
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


^0^

FRU BUSSES 
SKOLE

1963

STRANDPARKSVEJ 15 
HELLERUP

Statens pædagogiske Studiesamling

København



FRU BUSSES SKOLE
GRUNDLAGT 10. OKTOBER 1917

STATSANERKENDT HOVEDSKOLE 
EKSAMENSFRI FORTSÆTTELSESKLASSER

STRANDPARKSVEJ 15 HELLERUP

TELEFON HELRUP 1 050 POSTKONTO 836.1 9

Statens pædagogiske Studiesamling
København



Forældrekredsen.

Forældrekredsen, som består af samtlige elevers forældre, har som 
bestyrelsesmedlemmer:

Fhv. handelsminister, cand, polit, fru Lis G r o e s.
Hr. lektor Georg Madsen.
Formand for landsnævnet for børneforsorg, 

hr. Erik Mune h-P e t e r s en.
Hr. kontorchef i udenrigsministeriet

Henning Maegaard Nielsen (formand).
Hr. landsretssagfører Erik Toft.
Fru Ulla Toft (kasserer for „Fru Busses Skoles Venner”).

Det af ministeriet anerkendte offentlige tilsyn med skolen udøves 
af pastor J. T h. Thomsen.

Skolen har siden 1926 modtaget statstilskud i henhold til friskole
loven og fra 1931 tilskud fra Gentofte kommune.

Det nye skoleår.
Skoleåret 1963—64 begynder onsdag den 14. august kl. 10. 
1. kl. begynder mandag den 2. september kl. 9.

Træffetid.
Skoleleder fru Inger Lund træffes mandag, onsdag og fredag 

kl. 9,15—10,00 eller efter aftale. — Telefon Helrup 1050.

Kontoret er åbent alle skoledage kl. 9,15—12,00
Telefon Helrup 1050.



Skolen.
Skolen er en privat fællesskole, der i overensstemmelse med fri

skoleloven underviser sine elever i nært samarbejde med hjemmene 
gennem hele den undervisningspligtige alder.

Den startedes i 1917 med fortsættelseshold, omkring hvilke under
skolen blev bygget op. Gennem mange år bestod den af fem under
skoleklasser og tre eksamensfri fortsættelsesklasser. I henhold til sko
leloven af 7. juni 1958 består den nu af en 7-årig hovedskole med 
udelte klasser og 2 eksamensfri fortsættelsesklasser. Denne skolestruk
tur, der indeholder det frivillige ottende og niende skoleår, opfylder 
således de krav, nutiden stiller for de børn, der ikke skal gå studie
vejen. Elever, der afslutter deres skolegang efter 9. klasse, kan del
tage i den statskontrollerede prøve og modtage den offentlige skoles 
afgangsbevis.

Elever, der ønsker at overgå til en realskole eller en gymnasie
skole, kan fra 7. hovedskoleklasse på lige fod med eleven fra de kom
munale skoler indstilles til optagelse i 1. realklasse.

Elevantallet i klasserne ligger mellem 12 og 20.

Skolens stifter, fru Kirsten Busse, født d. 24. maj 1873, enke 
efter læge Rudolf Busse, oprettede d. 10. oktober 1917 „Fru K. Busses 
Privatskole” og ledede den til 1948, hvor hun overdrog den til sin 
datter, fru Inger Lund, skolens nuværende leder.

I 1953 tildeltes fru Busse „Den kongelige belønningsmedaille al' 1. 
klasse med Krone”.

Fru Busse døde d. 16. januar 1960.

Skolen har i skoleåret 1962—63 haft 165 elever.
Hver lørdag slutter skolen kl. 12,10.
Eleverne i de mindre klasser har så vidt muligt ingen lektier til 

mandag.
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Skolens arbejdsform.
Skolen arbejder med små klasser. Elevtallet ligger mellem 12 og 20.

Hovedskolen.
1 .—5. skoleår.

I de 5 første hovedskoleklasser følges en undervisningsplan, der i 
det store og hele ligger på linie med den offentlige skoles.

Særlig vægt lægges på dansk, regning og skrivning. En grundig og 
planmæssig opøvelse af disse fag vil netop i de første år, hvor ele
verne møder med god modtagelighed, være af vidtrækkende betyd
ning. Eleverne har fra 1. klasse daglig en lille dansklektie at forbe
rede hjemme og kan have enkelte staveord at skrive og enkelte styk
ker at regne hjemme; ellers foregår alt skriftligt arbejde på de første 
klassetrin på skolen, og kun, hvis et barn er kommet tilbage, kan det 
få yderligere skriftligt hjemmearbejde, til det har indhentet klassen.

I fortællefagene: religion, historie, geografi og naturhistorie bygger 
undervisningen i de første år på lærerens mundtlige fremstilling. Fra 
3. klasse tages bøgerne efterhånden i brug for herigennem at vænne 
børnene til selvstændigt arbejde.

