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Forældrekredsen.
Forældrekredsen, som består af samtlige elevers forældre, har som besty
relsesmedlemmer :
Overingeniør Per K 1 i t g a a r d.
Læge fru Inge Lund.
Viceudenrigsråd Henning Maegaard Nielsen (formand).
Fru landsretssagfører K. D. Nyegaard.
Landsretssagfører Erik Toft.
Fru Ulla Toft (kasserer for „Fru Busses Skoles Venner”).

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

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

Det nye skoleår.
Skoleåret 1966—67 begynder onsdag den 17. august kl. 9.
1. kl. begynder mandag den 22. august 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 friskoleloven
underviser sine elever i nært samarbejde med hjemmene gennem hele den un
dervisningspligtige alder.
Den startedes i 1917 med fortsættelseshold, omkring hvilke underskolen
blev bygget op. Gennem mange år bestod den af fem underskoleklasser og
tre eksamensfri fortsættelsesklasser. I henhold til skoleloven af 7. juni 1958
består den nu af en 7-årig hovedskole med udelte klasser og 2 eksamensfri
fortsættelsesklasser. Denne skolestruktur, der indeholder det frivillige 8. og 9.
skoleår, opfylder således de krav, nutiden stiller for de børn, der ikke skal
gå studievejen. Elever, der afslutter deres skolegang efter 9. klasse, kan del
tage i den statskontrollerede prøve og modtage det statsanerkendte afgangs
bevis.
Elever, der ønsker at overgå til en realskole eller en gymnasieskole, kan
fra 7. hovedskoleklasse på lige fod med elever fra de kommunale skoler ind
stilles 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 Privat
skole” 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 belønningsmcdaille af 1. klasse
med Krone”.
Fru Busse døde d. 16. januar 1960.

Skolen har i skoleåret 1965—66 haft 154 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.
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Skolen arbejder med små klasser. ElevtalJet ligger mellem 12 og 20.

&6

Hovedskolen.

1.—S. skoleår.
1 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 plan
mæssig opøvelse af disse fag vil netop i de første år, hvor eleverne møder
med god modtagelighed, være af vidtrækkende betydning. Eleverne har fra 1.
klasse daglig en lille dansklektie at forberede hjemme og kan have enkelte
staveord at skrive og enkelte stykker 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 hatindhentet klassen.
I fortællefagene: religion, historie, geografi og biologi bygger undervisnin
gen 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 form
ning.
Engelskundervisningen påbegyndes i 5. kl. I samme klasse afholdes Gen
tofte kommunes standpunktsprøver for dette klassetrin. Disse prøver bedøm
mes af kommunen og medgives elever, der senere ønsker at overgå til den
offentlige skole.
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6.—7. skoleår.
Efter 5. klasse foretages ingen deling i almen og boglig linie, men klas
serne føres udelt videre i 6. og 7. klasse med differentieret undervisning
og valgfri fag i 7. klasse. Foruden de tidligere nævnte fag omfatter undervis
ningen 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 oprykningsprøven
fra samme, såfremt skolen skønner dem egnet, overflyttes til en 1. gymnasie
klasse.
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Fortsættelsesklasserne.
8.—9. klasse.
Skolen har som tidligere omtalt siden 1917 arbejdet med fortsættelses
klasser og har derfor en vis erfaring på dette område.
1 1953 indførtes en ordning, hvorefter elever fra den frie mellemskoles 3.
eller 4. klasse efter bestået optagelsesprøve kunne overgå til III ekstraordi
nære eksamensmellemskoleklasse. I de år, der er forløbet siden, har 76 pct.
af samtlige elever i 3. fortsættelsesklasse bestået denne prøve, som nu ifølge
skoleloven af 7. juni 1958 er bortfaldet.
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 hen
holdsvis 1. eller 2. realklasse eller fortsætte i kommunens 10. og 11. klasse
med realeksamen som mål.
Elever, der ønsker at afslutte deres skolegang efter 8. eller 9. skoleår,
vil fra skolen modtage et afgangsbevis. Som afslutning på det 9. skoleår kan
eleverne deltage i en statskontrolleret prøve og modtage det statsanerkendte
afgangsbevis. Til dette knytter sig visse rettigheder. F. eks. giver afgangsbe
vis fra 9. klasse lettelser ved adgang til handelsskolen og teknisk skole, ad
gang til uddannelse som autoriseret barneplejerske, adgang til kunsthåndvær
kerskolen, adgang til uddannelse som maskinmester, forudsat at eleven har
haft to sprog.
Arbejdsformen i 8. og 9. klasserne er ret speciel, idet eleverne ofte er
holddelt. Herved opnås, at det enkelte barn uanset klassetrin 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 læ
reren har god tid til at give sig af med den enkelte elev og kan stille sine
krav ud fra sit nære kendskab til hver enkelts karakter og evner. Arbejds
effektiviteten 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
undervisning og det praktiske liv. Den tager samtidig et så bredt sigte på
elevernes fremtidige virke, at den uden at forberede til noget bestemt erhverv
giver en vis kulturel almenviden, der har værdi for eleverne, uanset hvor de
senere placeres i livet.
Der undervises således i dansk med litteratur — skrivning med udfyld
ning af blanketter — regning, herunder regnskabsføring — matematik — na
turlære — engelsk — tysk — orientering med geografiske, biologiske og hi
storiske emner, herunder samfundslære — erhvervsorientering med praktik —
familiekundskab — maskinskrivning — sløjd — håndgerning — legemsøvel
ser, herunder svømning.
Der lægges i fagene dansk og regning særlig vægt på at underbygge ele
vernes elementære kundskaber. I sprogundervisningen er målet at give ele
verne en vis talefærdighed, og i orienteringsfagene arbejdes der på at give
et afrundet overblik over stoffet samt kendskab til de samfundsspørgsmål, der
vil møde dem efter endt skolegang.
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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 individualitet og hjælpe hver en
kelt 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 kundskabstil
egnelse og karakterdannelse at føre hver enkelt elev så langt hans eller hen
des kræfter og evner rækker, således at de unge kan gå ud i livet med so
lide almene kundskaber 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.

