
Horsens  Statsskole
skal udvides snarest

Paa tirsdag kommer der et udvalg fra undervisningsministeriet for at
se paa planerne

Rektor Torben Rein

Der forestaar en betydelig
bygningsmæssig  udvidelse af
Horsens statsskole. Paa tirsdag
kommer der et udvalg fra un-
dervisningsministeriet under le-
delse af kontorchef E. K. Jen-
sen, som skal se paa de planer,
arkitekterne allerede arbejder
med. Det er kgl.

bygningsin-spektør, arkitekt C. F. Møller,
Aarhus, der staar for dette

ar-bejde, og der er tale om flere
planer, oplyser rektor Torben
Ref n.

Dels er der et projekt for skolens
sportsplads, der ønskes drænet og
nyanlagt, dels ønsker man en ho-
vedreparation af de bestaaende byg-
ninger, og endelig bliver der tale
om et nybyggeri  omfattende flere

klasseværelser , faglokaler og en
sal, der skal kunne rumme mindst
300 elever. Det skal diskuteres, om
der skal eke en forlængelse  af de
nuværende fløje, eller der skal
op-føres en selvstændlg bygning.

— V1 har brug for lokaler til
bl. a. musik og formning, og saa er
der mulighed for oprettelse af et
saakaldt sproglaboratorium, oply-
ser rektor. Et saadant laboratorium
finder paa mange seminarier, men
ikke paa nogen statsskole. Der er
indsendt  ansøgning herom, og den
har faaet en velvillig  behandling. Vi
har her paa skolen særdeles frem-
ragende sproglærere, som vi gerne
vil have ind i et eksperiment af
denne karakter.
Iøvrigt  kan jeg da oplyse, at der
ved den kommende studentereks-
amen skal gøres nye forsøg paa fle-
re statsskoler , og for vort vedkom-
mende kommer det til at dreje sig
om tysk.

Mange ansøgninger
Hvornaar regner man med at

komme 1 gang med byggeriet
— Det kan lkke siges  i dag, men

vi haaber at komme i gang meget
snart, ogsaa fordi vi faar en sprog-
lig klasse mere og seks 1. g'er
stedet for fem. Presset er meget
stort. Der foreligger i dag 102 an-
søgninger til 1. matematiske og 81
til 1. sproglige. Det giver nogle pro-
blemer om, hvordan de skal place-
res. For at faa alle de egnede an-
bragt, er det mullgt, at nogle skal
anbringes paa Th. Lang i Silkeborg .

Forøvrigt kan jeg oplyse, at vi 1.
august faar fire nye lærere. Det er
adjunkt Majgaard, Fredericia, cand.
mag. Jul Petersen, Aarhus, cand.

mag. frk. E. Sauebjerg, National.
museet, og Lene Waale , der for
tiden er vikar paa skole.
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