 
faciliteter og den dejlige natur rammen 
om tre dage med gode oplevelser og 
fællesskab.
Mellemtrinnets elever besøger sæd-
vanligvis de danske provinsbyer, hvor 
Randers Regnskov, Dybbøl Mølle, Søn-
derborg Slot, Skagen Museum, Samsøs 
natur, Odense Zoo, H. C. Andersens hus 

og mange andre spændende destinati-
oner har givet børnene gode oplevelser 
og stor lærdom. På 7. og 8. årgang er 
rejsemålene ofte Århus og København, 
som bugner af kulturelle tilbud og 
storbyliv. I 9. klasse er det en mangeårig 
tradition at rejse til Berlin - det er en 
helt speciel tur, både fordi eleverne nu 
rejser uden for landets grænser, men 
også fordi Berlin historisk, samfundsfag-
ligt og sprogligt er som skræddersyet til 
9. klasse. I 10. klasse tager vi også på en 
udenlandsrejse, hvor de unge besøger 
en europæisk storby.
På både 10. årgang og i den ældste in-
ternationale klasse har en række euro-
pæiske byer været populære rejsemål. 
Vi har haft mange gode og inspirerende 

oplevelser i blandt andet Paris, London 
og Edinburgh.

Skolerejserne har stor betydning for 
VpR. Det er en vigtig tradition, der 
styrker sammenholdet mellem eleverne 
og mellem elever og voksne. Desuden 
lærer eleverne en hel masse - både på 
rejserne og i forberedelserne op til.

I november er der skolefest
Skolens 7. klasser har det primære 
ansvar for en af skolens mest givende 
og glade traditioner. I efteråret bruger 
7. klasserne to skoleuger på, sammen 
med nogle af skolens dygtige lærere og 
pædagoger, at forberede årets store 
teaterstykke. Teaterstykket vises for 
elever og forældre til de årlige skole-
fester i november måned. Den ene 
aften holder vi en skolefest for skolens 
yngste elever og deres forældre, og 
næste aften afholdes en fest for skolens 
mellemtrin og deres forældre. Festerne 
har - ud over skuespillets underhold-
ningsværdi - alt det som en god og 
traditionel skolefest skal have; festklæd-
te drenge og piger i flotte kjoler hygger 
sig med is, pølser, pizza og sodavand og 
danser til det højtspillende og populæ-
re diskotek.

Lucia og juleafslutning i domkirken
December er fyldt med traditioner. I 
Børnevillaen holder vi julefrokost, som 
arrangeres af 3. klasserne. Her nyder 
børnene en dag, hvor de sammen kan 
spise, hygge og holde julefrokost - 
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præcist som de ved, at de voksne gør. 
December byder også på den årlige 
juleklippedag, hvor hele skolen bliver 
smukt pyntet til jul.
Det er en både smuk og højtidelig dag, 
når 6. klasserne har deres traditionelle 
optræden på luciadagen. Det er nemlig 
dem, der går luciaoptog, læser teksten 
om Sankta Lucia og synger nogle af de 
traditionelle sange for skolens elever 
og ansatte. Højtideligheden bliver ikke 
mindre op til jul, når vi afholder den 
årlige juleafslutning i Viborgs smukke 
og pompøse domkirke. Domkirken er 
fyldt, når nuværende og gamle elever, 
personale, forældre, bedsteforældre 
og søskende samles i kirkerummet til 
juletale, prædiken og sang. Her ønsker 
vi i glædeligt fællesskab hinanden en 
god og glædelig jul.

Januar med ’bedsterne’
Efter nytår er børnehaveklasserne helt 
trygge ved skolen, og de ved præcis, 
hvordan alting fungerer. Derfor invite-
rer de i januar deres bedsteforældre på 
besøg, hvor børnene er de gode vær-
ter, som har bagt og lavet underhold-
ning, de viser rundt og inviterer til leg 
og spil - en rigtig hyggelig dag for alle. 
I februar fejrer vi den årlige fastelavns-
dag i skolens indskoling. Eleverne er 
klædt ud og dyster i forskellige lege, og 
naturligvis er en af de største fornøjel-
ser at slå katten af tønden.

Forår med karameller og musik
9. og 10. klasserne står for en del af 

underholdningen på den årlige ”kara-
meldag” i maj, hvor eleverne marke-
rer, at mange års skolegang er ved at 
være veloverstået. Eleverne er festligt 
udklædte, når de kommer rundt blandt 
skolens mange elever og kaster med 
karameller. Antallet af karameller når 
uanede højder - faktisk er der tradition 
for, at der er så mange karameller, at 
mange klasser gemmer og økonomi- 
serer, så der er nok til flere måneders 
hygge.
Ligesom skolefesten er en stor begiven-
hed i efteråret, er forårskoncerten en 
opløftende og berigende forårstradi- 
tion. Alle elever fra 0. - 6. kl. har musik 
på skemaet, og netop denne koncert 
er kulminationen på mange timers 
arbejde i musiklokalet. Alle elever er på 

scenen og bidrager til en god og dejlig 
musikoplevelse.
Skolens SFO holder sin årlige sommer-
fest i juni måned på Borgvold, hvor ele-
ver, forældre, søskende og personale 
nyder en hyggelig og sjov eftermiddag 
og aften i hinandens selskab. Det er 
samtidig 3. klassernes afskedsfest med 
SFO’en, og derfor er det dem, der står 
for en del af underholdningen.