Desuden undervises i sang, musik, håndarbejde, sløjd, gymnastik 
og formning.

I 5. klasse afholdes Gentofte kommunes standpunktsprøver for 
dette klassetrin. De bedømmes af kommunen og medgives elever, der 
senere ønsker at overgå til den offentlige skole.

6 .—7. skoleår.
Efter 5. klasse foretages ingen deling i almen og boglig linie, men 

klasserne føres udelt videre i 6. og 7. klasse. Undervisningsplanen 
er her tilrettelagt efter gymnasieskolens tidligere plan for 1. og 2. ek
samensmellemskoleklasse med differentieret undervisning og valgfri 
fag i 7. klasse. Foruden de tidligere nævnte fag omfatter undervisnin
gen engelsk, tysk, matematik, naturlære og svømning.

For så vidt en elev ved udgangen af 7. klasse af skolen skønnes 
egnet til at følge undervisningen i realafdelingen, kan overgang til 
realskole eller gymnasieskole finde sted.

Fra realskolens 2. realklasse kan elever, der har bestået opryk
ningsprøven fra samme, såfremt skolen skønner dem egnet, overflyt
tes til en 1. gymnasieklasse.

Fortsættelsesklasserne: 8.—9. klasse.
Skolen har som tidligere omtalt siden 1917 arbejdet med fortsæt

telsesklasser og har derfor en vis erfaring på dette område.
I 1953 indførtes en ordning, hvorefter elever fra den frie mellem

skoles 3. eller 4. klasse efter bestået optagelsesprøve kunne overgå 
til III ekstraordinære eksamensmellemskoleklasse. I de år, der er for
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Elevjob.
Biblioteksassistenter: Annette Allerup (5. kl.), Benedikte Bodenhoff (4. kl.).
Mælkemænd: Klaus Lytthans — Ove Skovgård Mortensen (7x kl.).
Hjælpere ved 1. kl.: Karen Krogh Andersen — Janne Christiansen (8 kl.). 
Tetjenere: Kirsten Hogh —- Ruth Pedersen (7x kl.).

Film.
I skoleåret 1962—63 er følgende film brugt i undervisningen:

Geografi: Japan — by og land, Paris på to måder, Grænseløse verden. 
Kystklima, Indisk landsby.

Biologi: Pindsvinet pusler, Skrubtudsen, Danmarks eneste giftslange, Mark
firbenet, Dyrene og efteråret, Flagermus, Skovens tømmermænd, Fuglene 
bygger rede, Gøgeungen, Rågen, Landsvalen.

Historie: Chr. 4. som bygmester, Filmen om Franklin D. Roosevelt, Mi
chelangelo, Page, væbner, ridder, Stenalderen.

Religion: Landsbykirken, Kalkmalerier.

Litteratur: Blichers Jylland, Blicher: „Røverstuen”, Wessel, Strindberg: 
„Mester Olof”.

Spillefilm: Havets helte, Indiens sønner.

Gaver.
For større og mindre gaver til skolens samlinger bringes herved en hjer

telig tak.

Gentofte kommune.
Skolen takker på forældrenes vegne Gentofte kommune for gratis hel

bredsundersøgelse, skoletandpleje samt skolemælk- og vitamintilskud.

Gymnastikdragt 2.-9. kl.
Piger: Blå crepenylon-dragt, model ATHEN, plastsokker til indendørs 

brug, hvide sokker og hvide tennissko til udendørs brug.
Drenge: Rød trøje med korte ærmer — sorte benklæder — hvide Olle- 

rupsko — gummisko uden hæle.

Julegavesløjd.
I november og december måned lavede vi julegaver. En eftermiddag om 

ugen arbejdede ca. 50 par hænder ivrigt med bast og peddigrør, ler og stof
tryk under vejledning af tre af skolens lærerinder.

Kurve og bakker, lerkrukker og figurer og lunchservietter, forklæder og 
andet fantasifuldt var i ugen inden juleferien udstillet i gymnastiksalen sam
men med modeljernbanen og 1. og 2. klasses sløjdarbejder.

Konfirmationsforberedelse.
Skolen følger — om end med beklagelse — det kommunale skolevæsens 

omlægning af tidspunktet for konfirmationsforberedelsen til fremtidigt at finde 
sted i 7. klasse.
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Lærerbørn.
Fru Birte Carstensens tvillinger Ann-Therese og Maria-Birgitta blev født 

den 11. september 1962.
Fru Inger Mølvigs søn Lars blev født den 9. december 1962.
Hr. Henning Lunds datter Vibeke blev født den 27. marts 1963.
Fru Rigmor Bioms datter Annelise blev fodt den 8. april 1963.