Barnet.
Dine børn er ikke dine.
De er sønner og døtre af livet
og med deres egne ukrænkelige længsler.
Dine børn — ja, af dig er de udsprungne —
men de er ikke skabt af dig.
I din varetægt er de givet,
men du ejer dem ikke.
Skænk dem blot al den kærlighed, du har —
men tving dem ikke til at tænke de tanker, der kun er dine.
I dag kan du føle, deres legemer tilhører dig —
men aldrig — aldrig ejer du deres sjæle!
For dine børns sjæle hører til i morgendagens hus
— det hus, som du ikke evner at tage ophold i —
end ikke i dine drømme.
Du kan kæmpe for at blive som dem,
men kæmp aldrig for, at de skal blive som dig,
for aldrig går livet blot et skridt tilbage,
ja, det venter end ikke for at slå følge med den dag, der er borte
— din dag, dagen af i går!
(Ukendt forfatter).
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En tak.
Det var med oprigtig beklagelse, vi her på skolen modtog meddelelsen om
skoledirektør Martin Lauritzens afgang fra posten som skoledirektør

i Gentofte kommune.
I eftersommeren 1951 besøgte min mor, min datter og jeg — 3 genera
tioner i samarbejde her på skolen — den nyudnævnte skoledirektør. Noget
benovet var i alle tilfælde jeg — vel vidende, hvor meget den af mig ukend
te person i det høje embede kunne komme til at betyde for vor lille skole.

Om solen virkelig skinnede ind i det smukke kontor, eller det blot for
mig føltes sådan, ved jeg ikke nu næsten 15 år efter. Men ét ved jeg, at
den hjertevarme imødekommenhed og interesse, som strømmede imod os, lag
de sig som en god tryghed om mig.

Der gik ikke mange måneder, før skoledirektøren ringede og spurgte, om

han måtte efterkomme den indbydelse, vi havde givet, til at besøge skolen.

