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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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løbet siden, har 76 pct. af samtlige elever i 3. fortsættelsesklasse be
stået denne prøve, som nu ifølge skoleloven af 7. juni 1958 er bort
faldet.
I stedet er der tilvejebragt mulighed for, at elever, der i løbet af
8. eller 9. klasse har vundet tilstrækkelig modenhed og viden, kan
optages i henholdsvis 1. eller 2. realklasse, eller fortsætte i kommu
nens 10. og 11. klasse med realeksamen som mål.
Elever, der ønsker at afslutte deres skolegang efter 8. eller 9. sko
leår, vil fra skolen modtage et afgangsbevis. Som afslutning på det 9.
skoleår kan eleverne deltage i en statskontrolleret prøve og modtage
den offentlige skoles afgangsbevis. Til dette knytter sig visse rettig
heder. F. eks. giver afgangsbevis fra 9. klasse lettelser ved adgang til
handelsskolen og teknisk skole, adgang til uddannelse som autorise
ret barneplejerske, adgang til kunsthåndværkerskolen, adgang til ud
dannelse som maskinmester, forudsat at eleven har haft to sprog.

Peter 6.x kl.

Arbejdsformen i fortsættelsesklasserne er ret speciel, idet klasser
ne ofte er holddelt. Herved opnås, at det enkelte barn uanset klasse
trin kan anbringes på det hold, hvortil det i det pågældende fag ifølge
evner og kundskaber hører. Da holdene er små, kan undervisningen
gøres meget individuel, og læreren har god tid til at give sig af med
den enkelte elev og kan stille sine krav ud fra sit nære kendskab til
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hver enkelts karakter og evner. Arbejdseffektiviteten bliver på denne
måde stor, og hvert barn kan nå så langt, dets evner og kræfter
strækker til. Vi lægger vægt på at give undervisningen et så konkret
og livsnært præg, at børnene kan se forbindelsen mellem skolens un
dervisning og det praktiske liv. Den tager samtidig et så bredt sigte
på elevernes fremtidige virke, at den uden at forberede til noget be
stemt erhverv giver en vis kulturel almenviden, der har værdi for ele
verne, uanset hvor de senere placeres i livet.
Der undervises således i dansk med litteratur — skrivning med ud
fyldning af blanketter — regning, herunder regnskabsføring — mate
matik — naturlære — engelsk — tysk — orientering med geografi
ske, biologiske og historiske emner, herunder samfundslære — er
hvervsorientering (se side 12) — familiekundskab — maskinskrivning
— sløjd — håndgerning — legemsøvelser, herunder svømning.
Der lægges i fagene dansk og regning særlig vægt på at under
bygge elevernes elementære kundskaber. I sprogundervisningen er
målet at give eleverne en vis talefærdighed, og i orienteringsfagene
arbejdes der på at give et afrundet overblik over stoffet samt kend
skab til de samfundsspørgsmål, der vil møde dem efter endt skolegang.
Det demokratiske samfund, vore børn skal ud i, når de forlader
skolen, kræver meget af dem i form af selvstændig dømmekraft og
viden, og skal de ikke blot være medløbere, men hver på sin plads
være med til at forme den tid, de lever i, må vi værne om deres indi
vidualitet og hjælpe hver enkelt til at udnytte sine specielle evner
bedst muligt. Alle kan og skal ikke nå lige vidt, men det er skolens
mål gennem stigende krav til kundskabstilegnelse og karakterdannelse
at føre hver enkelt elev så langt hans eller hendes kræfter og evner
rækker, således at de unge kan gå ud i livet med solide almene kund
skaber og med den naturlige selvtillid i behold parate til at tage fat
på de opgaver, der venter dem, og med lyst og mod til videre dyg
tiggørelse.