Og så er det slut
Skoleåret afsluttes med en storslået 
translokation, som markerer, at ele-
verne nu afslutter deres liv som aktive 
VpR-elever. Torsdag aften tager vi en 
god og festlig afsked med afgangsele-
verne fra den internationale afdeling 
og 10. klasse. Fredag morgen kommer 
skolens jubilarer og hygger sig med 
gensyn og morgenmad på skolen, mens 
personalet ønsker god sommer til 
eleverne. Midt på formiddagen mødes 
jubilarer, personale, afgangselever og 
deres forældre til en højtidelig translo-
kation.

... og alt det andet
Og så fik vi slet ikke nævnt gå-prøven 
for de yngste og cyklistprøven for de 
lidt ældre elever. Vi afholder også litte-
raturlæsningsforløb, bondegårdsbesøg, 
talentcamp, skolernes motionsdag, 
idrætsdage og forskellige emnedage og 
-uger. Der er åbent hus for kommende 
børnehaveklasser og velkommenafte-
ner for små og store nye elever..... og 
meget, meget mere. 
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dage på VpR går lynhurtigt i gang. Fire 
veninder holder stadig kontakten og 
mødes jævnligt, selvom det i år er 70 
år siden, de gik ud af skolen. Det var i 
1945, hvor afslutningen af krigen satte 
sit præg på eksamenstiden.
- Dengang hed det jo preliminæreksa-

men, og der skulle vi jo op i alle fag. 
Men på grund af krigen og al balladen 
slap vi for to fag - vi valgte tysk og histo-
rie fra, fortæller Birthe Rosgaard. 
- Vi gik jo til eksamen lige under befriel-
sen 4. - 5. maj, og der opdagede vi så, 

at vores skolebestyrer var med i 
modstandsbevægelsen. Det var der 
også flere af vores kammerater, der var 
- Bøje, Jørgen, Eivind, Villy - de kom jo 
med deres armbind på, fortsætter Ellen 
Hoppe Madsen. Hun husker også, at 

skolen sluttede klokken 14, men bus-
sen kørte først 16.30, så mange elever 
måtte blive i klassen et par timer.
- Vi måtte ikke føjte rundt i byen den-
gang, så vi følte jo, at vi sad efter hver 
dag. Der var meget streng disciplin 
dengang. Jeg var også bange for skole-
bestyrer Føns - tror I ikke alle sam-
men, vi var det? spørger Ellen Hoppe 
Madsen.
- Han var i hvert fald slem ved drenge-
ne, tilføjer Ellen Bjerregaard.
- Jeg har nu aldrig været bange for 
Føns, og jeg var glad for at gå her, siger 
Tove Smidt-Jensen.
- Jamen, det var jeg også, for vi lærte 
jo virkelig noget, siger Ellen Hoppe 
Madsen, imens de andre nikker.

Klokken er lidt over ni, og skolegården 
er allerede ved at være fyldt med glade 
jubilarer, der er mødt frem til Viborg 
private Realskoles årlige translokation. 
- ”Goddav, Søren” lyder velkomsten 
til en gammel klassekammerat, med 
tilføjelsen ”...det er Birthe”, og så lyser 
Søren op i et genkendelsens smil. For 
nogle er det mange år siden sidste be-
søg på skolen. Andre kommer her fast, 
når skolen byder 5-10-15-20-og-så-vi-
dere jubilarerne indenfor til kaffe og 
translokation. Mogens Vestergaard og 
Ole Laursen tager lige et smut ind på 

trappen foran kontoret for at hilse på 
den gamle skoleklokke, som de ’passe-
de’ for godt 55 år siden. Og jo, den kan 
godt ringe endnu. HØJT.
- Det kunne høres over det hele, også 
oppe i Stærekassen. Jeg var ’ringer’ i 10. 
klasse, og Ole tog reservetjansen, når 
jeg ikke var i skole. Nu kan jeg ikke hu-
ske intervallerne, men der skulle ringes 
præcist, fortæller Mogens Vestergaard. 

Gik til eksamen i 1945
Så er der kaffe i et af klasselokalerne i 
KFUM-bygningen, og snakken om gamle 

Årets translokation bød traditionen 
tro på kærlige afskedstaler fra både 
lærere og elever foruden et humori-
stisk indlæg af en 50-års jubilar. Og 
så var det 70-året for både krigens 
afslutning og de ældste jubilarer.