Og hvor blev det et par hyggelige timer! Vi fik her set skoledirektøren som
den store børneven, der med sin rolige, inciterende fremtræden og sit smit

tende humør øjeblikkelig havde en hel klasses vågne, glade øjne på sig. Kol
legernes ord bagefter om, at det inspektionsbesøg gerne måtte gentages, og

min egen tanke: „Hvem der havde sådan en lærer!” står også klart i erin
dringen.
Arene, der fulgte, bragte mig mangen samtale med skoledirektøren, og

altid havde den travle mand både tid til og interesse for at hjælpe det
enkelte barn og den lille skole. Som eksempel på den samarbejdsånd, hvor

med kommunens skolevæsen blev præget, skal nævnes et møde afholdt i for
bindelse med overgangen til skoleloven af 1958, hvortil skoledirektøren havde

indbudt såvel kommunens skoleinspektører som gymnasieskolernes rektorer
samt de private skolers ledere.

Som talsmand for forældre og lærere, der gennem disse år har været
knyttet til skolen, bringer jeg herved min hjertelige tak til Martin Lauritzen,
som skabte det nuværende mønstergyldige samarbejde mellem Gentofte kom
munes skolevæsen og den private skole.
Inger Lund.
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Elevrad og skoleblad.

Elevrådsarbejdet i skoleåret 1965/66 har stort
set fulgt de samme linier som de to foregå
ende år. Repræsentanterne til rådet har været
valgt for et halvt år, og der har været af
holdt møde 1 gang om måneden. Arbejdsud
valget har holdt møde 1 gang om ugen. I
år har 31 elever deltaget i møderne, men en
del flere har været engageret med opgaver af
forskellig art. I første halvdel af skoleåret var Mai Warberg 9. kl. formand
og Mike Rømer 7.y kl. sekretær. I anden periode var Tim Schmidt 8. kl. for
mand og Mai Warberg og Marianne Øllgaard 9. kl. sekretærer.
Af de ting, der i årets løb er drøftet i elevrådet, kan nævnes:
1. Arrangementer, der er ført ud i praksis: Skolefest med skolekomedie
og dans. Frivillig gymnastik om eftermiddagen for 4. og 5. kl. drenge. Film
forevisninger med program for 1.—4. kl. og 5.—9. kl. Musikmorgensang ved
fru Høffding, der spillede og fortalte om valsen gennem tiderne.
2. Ting fra dagligdagen: 8. og 9. kl. fik lov til selv at bestemme, om de
ville være ude eller inde i frikvartererne. Samme klasser fik lov til at få fri
efter 4-timers-prøver. 4. kl fik gennemført ringning med klokken 2 min. i 8
om morgenen for at hjælpe alle til at være i klasserne til tiden. De yngste
klasser fik lov til at læse lektier i frikvartererne, når der er fødselsdag i klas
sen. Der er gennemført en ny ordning i gården, så den store gård bruges til
løb, tagfat og mere voldsomme lege og den lille gård til stille lege som hønsen og hinken.
Elevrådet har solgt sparemærker hver dag og blazer'mærker en gang om
ugen. Toiletforholdene har været drøftet meget ofte. Mange er utilfredse med
den uorden, der tit er på toiletterne, men det har vist sig at være en meget
vanskelig sag at komme synderne til livs.
3. På elevrådets ønskeliste står: Flere formningstimer i alle klasser. 7. kl.
ønsker 2 sløjdtimer om ugen i stedet for 1. Der er ønske om fællestimer, om
drikkekumme og ur i skolegården og om mere fysikmateriel.
Elevrådets opslagstavle i gården har i år været redigeret af 5 kl. Der har
været mange interessante opslag, og der er skiftet ofte.
Elevrådet har nu fungeret i 3 år. Det er ligesom blevet en fast institu
tion på skolen, som langt fra er skånet for kritik, men som ingen vist alli
gevel vil undvære.
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Skolebladet „Grisen”, der startedes for 3 år siden, tog i år navneforan
dring til „Busses Tidende”. Der er udkommet 4 numre hver på ca. 16 sider.
Bladene har indeholdt stof af forskellig art fra referat af elevrådsmøder over
geografiske artikler, historier, anmeldelser, opgaver til humor-, hobby- og
popsider.
„Busses Tidende”s medarbejdere har i år været: Tim Schmidt, Anders Pe
tersen, Jens Jacob Krogh, Mike Rømer, Peter Myschetzky, Søren Meisner
Dideriksen, Henrik Thomsen, Jørgen Gottlieb, Peter Danstrup og Peter la
Cour.

I 1937 blev der på skolens 20-års fødselsdag
stiftet en forening, „Fru K. Busses Privatsko
les 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 for den hjælp,
der herigennem ydes i det daglige arbejde.
Kasserer er: Fru landsretssagfører Toft, Soldalen 10, København, 0.