Den nye karakterskala.
13 — 11 — 10 — 9 — 8— 7 — 6 — 5 — 3 — 0
De enkelte trin benævnes udelukkende ved tal.
Anvendes straks i 8., 9. og 10. klasse og indføres gradvis i realog gymnasieafdelingen.
For at bestå realeksamen og studentereksamen skal følgende 2 be
tingelser opfyldes:
1) Summen af samtlige karakterer skal være mindst
5,5 gange karakterernes antal.
2) Summen af de to laveste karakterer plus gennem
snittet af de resterende karakterer skal være
mindst 13.

6

DEN
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KARAKTER-SKALA.

Gives for den usædvanlig selvstændige og ud
mærkede præstation.
Gives for den
præstation.

udmærkede og selvstændige

Gives for den udmærkede, men noget rutine
prægede præstation.

Gives for den gode præstation, der ligger lidt over
middel.

Gives for den middel gode præstation.

Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt
under middel.

Gives for den noget usikre, men nogenlunde
tilfredsstillende præstation.

Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende
præstation.

Gives for den meget usikre, meget mangelfulde
og utilfredsstillende præstation.

Gives for den helt uantagelige præstation.
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Skolens lærerkræfter.
Ar en dr up, Olga, frk., aut. ordb lindepædagog, konsulent ved
særundervisningen.
Blom, Rigmor, fru, sekretær.
Bøjer, Knud, eksam. lærer.
Ehrhardt, Signe, fru, lærerinde (vikar).
H ø f f d i n g, Aase, fru, pianist, eksam. musikpædagog.
Iversen, Liselotte, fru, eksam. lærerinde.
Jespersen, Bodil, fru, eksam. lærerinde.
J u u 1-P edersen, Lisbeth, fru, eksam. lærerinde.
Lund, Henning, eksam. lærer.
Lund, Inger, fru, skoleleder.
Madsen, Arne, lærer.
Madsen, Karen, fru, eksam. lærerinde.
Møller, Herluf, fhv. rektor.
Mølvig, Inger, fru, eksam. lærerinde.
Nissen, Inger, fru, aut. ordblindepædagog.
Nyholm, Kirsten, frk., eksam. lærerinde.
Olsen, I b, lærer.
Petersen, Tove Gregers, fru, eksam. gymnastiklærerinde.
Ragoczy, Cecilie, frk., eksam. lærerinde.
Skovlund, Svend Erik, eksam. lærer.
T h i n g h u u s, Ebba, fru, eksam. lærerinde.

Dansk Friskoleforening.
Som det vil være bekendt modtager skolen statstilskud i henhold
til lov nr. 416 af 12. juli 1946, ændret ved lov nr. 203 af 18. maj
1960 om friskoler m. v. Det af staten ydede tilskud er af afgørende
betydning for skolens økonomi og gør det muligt trods lave skolepen
ge, at aflønne skolens lærerkræfter i overensstemmelse med den of
fentlige skole.
Friskolen er en del af den danske folkeskole, og til varetagelse af
interesserne for de forældrekredse, som hører til disse private skoler,
findes Dansk Friskoleforening, som har visse beføjelser vedrørende
tilskudsordningen, og som på afgørende måde har haft indflydelse på
opbygningen af ovennævnte tilskudslov.
§ 1 i ovennævnte forenings vedtægter lyder: Foreningens formål
er at styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem venner
af den danske friskole og at værne om hjemmenes ret og indflydelse
i skolespørgsmål.
Forældrekredsen har på forældremødet i november 1955 beslut
tet, at forældrekredsen automatisk tilmeldes Dansk Friskoleforening.
— Kontingentet er 5 kr. pr. familie pr. år og opkræves af skolensam
men med skolepengene.
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Modeljernbanen fra juleudstillingen.