”Ind ad det ene øre...”
8

Elevtale til translokation

”Ringerne”

Halvfjerdsårs jubilarer. Afgangselever 1945
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Hjertelig velkommen 
og vemodigt farvel
Efter at have genopfrisket gamle minder, 
begiver jubilarerne sig i samlet flok op 
igennem gågaden til Viborg Teater.  
Det bliver måske sidste år, at det 
stemningsfulde teater danner en ellers 
perfekt ramme om årets farveltaler og 
fejring af afgangseleverne. Der er sim-
pelthen ikke plads, forklarer skoleleder 
Lisbeth Rose-Hansen.
- Skolen er vokset så meget, at vi fylder 
teatret fuldstændig op. Vi håber på, at vi 
kan fortsætte den fine tradition med at 
bruge teateret, men der kan godt blive 
nogle pladsudfordringer i det kommen-
de år, forklarer skolelederen på vej ind 
i det gamle teater. Her er de forreste 
rækker reserveret til afgangseleverne, 
mens jubilarer og forældre optager re-
sten af salen og de to balkoner. Luften er 
fuld af forventning, som før en udsolgt 
forestilling i teatret. Lisbeth Rose-Han-
sen indleder:
- Vi starter helt stille og roligt med at 
høre, om der skulle være nogen 5-års 
jubilarer til stede i dag, lyder spørgsmå-
let, og en enkelt stemme fra balkonen 
råber et spagt ’ja’. 
- Dejligt at se dig, siger Lisbeth Rose- 
Hansen og fortsætter opråbet. Der er 
ingen 10- og 15-års jubilarer, men ef-
terhånden som tallet stiger, lyder svaret 
stadig højere. Og ved både 50 og 55 år 
lyder der et rungende ”JA”, mens halve 
rækker af jubilarer nærmest springer op 
fra sæderne. Efter de fire 70-års jubilarer 
som årets ældste er budt velkommen, 

fortsætter skolelederen med sin tale til 
eleverne. Årets tema er dobbelthed.
- Jeg har kendt en del af jer, siden I var 
ganske små. Og på sådan en translo-
kationsdag som denne bliver samtlige 
voksne på skolen ramt af en farvelade af 
modsatrettede følelser. På den ene side 
er vi superstolte over jeres resultater og 
den viden og modenhed, I har opnået 
via jeres skolegang hos os. På den anden 
side fylder vemodigheden selvsagt en 
betragtelig del hos os alle, siger Lisbeth 
Rose-Hansen.
- På den ene side synes vi stadig, at I er 
ret små og har virkelig brug for hjælp 
fra de voksne. På den anden side er vi 
faktisk helt rolige og trygge ved at sende 
jer videre i både uddannelsessystemet 
og i selve livet, siger skolelederen.  

En daglig fornøjelse
Også lærernes taler rummer dobbelt-
heden - og går tæt på eleverne. Kærligt, 
ærligt og humoristisk. Mona Frandsen 
starter med at inddele sine elever i 9. x i 
forskellige kategorier. Der er ’de velfor-

beredte’, som altid kommer til tiden og 
har orden i alt. Og så er der ’modsæt-
ningerne’.
- Læreren kan trygt regne med, at ’de 
velforberedte’ - som minimum - kan 
svare på hendes yderst relevante 
spørgsmål. Disse elevers modsætning 
er de elever, der kommer for sent. 
Undskyldningerne er som regel ”bus-
sen var forsinket”, ”jeg havde ikke hørt, 
det ringede”, og ”jeg var på toilettet”. 
Der er også nogle få elever, som ikke 
får søvn nok og derfor tager mine 
timer til hjælp, siger Mona Frandsen 
lunt, mens salen ler højt. Hun slutter 
af med at sige tak for et par fantastiske 
år:
- En ting har vi altid kunnet regne med, 
nemlig jeres smittende humør. Det har 
været en daglig fornøjelse, siger Mona 
Frandsen. 
En anden afgangsklasse får rosende 
ord som ’begavede, tolerante, spørge-
lystne og sprudlende’ med på vejen, 
mens også eleverne kvitterer med at 
sige tak for de gode år. 

- Du kommer altid ind i klassen med 
et stort smil, lyder beskrivelsen af en 
lærer, mens både ”den altid velklædte 
Mona i de høje hæle” og flere andre 
lærere både får roser og lidt ”røg” med 
fra talerstolen.
- Du har hele tiden følt dig som en 
hellig discipel, der har ét mål i tilværel-
sen - at finde en grund til at skrive ind 
til nørderne i Dansk Sprognævn, lyder 
den humoristiske personkarakteristik af 
en af dansklærerne. Det meste er dog 
alvorligt ment.  
- Kære Jeppe. Dig har vi lært en hel 
masse af. Ikke blot fagligt, men også 
som mennesker. Vi kan grine og joke - 
men vi kan også komme ud med nogle 
gode karakterer, siger en af pigerne i 
9.Y, mens en af drengene slutter af med 
en tak til sin primærlærer.
- Så kære Mette. Du har fyldt rigtig 
meget for os, og vi vil bare gerne sige 
mange tusind tak, lyder de pæne ord til 
afsked efter 10 års skolegang. 