Charlotte Kjeldsen,
Den 18. marts 1966 døde fru Charlotte Kjeldsen, en af skolens
trofaste venner.
Da „Fru K. Busses Privatskoles Venner” blev stiftet i 1937, indtrådte fru
Kjeldsen som denne forenings kasserer, og igennem de næste 21 år bestred
hun på sin djærve og hjertevarme måde dette hverv til stor gavn for sko
len. Mellem fru Busse og fru Kjeldsen knyttedes gennem disse år et ven
skab, som varede livet ud. Trofast som få, bevarede fru Kjeldsen til det sid
ste interessen for den skole, hun havde knyttet sig til.
Æret være hendes minde.
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Af skolens dagbog.
16. aug.: Skoleåret begyndte.
31. aug.: Ekskursioner: 2. kl.: Zoologisk Have.
3. kl.: Jagt- og skovbrugsmuseet. 4. kl.: Fri
landsmuseet. 5. kl.: Lejre—Fjenneslev. 6. kl.:
Hillerød. 7.y, 8. og 9. kl.: Glyptoteket. 7.x:
Bytur.
1. sept.: 1. kl. modtoges.
9. sept.: 8. og 9. kl. besøgte Berlingske Tid.
21. sept.: Elevrådsmøde.
23. sept.: 4. kl. var på tur til Lejre.
27. sept.: Philip Lauritzen fortalte om Abbed
Pierre ved morgensangen.
6. okt.: 6.—9. kl. deltog i politiets cyklistprøve.
7. -14. okt.: Avisindsamling til fordel for Abbed
Pierres hjælpearbejde.
8. okt.: Busses Tidende, 3. årg. nr. 1 udkom.
10. okt.: Skolens 48-års fødselsdag.
11. okt.: Skolens fødselsdag fejredes med klas
sevis optræden af alle skolens elever.
27. okt.: FN-dagen markeredes. Børnene så fil
men „Shivaragudda”.
28. okt.: Elevrådsmøde.
4. nov.: 7.x og 7,y så Kennedy-filmen i Rialto
Bio.
1.-6. nov.: Indsamling til fordel for børnehjem
met „Gertrud Rasfcs Minde”.
5. nov.: 8. og 9. kl. så på skolescenen „Dagens
ret”.
5. nov.: Julegavesløjden begyndte.
10. nov.: Bestyrelsesmøde.
11. nov.: Filmforevisning arrangeret af elevrådet:
1.—4. kl. så „Flaskeposten”, 5.—9. kl. så
„Kon-Tiki”.
12. -30. nov.: Forældremøder, 1.—9. kl.
15. nov.: Busses Tidende, 3. årg. nr. 2 udkom.
15. -23. nov.: Salg af UNICEF-kort.
18. nov.: 1.—4. kl. så på skolescenen „Den blå
Hurraf”.
29. nov.: Første lys tændtes i adventskransen.
30. nov.: Elevrådsmøde.
1. dec.: Første lys tændtes på klaveret.
8. dec.: 5. kl. så på skolescenen „Den blå Hur
raf”.
13. dec.: Konkurrencen „Hvem kender julemær
kets fugle” startedes.
15. -18. dec.: Julegaveudstilling.
18. dec.: Busses Tidende, 3. årg. nr. 3 udkom.
21. dec.: Oplæsning af julehistorier og julehyg
ge i klasserne.
22. dec.: Juleafslutning.