Af skolens dagbog.
16. aug.: Skoleåret begyndte.
1. septbr.: 1. kl. modtoges.
13. septbr.: 6x kl. på Frilandsmuseet.
14. septbr.: 6y kl. på Frilandsmuseet.
14. septbr.: Klasserne påbegyndte l1/« måneds indsamling af brugte
frimærker til fordel for Røde Kors.
21. septbr.: Skoleidrætsdag. 5.—9. kl. deltog.
27. septbr.: 4. kl. så vikingeskibene i Roskilde fjord.
27. septbr.: 7y kl. i Frederiksberg have, Bakkehuset, Oehlenschlägers
og Rahbeks gravsteder, Frihedsstøtten m. m.
29. og 30. septbr.: 6x og 6y klasse på weekend til Storedam.
1 .-8. oktbr.: En uges indsamling af soldepenge til fordel for FN.
3. oktbr.: 8. og 9. kl. på Frilandsmuseet.
10. oktbr.: Skolens 45-års fødselsdag. Traditionen tro optrådte alle
klasser med sange, sketch etc.
11. oktbr.: 5. kl. på tur med emnet: Frøspredning.
12. oktbr.: 8. og 9. kl. på Statens Museum for Kunst og Gutenberghus.
24. oktbr.: FN-dag med foredrag og films.
25. oktbr.: 7x klasse på Bakkehuset, Frederiksberg slot og Zoolo
gisk have.
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30. oktbr.: Ved morgensang tog vi afsked med hr. Skovlund, som rej
ste på studierejse til Sovjetunionen for senere at undervise ved den
danske højskole på Mallorca.
Fru Lund takkede hr. Skovlund for de 6 år, han havde været læ
rer ved skolen, og festlighederne fortsatte resten af dagen rundt i
klasserne og på „lærerværelset”.
Oktbr.—novbr.: Forældremøder for alle klasser.
2. novbr.: Juleindsamling til børnehjemmet „Gertrud Rasks Minde”
i Grønland.
8. novbr.: Bestyrelsesmøde.
9. novbr.: Kontorchef H. Maegaard Nielsen viste lysbilleder fra Afri
ka for 6x kl.
12. novbr.: Salg af UNICEF-kort begyndte. Atter i år „kørte” UN1CEF-toget på opslagstavlen. Salget sluttede med kr. 1.088,75.
13. novbr.: 4.—9. kl. så film fra „Kræftens Bekæmpelse”: Tobaks
rygning.
19. novbr.: 7y kl. havde klasseaften med filmen „Indiens sønner”.
1. decbr.: Det første lys blev tændt på klaveret.
1. decbr.: 6x og 6y kl. havde hyggeaften hos frk. Ragoczy med fil
men „Havets helte”.
17. -19. decbr.: Julegaveudstilling. Hjemmeforarbejdede julegaver til
konkurrencen var fremlagt. 6 drenge fra 7. klasserne havde op
stillet en modeljernbane — 562 skinner — areal 4x4 m. — som
mod entre kørte nogle timer hver dag. Der indkom ialt kr. 106,16,
som sendtes til UNICEF.
18. decbr.: 3. og 5. kl. „julestue” for ældre mennesker.
19. decbr.: Lucia-optog.
22. decbr.: Juleafslutning.
8. jan.: Skøjtebanen åbnedes. Skøjteløb i spisefrikvarter og gymna
stik- samt svømmetimer.
Jan.—febr.—marts: Gentofte kommunes standpunktsprøver for 5.
klasse.
4. -9. febr.: 9. kl. i erhvervspraktik (se side 12).
7. og 8. febr.: Skøjteløbskonkurrencer.
8. febr.: 8. kl. på Nationalmuseet.
24. febr.: 6x kl. i Det kgl. Teater: „Sparekassen”.
28. febr.: 6y kl. i Det kgl. Teater: „Barberen i Sevilla”.
7. marts: 5. kl. i Det kgl. Teater: „Sparekassen”.
8. marts: 6x kl. på Nationalmuseet.
10. marts: 7x kl. i Det kgl. Teater: „Inden for murene”.
4. april: 8. og 9. kl. i Nordre Birks ret, på Børsen og Christiansborg.
5. april: Færdselsfilm.
6. april: 3. kl. opførte „Svinedrengen”.
9. april: 9. april 1940 mindedes.
9. april: Stæren var set og hørt i skolehaven. Lakridsstængerne ud
deltes traditionsmæssigt.
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Maj—juni: Den statskontrollerede prøve for 9. kl. samt årsprøve
for 8. kl.
3 . maj: 4.—5. maj 1945 mindedes.
4 . maj: Fridag. Skolemodenhedsprøve for 1. kl. 1963/64.
6 .-9. maj: Skriftlig årsprøve for alle klasser.
13 .-20. maj: 6x og 6y kl. i lejrskole ved Fjerritslev.
20. maj: 5. kl. på Nationalmuseet og kanaltur.
20. maj: 7x kl. på tur til Vallø og Stevns.
24. maj: 90 års-dagen for fru Busses fødsel mindedes ved ophæng
ning af billede i skolen.
28. maj: „Ungdoms Rode Kors”-prøven for 8. og 9. kl.
30. maj: 7y kl. på tur til Dronningmølle.
30. maj: 2. kl. på tur til Allerod.
8.- 14. juni: Mundtlig årsprøve for 5.—7. kl.
11. juni: Skoleskovtur.
12. juni: Forældredag og afslutning for 1.—4. kl.
15. juni: Afslutning for 5.—9. kl.