Kun det, der har værdi
Dagens sidste taler er en af 50-års 
jubilarerne, som tydeligvis har noget på 
hjerte og lægger skarpt ud.
- Jeg vil gerne stille et spørgsmål til 9. 
klasses eleverne, de er jo blevet så dyg-
tige. Hvad er det, jeg holder frem her? 
spørger han og holder en lille sort tavle 
frem foran sig.
- Det er ikke en Ipad. Det er noget me-
get bedre, siger den tidligere VpR-elev. 
Han forklarer, at tavlen starter med det 
samme, og man behøver ikke delete 
- det klarer man med en klud. Så går 
han videre til pen og papir og fortæller 
om sin skoletid, hvor lærerinderne hed 
Frk. Christensen, Fru Pedersen og Frk. 
Kranberg. Ind imellem holder han en 
kort pause og kigger over på skoleleder 
Lisbeth Rose-Hansen, som står ude i 
siden af scenen.
- Godt. Hun smiler endnu. Så kan jeg 
godt tale lidt længere, konstaterer den 
veloplagte jubilar, mens salen klukker. 

Han fortæller humoristisk om livet for 
50 år siden - om de første fjernsyn og 
biler med ’retningsvisere’ i stedet for 
blinklys. Så afslutter han med en række 
ordsprog og vendinger, som han har 
taget med fra sin skoletid og har forsøgt 
at leve efter. Især én sætning har vist sig 
brugbar:
- ”Ind ad det ene øre og ud af det an-
det”. Nogle mennesker lever af at samle 
på alverdens dårligdom, der smutter 
ind i hovedet af det ene øre. Men det 
smutter ikke ud igen. De mennesker 
bliver syge. Prøv at tænk over det en 
gang i mellem. Hvis det ikke har værdi, 
det man får ind ad øret - så ud igen. 
Eksempelvis sådan en tale som denne 
her..., siger 50-års jubilaren og viser 
med fagter, hvilken vej den slags input 
skal. Salen griner højt. Til sidst - og i øv-
rigt inden skolelederen holder op med 
at smile - afslutter han sit indlæg og får 
salen til at udråbe et trefoldigt leve for 
Viborg private Realskole.

50 års jubilar på talerstolen

Gave til Mona Frandsen

Afgangselever 2015
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har det været tæt på, at skolen lukkede 
dengang, siger Erik Andreasen. 

Holder fast i det gode
Det havde ændret sig, da Lone 
Smidt-Jensen startede som børneha-
veklasselærer på skolen i 1995. Det var 
faktisk det første år med fremgang i 
elevtallet, efter at bunden var nået med 
251 elever året før. Med 16 elever var 
børnehaveklassen fyldt - men skolen 
havde med 281 elever stadig under 
halvdelen af de 750 elever, der går på 
skolen i dag. 
- Der var en anden tæthed i mine  
første år på skolen. For eksempel var 
alle børnene samlet til juletræsfest, og 
vi tog alle sammen på lejrskole på Livø. 
Alligevel er det hele på en eller anden 
måde fulgt med. Nu er det bare en stor 
by med små kvarterer - og vi prøver at 
holde fast i det gode og ikke bare skøjte 
efter alt, hvad der er nyt. Vi holder 
stadig fast i vores traditioner med  
for eksempel morgensang og skole- 
festerne. 

Det er en god skole at være medar-
bejder på, siger Lone Smidt-Jensen. 
Hendes mand er helt enig.
- Skolen er fulgt rigtig godt med tiden. 
Undervisningen er mere effektiv i dag 
og meget bedre. Modsat tidligere er 
der også en forståelse for, at billedkunst 
og musik er med til at danne et helt 
menneske. Det vægter skolen også 
meget nu, og der bliver givet flere bevil-
linger til området, siger Erik Andreasen, 
som igennem årene hovedsagelig har 
undervist i dansk, musik og billedkunst.
- Det er vigtigt. I billedkunst og musik 
giver man børnene noget andet. Det 
er også her, de bogligt svage får deres 
sejre. Og der er altså nogle af dem, 
der er sindssygt kreative, siger Lone 
Smidt-Jensen, som i dag udelukkende 
har specialundervisning og billedkunst 
på skemaet. Hun finder sin bærbare 

computer, hvor hun har hundredevis 
af billeder fra lærerparrets kreative 
projekter igennem årene. Der er fælles-
projektet med de 200 papmacheduk-
ker - en halv meter høje - som skolens 
billedkunstlærere vil stille op i en lang 

De har været her altid. Sådan føles det 
i hvert fald. Lærerparret Erik Andrea-
sen og Lone Smidt-Jensen har delta-
get i Viborg private Realskoles op- og 
nedture igennem de sidste tre årtier og 
personificerer om nogen skolens kreati-
ve side. Erik Andreasen kom direkte fra 
seminariet i 1984, hvor skolens elevtal 
var nedadgående.