8. jan.: Valg til elevrådet.
14. jan.: 7.—9. kl. så Herman Schulzes film fra
Afrika.
20. jan.: Elevrådsmøde.
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20.-29. jan.: Skøjteløb i spisefrikvartererne.
25.-28. jan.: 1. del af Gentofte kommunes stand
punktsprøver for 5. kl. afholdtes.
3. feb.: 5.—7. kl. så på skolescenen ,,De tre
Musketerer”.
5. feb.: Elevrådsmøde.
11. feb.: Filmforevisning arrangeret af elevrådet:
1.—3. kl. så „Teddy Brum” og „Bæverda
len”. 4.—9. kl. så „Igra” og „Venner for Li
vet”.
12. feb.: 4. kl. opførte „Lasse Langnæse” for 1.
og 2. kl.
14. -19. feb.: 8. og 9. kl. i erhvervspraktik.
22. feb.: Fru Danstrup viste film fra Østen for
6. kl.
22.-25. feb.: 2. del al Gentofte kommunes stand
punktsprøver for 5. kl. afholdtes.
25.-26. feb.: Skolefest for 1.—9. kl. Skolekome
dien „Den lille Prins” og dans til pigtråds
orkester.
2. marts: 7.y kl. på Frihedsmuseet.
2. marts: 7.x kl. holdt klasseaftcn.
19. marts: 4. og 5. kl. drenge deltog i gymna
stikopvisning i Idrætshuset.
21. marts: 6. kl. holdt klasseaften med optræden
og diskussion.
23. marts: Elevrådsmøde.
25. -31. marts: Indsamling til Indiens børn.
April: Gymnastikopvisninger.
2. april: Stæren var set og hørt i skolehaven.
Der uddeltes lakridsstænger.
4. april: Musikmorgensang „Valsen gennem ti
derne” for 2.—6. kl.
5. april: 5. kl. på bytur.
17. april: 8. og 9. kl. så på skolescenen „En
fod i Hånden”.
25.-30. april: Skriftlig årsprøve for 6. til 9. kl.
18.-28. april: 7„ 8. og 9. kl. så i TV overlæge
Hoffmeyers udsendelser „Du bliver voksen”.
Maj: Skriftlig årsprøve for 1.—4. kl.
3. Maj: Elevrådsmøde.
9.-15. maj: 6. kl. på lejrskole i Skåne.
9. maj: Ekskursioner: 1. og 2. kl.: Danmarks
Akvarium. 3. kl.: Bytur. 4. kl.: Kronborg. 5.
kl.: Frederiksborg Slot. 7. kl.: Malmø og
Eslöv. 8. og 9. kl.: Bytur.
14. maj: Skolemodenhedsprøve for 1.kl. 1966-67.
21.-22. maj: 5. kl. holdt week-end på „Storedam”.
Maj-juni: Den statskontrollerede prøve for
9. kl. samt årsprøve for 8. kl.
3 .-16. juni: Mundtlig årsprøve, 5.—7. kl.
10 .-15. juni: Udstilling af elevarbejder.
14 . juni: Forældredag og afslutning, 1.—4. kl.
17 . juni: Afslutning, 5.—9. kl. og gilde for ud
gående elever.
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Skolens lærerkræfter.
Arend r up, Olga, frk., aut. ordblindepædagog,
konsulent ved særundervisningen.
Bjørke, Finn, eksam. lærer.
Hansen, Winnie, fru, eksam. lærerinde.