Peter 3.T1/

Fru Busses Skoles Venner.
I 1937 blev der på skolens 20-års fødselsdag stiftet en forening,
„Fru K. Busses Privatskoles Venner”, som har haft til formål gennem
et årligt kontingent at tilvejebringe et fond til disposition for skolens
leder i skolearbejdet.
Disse midler sikrer blandt andet, at intet barn af økonomiske
grunde udelukkes fra at deltage i lejrskoler og andet, som skolen by
der på, og bringer på mangfoldige måder glæde og nytte.
Skolen bringer hermed alle skolens venner en hjertelig tak forden
hjælp, der herigennem ydes i det daglige arbejde.
Kasserer er: Fru landsretssagfører Toft, Soldalen 10, Kbhvn. 0.
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Erhvervsorientering og erhvervspraktik.
8. og 9. klasse har i en periode før og efter jul haft erhvervs
orientering.
Eleverne har — bortset fra indledende timer — arbejdet indivi
duelt med opgaver, så hver enkelt kunne dyrke sine interesser, og
9. klasses elever har sat sig grundigt ind i uddannelsesforhold, der
berører det erhverv, de har valgt at komme ud i ved erhvervspraktik.
I ugen 4.—9. februar var 9. klasse så ude i det praktiske liv. De
oplevede atmosfæren på en arbejdsplads og prøvede enkelte af de
mange opgaver, man der møder.
Om praktikugen fortæller (i uddrag):

rL

Erik Hansen (radio og TV): Jeg mødte om morgenen
kl. 9. Hele formiddagen udbedrede jeg mindre fejl på
apparater fra de mindste transistorradioer til de største
TV-apparater. Efter frokost reparerede jeg videre til
xn
kb 14. Så kørte vi på service rundt til kunderne, hvor
Hl
RfttdSl
vi reparerede på stedet, hvis det kunne lade sig gøre;
cZlJ I i -I
ellers tog vi det med hjem på værkstedet. Ved ca. 16tiden var vi færdige med at køre rundt til kunderne og
begyndte at undersøge de apparater, vi havde med hjem, — og kl. 17 var
det fyraften.
Mit indtryk af stillingen som radio- og TV-reparatør er, at den er meget
alsidig. Jeg kunne godt tænke mig at blive det, men der kræves realeksa
men på grund af den megen matematik. Jeg fik også det indtryk, at det er
et stort tålmodighedsarbejde, da det ofte kan tage mange timer at finde fej
len ved et apparat.