- Dengang var der virkelig små kår på 
skolen. Der var ikke penge til noget - 
undervisningsmaterialer, pædagogisk 
værksted - stort set alt var på et niveau, 
som folk i dag vil tro var løgn. Jeg har 
startet en klasse op med kun fem ele-
ver. Men det var godt, vi gjorde det, for 
klassen voksede sig jo stor, og de er 20-
års jubilarer i dag. Men set i bakspejlet 

Lærerparret Erik Andreasen og Lone 
Smidt-Jensen har stået for Viborg 
private Realskoles billedkunstunder- 
visning igennem årtier, de har set 
skolen vokse til dobbelt størrelse og 
fulgt flere tusinde elever godt på vej.

Spørgsmål: 
”Hvad er et godt eksempel på VpR-DNA?” 
Svar: ”Erik og Lone”

9
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”Erik Andreasen, Lone Smidt-Jensen 
og handskedukkerne Choko og Tiger”



række fra skolen og op til Kreditforenin-
gen til indvielsen i september. Der var 
projektet med de oppustede gummi-
handsker. Bogormen. Mannequinduk-
kerne. Og alt det andet.
- Ej, jeg bliver helt glad af at snakke om 
det, siger Lone Smidt-Jensen og smiler. 
Også med øjnene.  
- Se, der er Agnete. Hun er lige blevet 
lærer. Og Rasmus er blevet far. Tænk, 
at man kan alle navnene endnu, siger 
Lone Smidt-Jensen og peger på et klas-
sebillede fra før årtusindeskiftet. 

Aldrig i tvivl
Lone Smidt-Jensen forældre gik i sin tid 
på skolen, og selv har hun altid vidst, at 
hun ville være lærer på Viborg private 
Realskole. Sådan har hun det stadig. 
- Kan du huske, da vi malede hele 
børnevillaen selv - lærere og forældre? 
siger hun og kigger på sin mand.

- Det har vi gjort flere gange. Også 
musiklokalet. Sådan noget gør man jo 
kun, hvis man godt kan lide at være her, 
svarer Erik Andreasen.
- Vi har aldrig været trætte af at være 
lærere. Hver eneste gang vi går i skoven 
eller på stranden, finder vi noget, vi 
kan bruge i billedkunst. Vi har også lige 
været på Biennalen i Venedig. Det er
spændende at se, hvor verdenskun-
sten er lige nu, og så tager vi det med 
ind i undervisningen, forklarer Lone 
Smidt-Jensen. 

Alt imellem himmel og jord
Selvom Erik Andreasen gik på pensi-
on for et par år siden, har han stadig 
kontakt med to af sine tidligere elever, 
der nu går i 9. klasse. De mødes i billed-
kunstlokalet hver torsdag efter skoletid. 
- Den ene af dem ved alt om Titanic, 
så vi er gået i gang med at lave Titanic 
i papmache, siger Erik Andreasen. Og 
imens går snakken om alt imellem him-
mel og jord - som den nu engang gør, 
når man arbejder med hænderne.
- En af gangene kom vi til at snakke om 
Pi, og næste torsdag kunne hun Pi med 
100 decimaler, fortæller den gamle klas-
selærer med respekt i stemmen. Han 
har altid holdt utrolig meget af at tale 
med eleverne og er hver dag igennem 
tredive år mødt tidligt ind for at tage 
imod sine klasser.
- Det er den bedste tid, man har med 
ungerne. Så får man den der snak, hvor 
de står og læner sig ind over katederet 
og fortæller, hvad der skete i går, siger 

Erik Andreasen. Og så er der jo bamser-
ne. Tiger og Choco, som har været med 
igennem mange år.
- Den første i ’familien’ var Choko. Han 
kunne virkelig skælde eleverne ud - der 
gik næsten sport i at være uartig, husker 
Erik Andreasen og giver en hurtig prøve 
med handskedukken. 
Lone Smidt-Jensen supplerer:
- Og Tiger har Eriks klasse haft 
med hele vejen op til 9. klasse. 
Så kom de og gav den til Erik 
og sagde, at nu måtte han 
passe på den, siger 
Lone Smidt-Jensen.
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Fællesskab og Faglighed

Vigtigst er, at man 
yder sit bedste!

Det er nærmest godt med et 
forkert svar, da det viser, at 
der er plads til forbedring.

Jeg er rigtig glad for min klas-se. Der er plads til alle, og jeg føler mig altid velkommen. Vi kan grine sammen, men når vi skal være seriøse og fokusere på noget, forstår alle det.