H ø f f d i n g, Aase, fru, pianist, eksam. musikpædagog.
Iversen, Liselotte, fru, eksam. lærerinde.
Jensen, Karen R o s ager, frk., stud, mag.,
eksam. gymnastiklærerinde.

Jespersen, Bodil, fru, eksam. lærerinde, faglærer.

Lange, Else, frk., eksam. lærerinde.
Ludvigsen, Brita, frk., eksam. lærerinde.

Lund, Inger, fru, skoleleder.

Madsen, Arne, eksam. lærer, faglærer.

Richardt, Kirsten, fru, eksam. lærerinde.
Rode, Jytte, fru, håndarbejdslærerinde.

Russell, Karin, fru, sekretær.

Thinghuus, Ebba, fru, eksam. lærerinde.
Ostergaard, Aksel, eksam. lærer.

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 alvorlig
smitsom art, bedes det snarest meddelt skolen.
Bopælsforandringer bedes meddelt skolen omgående og helst skriftligt.
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Nordfra og sydfra —

I slutningen af september 1965 kom der
med to dages mellemrum spændende breve
til skolen. Fra Samoa i Stillehavet fortalte
Kirsten Richardt om sine rejseindtryk sam
tidig med, at Ib Olsen fra Grønland seridte
en beskrivelse af det liv, han nu har i det
nordligste af Danmark. Uddrag gengives her.
Den tidlige morgen er ubeskrivelig skøn, havet stille og silkeblankt og
luften mild og lun. Om bord på skibet summer det af travlhed, for vi er
meget nær land. For lidt siden smuttede vi forsigtigt ind gennem et hul i
koralrevet, og nu leder vi efter en god ankerplads i den turkisgrønne lagune.
Rundt om os vrimler det med udliggerkanoer, og smukke, brune mennesker
med kæmpestore hibiscusblomster i deres sorte hår tilbyder os råbende og le
ende friske ananas, bananer, kokosnødder og et væld af fremmedartede frug
ter. Så finder vi stedet, hvor vi kan ankre op, og ankerkæden brager ud af
skibet.
Øen, vi er kommet til, hedder Upolu. Den hører til Samoagruppcn, som
ligger omkring det sted, hvor længdegrad 170 vest krydser breddegrad 15
syd — man kan næsten ikke komme længere væk fra Danmark. Særlig stor
er øen ikke, egentlig bare en utrolig frodig og nu udslukt keglevulkan, der
hæver sig op over Stillehavets blå. — På vejen hertil oplevede vi for resten
det morsomme, at vi fik to torsdage på en uge — vi krydsede nemlig dato
linien.
Samoa er i alting helt forskelligt fra Danmark. Menneskene, der bor her,
tilhører den polynesiske race, de er naturligvis blevet stærkt præget af den
europæiske kultur, for der har boet missionærer, især engelske, hos dem i
mere end hundrede år, men de har alligevel bevaret deres særpræg. Alle sa
moanere lever ved kysten, der er nemlig ingen vilde pattedyr på øen, så skal
man have kød, må det hentes på havet.
I landsbyerne er der et vældigt leben. Alle er udendørs, for de 20—30
stråhytter, „fales”, som de hedder på samoansk, bruges kun som sovesteder.
En fale består blot af et tag båret af pæle, så man kan kigge lige ind. Det,
vi kalder privatliv, kender og forstår man ikke her. Kun meget få mænd har
et rigtigt arbejde at passe; de driver ganske vist alle lidt landbrug, men af
grøderne vokser næsten af sig selv, eller de tager på fisketur i små sejlbåde.
Kvinderne hygger sig med husmoderlige sysler, og mange af dem er fuldt
optagne af at vaske tøj i et bassin, som stammens mænd har lavet i strand
kanten. De står i vand til knæene og banker på tøjet med kæppe, og deres
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mindste unger pjasker lykkeligt rundt i sæbevandet. De lidt større børn leger
på græsset mellem hytterne, og de store er i skole.
Skolen er ikke svær at finde, den ligger lige ved siden af kirken — det
er jo missionærerne,
i
der har oprettet den — og man kan også høre den
overalt. i landsbyen, for der er altid mindst én af klasserne, der synger. I
nogle landsbyer er skolerne bygget af træ, men mange steder består de af
4—5 fales, således at hver klasse har sin fale. Børnene har en slags skoleuniformer, der både for drenge og pigers vedkommende består af en nederdel.
På Samoa er den mest almindelige herrebeklædning nemlig en stram nederdel, en „lava-Iava”, og ikke andet — jo, en blomst i håret, samoanere elsker
blomster. Jeg var så heldig at komme til en af disse fale-skoler, netop som
der var frikvarter. Alle børnene legede sanglege i skolegården, en stor græsplæne med slanke kokospalmer, hibiscusbuske, nerier og et væld af fremmed
artede planter med farvestrålende blomster. Lærerne legede med, og jeg faldt