** jV

Merete Haxø (tandteknik og klinikassistent): Min første dag som elev i tandteknik var meget belærende og
. ZZf \
interessant. Jeg blev sat ind i arbejdet og fik forklaret
(K
en masse forskellige ting om faget. Der kræves ingen
\ eksamen, men man skal være meget sirlig, akkurat,
have farve- og formsans og være fingernem. UddannelJ/ li sen tager 4 år og 3 måneder. Undervisningen afsluttes
med en eksamen, der afholdes på skolen i København.
— I de dage, jeg har været på klinikken, har jeg lært at bruge forskellige
apparater. Der blev lavet mange spændende ting, f. eks. så jeg, hvordan gul
det blev forarbejdet. Jeg synes, det er meget interessant arbejde, så jeg kan
sige, at jeg er næsten 100 pct. sikker på, at jeg vil være dental-laboranttandtekniker, hvilket vil sige, at der hører en del laboratoriearbejde med.
Jeg var også et par dage hos tandlægerne. Det er noget helt andet. Man
renser instrumenter, spritter af alle vegne, sæber møbler af, blander forskel
lige pulver og væsker, sætter bor i nummerorden, ja, man skriver endog på
maskine. Det er et meget sjovt job, men jeg tror alligevel, jeg vil holde mig
til tandteknikerfaget. Denne uge har betydet uendelig meget for mig. Mit
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næste mål er at få en god læreplads, og det kan jo være meget svært i vore
dage.

Ane Otto Pedersen (reklametegning): På et reklamebu
reau er der meget at gøre, og selv om der er mange
afdelinger, arbejder man sammen om hver enkelt ting.
Man møder kl. 9 og går hjem, når man er færdig. Det
første, jeg lærte, var at tegne lige streger med to tre
kanter, og alle stregerne skulle være parallele. Det er
meget svært. Jeg lik fortalt om forskellige bogstaver
og deres navne, og senere skulle jeg læse en masse om
dem. Jeg lærte, hvordan man laver et lay-out og om matricer og klichéer.
Jeg prøvede at lave et lay-out til et hus, og jeg tror, jeg havde heldet med
mig. Nogle opgaver måtte jeg opgive, for jeg havde blandt andet intet lært
om farver. En dag var jeg inde hos direktøren, og vi snakkede om, hvorvidt
jeg kunne tænke mig at blive reklametegner hele mit liv, ellbr om jeg kunne
tænke mig noget andet, der havde med tegning at gøre.
Tom Sass (maskinlære): Mødte kl. 8 og fik til opgave
at lave en navncplade. Fik udleveret en jernplade, filede
hele dagen og havde om aftenen ondt i benene og ryg
gen. Tirsdag: Mødte kl. 7 og prøvede bl. a. at bore
ved en af de store boremaskiner. Senere slog jeg nogle
bogstaver i pladen. Onsdag: Færdig med at hamre bog
staver og begyndte at fræse siderne, d. v. s. skære dem
ned, så de bliver skrå. Torsdag: Færdig med at fræse
-— begyndte at pudse. Fredag: Gjorde mig færdig med pudsearbejdet og dyp
pede til sidst pladen i petroleum. Lørdag: Til kl. 11 så jeg på maskiner, og
fra kl. 11 til 12 ryddede vi op på værkstedet, gjorde maskinerne rene og
fejede gulvet.

De skulle
dagsmælk
kom efter
for at gå

Annette Sørensen (barnepleje): Jeg mødte kl. 7,30 hver
morgen. Vi vaskede børnene, og de kom ind i en fæl
les legestue. Da alle var vaskede, blev de delt i tre
hold i tre forskellige værelser. Så fik de kærnemælks
suppe eller havregrød, og derefter skulle de ud på pot
terne. Da vi endelig havde hjulpet den sidste, var det
ved at være sovetid, og i den pause, der blev, skulle
vi så spise. Efter en lille fritid blev børnene vækket.
have tøj på igen og ind i stuerne og lege. Efter deres eflermid-,
skulle de have deres eget tøj på, så de var parate, når forældrene
dem. Sådan gik hver dag, og det var pragtfuldt at gå der i stedet
i skole.

Til de forældre, der har været behjælpelige med at skaffe praktik
plads til eleverne, og til alle, der har modtaget de unge og hjulpet
dem til rette, siger skolen hjerteligt „tak”. Der er ingen tvivl om,
at alle har været meget glade for ugen 4.—9. februar.
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Jens 6.y kl.
Bogliste over skolebøger fås på skolen.