Så kom VpR ind i billedet og 

glæden ved at komme i skole 

var tilbage igen. I mine 6 år 

på VpR har jeg ikke haft en 

dag, hvor jeg ikke gad i skole. 

Det mørke rum lyste pludselig 

op igen - og en fremtid blev en 

realitet. Min fremtid!

Alle respekterer hinanden, 

og der er plads til fejl.

En af de bedste følelser er at 

komme hjem og sige, at man 

har klaret sig godt i test, 

aflevering eller fremlæggelse. 

De bliver glade, og det gør mig 

glad.

10

Det siger eleverne om VpR



IGCSE ÅBNER DØRE

Undervisningens indhold, 
mål og eksaminer tager sit 

afsæt i et internationalt 
grundskoletilbud fra universitet 
i Cambridge, som åbner op for 
en række uddannelsesmæssige 

muligheder. Viborg private 
Realskole er godkendt til at 
undervise og eksaminere i 

IGCSE (International General 
Certificate of Secondary 

Education). Vores afgangselever 
er efter deres afsluttende 

eksaminer kvalificerede til at 
fortsætte deres uddannelse 
på en international linje på 

en ungdomsuddannelse, 
læse i udlandet eller tage en 
IB-studentereksamen på for 

eksempel Viborg Katedralskole.

Hos os er det gode børneliv
langt mere og andet end tidsfordriv.
For børn skal ha’ læring og børn skal ha’ leg
for derigennem bedre at udvikle sig.

I mødet med voksne, som ser og forstår,
hvor meget hvert enkelt barn kan og formår,
er udvikling nøglen, som viser os alle,
at børn gerne vil, og de gi’r den en skalle.

Vi arbejder målrettet med at gi’ læring
for børnene virker det ganske som næring
når skoledag slutter, er fritid så vigtigt,
vi vil prioritere og bruge den rigtigt.

Ansvarlige voksne med humor og leg
de hjælper hvert enkelt barn fremad på vej
Når humor og alvor kan gå hånd i hånd,
så opleves netop et fællesskabsbånd.

Man skal i Børnevillaen ikke lede 
for nærvær og omsorg er altid til stede;
- ja, børn kan med tryghed og tillid i ryggen
blot vokse og lære og opleve lykken!
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Viborg private Realskole er en traditions- 
rig skole, som har undervist tusindvis 
af elever gennem de seneste 125 år. 
Eleverne har haft mange forskellige bag-
grunde med sig, og det er langt fra 

usædvanligt, at vi har modtaget elever 
med to eller tre aktive sprog. 

På Viborg private Realskole oplever vi 
det som en stor gevinst for både børn 
og voksne, at vi kommer med forskel-
lige kulturelle og sproglige baggrunde. 
Derfor var det en stor fornøjelse, da vi i 
august 2010 modtog vores første engelsk- 
talende kolleger og 16 internationale 
elever på Viborg International School, 
som er vores internationale afdeling. Det 
var en ny og spændende tid, hvor vi alle 
skulle vænne os til, at der skulle siges 
både ”Godmorgen” og ”Good morning”. 
Skolens danske elever var både nysger-
rige og spændte på at hilse på de nye 
VpR-kammerater, og det viste sig hurtigt, 
at jævnaldrende børn sagtens kan grine 
og lege sammen, selv om de ikke taler 
det samme sprog. 

I dag har vi over 60 elever i vores inter-
nationale klasser. De er en naturlig og in-
tegreret del af Viborg private Realskole, 
hvor de deltager i skolens sociale liv og 
traditioner, og vi ser vores internationale 
elever og undervisere som en væsentlig 
og inspirerende del af vores undervis-
ningstilbud og dagligdag. 

Viborg International School - en 
international grundskoleuddannelse 
tager sin begyndelse

BÅDE DANSKE OG 
UDENLANDSKE ELEVER

Den internationale afdeling på 
Viborg private Realskole er et 

engelsksproget grundskoletilbud 
til elever fra 5-17 år, som 
ønsker en skolegang, der 

giver gunstige muligheder for 
at oparbejde særdeles gode 

engelskkundskaber. Vi modtager 
både danske og udenlandske 
elever, som bliver en del af 
en hverdag, hvor det talte 
hverdagssprog er engelsk, 
men hvor også dansk- og 

tyskundervisning er en del af det 
ugentlige skoleskema. 

VIS STYRKER VIBORG
Viborg International School blev 
startet med afsæt i et særdeles 

velfungerende samarbejde 
med Viborg Kommune og 

en stor del af erhvervslivet i 
Viborg og omegn. Der var stor 

enighed om, at et internationalt 
grundskoletilbud ville styrke 

Viborgs muligheder for at 
tiltrække nye borgere til vores by. 