Musik.
Af og til inddrages morgensangen til fordel for den såkaldte „morgenmu

sik”, hvor fru Høffding fortæller om en komponist og ledsager med eksemp
ler på klaveret.

Sædvanligvis varer dette ca. 15—20 minutter — men en undtagelse dan
nede „Beethoven-serien”, som afsluttedes med, at pianisterne Klaus Jerndorff 
og Aase Høffding spillede hele „Skæbnesymfonien” 4-hændigt.

Fru Høffding har igen i dette skoleår haft private musikhold, hvor ialt 
30 elever fra skolens yngre klasser har deltaget.

Mælk og vitamintilskud.
Eleverne i 1.—7. klasse kan gratis få 1/i 1 sødmælk samt i tiden fra 1. 

november—30. april 1 vitaminpille daglig. Hjemmene vil i august måned 
modtage tilmeldingsblanketter.

Optagelsesprøver.
Alle elever, der ønskes optaget i skolen, underkastes en prøve for at sikre, 

at de pågældende er i besiddelse af den modenhed, de kundskaber og evner, 
der gør dem skikkede til at modtage undervisning i den ønskede klasse. I 
begyndelsen af maj måned afholdes således en modenhedsprøve for de ele
ver, der er indskrevet til påbegyndelse af skolegang i 1. klasse samme år.

Skolebio.
Eleverne i 5.—9. klasse har deltaget i Skolescenens Bio.

Skolelægen.
Skolelægen fører helbredskontrol gennem regelmæssig undersøgelse af 

børnene. Undersøgelsen omfatter foruden måling og vejning en fuldstændig 
legemlig undersøgelse og kontrol af syn og hørelse, medens behandling af 
sygdom henvises til børnenes sædvanlige læge. Skolelægen og skolesundheds
plejersken fører desuden i samarbejde med tuberkulosestationen i Lyngby den 
regelmæssige kontrol med hensyn til tuberkulose og calmettevaccination.

Undersøgelsen finder sted en gang årligt, og hjemmene underrettes om 
tidspunktet. Hvor undersøgelsen giver anledning til det, sætter skolelægen sig 
i forbindelse med hjemmet, og forældrene kan iøvrigt ved henvendelse til 
skolen få oplyst, hvornår skolelægen træffes.

Skolens læge er dr. Agnete Bræstrup og sundhedsplejerske, fru 
Doris Wamberg Bischoff.

Skoletandpleje.
Der ydes gratis tandpleje til elever boende i Gentofte kommune, i Frede

riksberg kommune samt i enkelte omegnskommuner.
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Elever med bopæl i andre kommuner kan mod betaling komme ind un
der samme ordning.

I skoleåret 1962—63 har 97 elever været til behandling.

Sparemærker.
For at vænne børnene til frivilligt at spare har der på skolen været solgt 

sparemærker, og de gennem 5- og 25-øres mærker opsparede penge hensæt
tes på barnets egen sparekassebog.

Svensk.
I april måned har 7. klasserne modtaget undervisning i svensk af den 

svenskfødte cand. mag. fru Anna Jensen.

Svømning.
6.—9. klasse har haft 1 ugentlig times svømmeundervisning i Østerbros 

svømmehal.
24 elever har taget svømmemærke; 17 i bronze, 6 i solv og 1 i guld.

Ugens billede.
Hr. Skovlund nåede, inden han forlod skolen, at føre sine kunstorienterin

ger gennem alle historiens skiftende retninger lige fra istidens hulemalerier 
til vore dages abstrakte kunst. Denne gennemgang, der har strakt sig over 
4 år, kom således til at danne et heldigt afrundet hele.

Skifterammen er dog stadig i brug. I år er ophængningen og de ledsa
gende orienteringer af hr. Bøjer fortsat på en anden måde — som små øvel
ser i at se, og omtalen af billederne har mere været almene betragtninger 
over godt maleri i almindelighed end over de enkelte retninger i særdeleshed. 
Billederne er derfor valgt fra forskellige tider og steder for at vise, ikke 
hvordan de er forskellige, men hvordan de ved brug af visse almene natur
love også er ens.

„Vor egen ramme“.
Som en pendant til „Ugens billede” udstiller klasserne på skift selvgjorte 

billeder i glas og ramme i underetagen. Billederne udvælges af en lille 
komité fra hver klasse, og valget begrundes derefter over for klassen.

Skolebetalingen.
Den årlige skolebetaling, som opkræves i 10 månedlige rater 

(alle måneder undtagen juli og august), udgør:
1. klasse ................................. 400 kr.
2. klasse ................................. 480 kr.
3. klasse ................................. 500 kr.
4. og 5. klasse .................... 520 kr.
6. , 7., 8. og 9. klasse ......... 550 kr.

Søskende har moderation.
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