Boglån af skolebøger.
Skolen disponerer over en samling af de ved skolen anvendte bøger til
brug for skolens elever. De børn, som afleverer deres brugte bøger til sam
lingen, har fortrinsret til at låne.
For at komme i betragtning ved udlånet er det nødvendigt inden sommer
ferien at indlevere ,,ønskeseddel” til klasselæreren.
Biblioteksbesøg.

2.—6. klasse har været til undervisning på børnebiblioteket, 7.—9. klasse
på hovedbiblioteket.
Biblioteket.
Som tidligere år har der mandag, onsdag og fredag i 12-1 rikvarteret væ
ret udlån af frilæsningsbøger. Navnlig for 3., 4. og 5 klasse er der spæn
dende bøger at låne, og det er da også disse klasser, der særlig flittigt har
besøgt biblioteket.

Ekstraundervisning.
Særundervisning i dansk er foregået i skoletiden ved ordblindepædagogerne frk. Olga Arendrup og fru Inger Nissen.
Særundervisning i grammatik er givet gratis to gange ugentlig, væsent
ligst til nye elever.
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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 Ollerupsko — 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
(alle måneder undtagen juli og august), udgør:
1.
klasse .................................
2.
klasse .................................
3.
klasse .................................
4.
og 5. klasse ....................
6.
, 7., 8. og9. klasse .........
Søskende har moderation.

10 månedlige rater

400
480
500
520
550

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
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Skolen modtager gerne forudbetaling for hele skoleåret eller dele
heraf, idet administrationen derved simplificeres.
For elever i 1.—5. klasse, der enten ved skoleårets begyndelse er
bosiddende uden for Gentofte kommune eller optages i løbet
af skoleåret, betales for det pågældende skoleår 40 kr. ekstra, da
der ikke ydes kommunalt tilskud for disse elever.
For elever, som optages i skolens 5., 6. eller 7. klasse, betales hen
holdsvis 40, 60 og 120 kr. ekstra pr. år indtil udgangen af 7. klasse.
Ved indmeldelse betales 10 kr.
Brændselspenge betales i november og februar.
Betalingen for undervisningsmaterialer, modtaget på skolen, op
kræves kvartalsvis bagud med hele kronebeløb, idet ørebeløb over
føres til næste kvartals regnskab.
For ordblindeundervisning betales et honorar, der omtrent svarer
til halvdelen af lærerlønningen hertil.
Skolebetalingen bedes indbetalt snarest efter regningens modtagelse
og direkte til skolens postkonto nr. 836 19 ved benyttelse af det til
sendte indbetalingskort eller eget girokort. I sidstnævnte tilfælde be
des opgivet regningens løbenummer. Betalingen kan også ske ved ind
betaling direkte til skolen og da helst ved krydset check udstedt til
skolen. I .dette tilfælde bedes regning og indbetalingskort medsendt,
hvis kvittering ønskes. Man bedes så vidt muligt undgå at medgive
børnene kontante beløb til betaling af skoleregningen.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt og med 3 måneders varsel, idet
der betales for den måned, i hvilken udmeldelsen finder sted, og for
de 2 følgende.

Ordensregler.
Elevernes skolerekvisitter og tøj skal være mærket med tydeligt
navn.
Alle bøger skal være forsynet med omslag.
Glemte sager foræres bort en uge efter skoleårets afslutning.
Cykler, anbragt på skolens grund, bør være aflåsede, da skolen
ikke kan påtage sig ansvaret for bortkomne cykler.
Det henstilles, at børnene ikke medbringer flere penge på skolen
end højst nødvendigt.
Såfremt en elev angribes af en børnesygdom eller sygdom af alvor
lig smitsom art, bedes det snarest meddelt skolen.
Bopælsforandringer bedes meddelt skolen omgående og helst
skriftligt.

De i skolen benyttede bøger kan bestilles hos skolens boghandler:
Aug. Olsens Boghandel, Strandvej 189, tlf. HE 499 og 1399.
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