12God morgen & 
Good morning
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Det gode 
børneliv 
på VpR!
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I like doing Art at VpR, being together 
with the class and doing things we 
haven’t done before. The teachers are 
lovely and good at teaching.
By Ida C1

I think the best part of the 
international department is the fact 
that the teachers are very open to 
helping you with your problems. 

For instance, when I first arrived I 
wasn’t sure whether I should be in the 
Danish Second Language or Danish 
first language group. Instead of just 
shoving me into one or the other they 
let me take a trial lesson in each and 
make the decision for myself. This calm 
and rational decision made me know I 
would enjoy my time here.
By Cailin C4

I like playing outside with my friends. 
We work hard but it’s fun.
By Sarang C1

When I first started at VpR I was very 
impressed. From the first day I knew this 
was the right decision.
By Mikkel C5

Det siger eleverne om Viborg 
International School (VIS)

On my first day I was nervous and 
excited so when I came in I was very 
quiet. I also didn’t know what to expect 
since I had never had a lesson before. 
However, very quickly I learnt that 
everyone in the school are nice and 
accepting. Now I know that this school is 
amazing and really good.
By Kelsy C3

You may think that coming to a new 
country, which you don’t know the 
language is hard and I will tell you that it 
is. That’s why being in the international 
department is magnificent because you 
speak English the whole time. You also 
learn Danish (45 minutes a day). I learnt 
Danish in just one and a half years and 
believe me Danish is hard. If you are 
scared because you don’t know English, 
don’t worry, I was just like you once.
By Antoine C4

At VIS you get a good education.
By Rajin C3

Being a student in the International 
Department is very different from being 
a student in a Danish school. It can be 
quite challenging speaking English every 
day. The teachers are very helpful and 
also very talented, so you learn speaking 
in a natural way super fast. Because of 
the variety of cultures you meet a lot of 
new people from different countries all 
around the world. 
By Maria C4

You get to meet good friends here.
By Ema C1

When I go to school I always expect to 
be learning something or improving. 
That is why I decided to go to this school 
and not any other school. My general 
attitude to this school is excitement but 
also the expectancy to be pushed.
By Andreas C5

My favourite thing about going to 
VIS is my friends and my classroom.
By Feluca C2
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For en uge siden - helt præcis 11. august 2015 - mødte 22 friske og forvent-
ningsfulde piger op til deres første skoledag i Viborg private Realskoles nye 
pigeklasse. De havde glædet sig til at lære hinanden at kende og er allerede nu 
i fuld gang med at opbygge en god og velfungerende klasse. Pigerne er blevet 
enige om, at tre værdier skal danne fundament for deres klasse:

Sammenhold: Det er altafgørende for eleverne i pigeklassen, at de i dagligda-
gen oplever trygheden i fællesskabet – såvel fagligt som socialt. At man kan 
glæde sig til at komme i skole og være helt tryg ved at stille spørgsmål, fremlæg-
ge og udfordre sig selv uden at skulle frygte nedladende kommentarer, fniseri 
og hånlige blikke. 

Respekt: Pigerne er meget enige om, at det er vigtigt, at man lader fordomme 
og generthed ligge. Det gælder om at lære hinanden at kende bag det ydre. 
Derfor vil de gerne se bort fra tøj og stil, men i stedet møde hinanden med 

åbenhed og mod på at respektere 
hinanden på trods af forskelle. 

Humor: Der skal kunne grines og hyg-
ges. Grines med hinanden på en måde 
som skaber samhørighed og glæde ved 
at være sammen. Humor er dermed 
også centralt for et godt fællesskab. De 
første dage i skoleåret har bestemt også 

været præget af snak, grin og hygge. 
De 22 piger kommer fra mange forskel-
lige skoler i Viborg og opland. De fleste 
begrunder skoleskiftet med  ønsket om 
større faglig udfordring, mere struktu-
reret undervisning og mere seriøsitet i 
timerne. 
Her efter en uges tid er det pigernes 
oplevelse, at de føler sig stolte af at 

være sprunget ud som ”VpR-elever”. 
De glæder sig over, at de allerede er 
godt i gang med at stifte nye bekendt-
skaber og så gælder det ellers om at 
finde balancen i at gå i skole - og have 
lektier for samtidig med, at der også 
skal være tid til fritidsinteresser, arbejde 
og vennerne ”derhjemme”. 

14

Historiens vingesus strejfer VpR i dette skoleår, hvor vi for første gang 
i en meget lang årrække har etableret en såkaldt pigeklasse. De 22 piger 
har selv sat ord på klassens tre vigtigste værdier.

Pigeklassen 
anno 2015: 
Sammenhold, 
respekt og humor
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Like og del: Facebook 
viser livet på VpR
Den tid, hvor dét at skrive på skolens 
væg foregik i hemmelighed og med en 
sprittusch bag toiletdøren, er for længst 
forbi. I dag er de sociale medier en fast 
og naturlig del af vores hverdag. Med 
3,5 millioner brugere er Facebook det 
mest udbredte sociale medie i Danmark. 
Facebook er et ”forsamlingshus” – et 
socialt mødested, hvor vi viser det,  
vi godt kan li’, deler ud af vores egne 
oplevelser og historier eller kommente-
rer på andres. 

1.300 følger med
Viborg private Realskole har været på 
Facebook siden 2012. I dag følger 1.300 
Facebookbrugere med i skolens liv – og 

mange flere kigger med over skulderen, 
når elever og forældre deler eller liker 
de løbende opdateringer på væggen. 
Som når 120 mennesker vender den blå 
tommelfinger opad til en video af for-
ventningsfulde børn, der tæller ned til 
sommerferie på sidste skoledag – og en 
af dem skriver: ”God sommerferie fra en 
glad mormor til to glade børn på Viborg 
Realskole. I gør et godt stykke arbejde.”

Vi vil gerne dele skolens liv 
Facebook er blevet en del af det billede, 
omverdenen får af VpR, og det er netop 
muligheden for at vise flere sider af 
skolens liv til flere mennesker, der får 
en profil på Facebook til at give mening. 

Gennem billeder, film og tekst kan vi vise 
skolens værdier og traditioner – både 
til dem, der kender skolen i forvejen, og 
til dem, der ser vennernes delinger og 
likes. Facebook supplerer den personlige 
relation til elever, forældre og skolens 
øvrige netværk og er samtidig en kanal 
til at nå ud til mennesker, som skolen 
ellers ikke ville komme i kontakt med. 
For vi vil alle gerne se billeder og video 
af os selv eller nogen, vi kender – både 
når 2. klasserne er opslugt af Ole Lund 
Kirkegaard, når 6. klasserne går Luciaop-
tog, og når 10. klasse laver mad på tysk 
i hjemkundskab. Det er alt sammen en 
del af livet på VpR – og vi vil så gerne 
have, at I deler og liker! 

15

Billeder af glade - og beskidte 
- lejrskolebørn på Sletten, et 
videoklip med skønsang fra den 
årlige forårskoncert på Paletten 
og små beretninger fra den daglige 
undervisning flyder i en lind strøm 
på ”væggen”. 
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Husker du….

Da skolefesten blev afholdt 
om lørdagen i Tinghallen 
med optræden af stort set 
alle skolens elever.

Da skoleleder Laura Jacobsen Ditzel – der var meget lidt sportsorienteret - fortalte, at idrætslærer Inge Foged var kommet til skade under en badmintonkamp. Hun havde ”fået en fjederbold i øjet”.

Da skolens idræts-
undervisning for 
1. - 6. klasse foregik 
i haven

Da vi havde cykelparkering 

i skolegården med deraf 

følgende trængsel, når 

eleverne skulle ind og ud 

gennem den smalle låge 

Hvordan Søndersø- 
stafetten igen og igen 
er blevet vundet af 
elever fra VpR

Skolerejsen til Paris, hvor 

1/3 af eleverne fik en 

maveforgiftning, og vi måtte 

bære enkelte af eleverne 

ind i Disneyland på vejen 

hjem 

Da vi fejrede skolens 100 
års fødselsdag med stort 
cirkustelt i haven og fest i 
Tinghallen for skolens ansat-
te, forældre og andre med 
tilknytning til skolen

Da der var 6 elever i Børnehaveklassen, og hvor første klasse var næsten fyldt – der var 13 elever!



Da vi i en emneuge lavede 

skolen om til et stort cirkus, 

og vi fik overtalt de ældste 

elever til at være søløver til 

den fælles forestilling

Hvordan to særligt 

udvalgte elever 

tidligere stod med 

skolens fane under 

hele translokationen

Husker du….
Da Barakken blev 
erklæret ikke-egnet 
til undervisning, men 
sundhedsplejersken 
måtte gerne have 
kontor der – også 
rygerne blandt 
personalet havde et 
lokale i bygningen

Da vi fik besøg af 
en munk til skolens translokation, som var rejst hele vejen fra Grækenland for at holde en tale for årets dimittender

For at skaffe flere elever blev der i 90’erne lavet 
med PR-kampagne for skolen med bl.a. rekla-
mespots i Radio Viborg og plakater, hvor en 
af skolens lærere, Mona Frandsen, prydende 
Viborgs bybusser

Da translokationen al-

tid foregik i haven ved 

den gamle Børnevilla 

– i al slags vejr og med 

skræppende krager i 

pæretræet

Da et reklamebureau i be-
gyndelsen af 90’erne fik sat 
skub i tilgangen af elever til 
skolen – bl.a. med skolegang 
i vinterferiens uge 7 med 
åbent hus for eventuelle 
kommende elever

Da elevrådet for-
ærede skolen et 
billede af Henry 
Herup til skolens 
100 års jubilæum
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