i snak med en af dem og fik så lov at gå med ind til hans time. Han skulle have engelsk med en klasse på alder med vores 5. klasse, og da børnene
var kommet ind, satte de sig ned på gulvet, der vær dækket af en kæmpe
stor pa mebladsmåtte, og timen begyndte. Jeg var meget betaget af, så dygtige bøt ■nene er til engelsk. De fortalte mig lidt om deres ø, og jeg måtte
fortælle om mit land — og som de lyttede! De var helt besjælede af videbegærlighed, en ting, der altid præger de unge nationer.
Samoanere er meget gæstfri, og vi blev inviteret inden for mange steder
bl. a. hos landsbyens matai. Han var en stor, hvidhåret mand på ca. 50 år.
Han var klædt i en luerød lava-lava, og på knæene og i livet kunne man
se, at han var tatoveret med en blå farve i det mest fantastiske kniplingsmønster. I gamle dage måtte alle samoanske mænd som en slags manddoms
prøve 1 ade sig tatovere på denne måde lige fra livet og ned til knæene, og
der er endnu i dag mange, der lader sig tatovere, selv om det både er far
ligt og pinefuldt.
Til sidst må I have en lille historie fra Tonga. Jeg havde fortalt en af
dronning Salote af Tongas ministre, en herlig gut i bar overkrop, nederdel,
stor stråmåtte om maven og bare, møjbeskidte tæer, om fru Lund, da han
pralede med sin foresattes fortræffelige egenskaber. Han gav mig en vifte, en
slags standssymbol her, som jeg måtte love at overbringe fru Lund — og
det skal jeg nok gøre.
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Har nogen af jer prøvet at sidde oven på en vakkelvorn krudttønde med
en cigaret i munden? Nåh, nej — der er ingen af jer, der ryger! Men jeg
har — — —
4 timers sejlads her nord-øst for Godhavn ligger bopladsen „Skansen”. Et
vindomsust og ualmindeligt barskt sted. Selv i magsvejr besværligt at lægge
til ved den stensætning, der gør det ud for mole, når dønningerne fra Vcjgatstrædet ruller ind. Her har i tidernes løb boet mange storfangere, i dag er
det et sted i forfald! 3 familier, der ernærer sig ved havkatfiskeri om som
meren og sælfangst om vinteren — og så et utal af gamle koner — dog kun
7 ialt, da man gav sig til at tælle efter. Da én af disse 3 familier i foråret
ansøgte Godhavn kommune om bolig i byen, var det naturligt at overveje,
om man ikke lige så godt kunne flytte samtlige beboere og dermed nedlægge
bopladsen. Det blev vedtaget såvel i Godhavn som blandt beboerne i Skansen,
og når boliger næste forår er færdigbyggede i Godhavn, flytter befolkningen.
Men endnu en vinter må bopladsen have forsyning. Den 26. august drog jeg af
sted sammen med en grønlandsk og en dansk assistent — vi skulle beregne
forsyninger, vurdere flytning næste år og iøvrigt konstatere, om der var øje
blikkelige problemer, der måtte løses, før vinteren i oktober sætter ind.
Om bord på kutteren „Jacob Severin” gik vi kl. 5,30 i det første morgen
gry, nordover. Ikke sjældent så vi sæler — netsider og remmesæler — og en
enkelt gang var vi ganske tæt på en sildepisker — denne store bardehval,
der er så eftertragtet som fangstbytte. 5—6 meter var denne tamp. Den sid
ste, vi indhalede i Godhavn, var af noget nær samme størrelse og indbragte
fiskerne næsten 6.000 kr. Kl. 8 vankede der morgenmad: Stegt havkat — el
ler som den mere appetitvækkende også hedder: Kotelet-fisk! Hertil nogle
stykker tommetykke rugbrødshumpler og masser af varm the. Nu havde vi
også Skansen i sigte, og efter 4 timer og 10 min. sejlads kunne vi stige i
land på bopladsen.
Hos depotbestyrerens svigermor vankede der kaffe (samme farve i alt fald)
med kandis og skibskiks. Således styrkede kunne vi skride til vort værk —
vi gik først i gang med beholdningsoptællingen: Og da var det, at jeg meget
nemt kunne have flyttet Skansen før tiden! Siddende på hin mindeværdige
tønde noterede jeg op, mens en anden talte op: 6 dus. petroleumsvæger, 5
gros rensenåle, 24 æsker patronhylstre o.s.v., o.s.v. „Og hvad er der så i tøn
den, du sidder på?” Jeg lettede mig lidt, lindede på låget — og havde nær
tabt cigaretten — godt jeg ikke gjorde det! RØGSVAGT SORTKRUDT!! 8
pund ialt i en gammel saltfisk-tønde anbragt 1 meter Ira petroleumsovnen.
Godt nok skal man holde krudtet tørt, men jeg tror, at den gæve depotbe
styrer kan være glad, at han var på tejste-jagt, min mimik havde sikkert el
lers gjort ham lidt forskrækket.
Alt skred derefter planmæssigt frem — selv mataK-suppen jævnet med
byggryn kunne jeg sluge uden at fortrække en mine, da de godhjertede gammel-koner bød på frokost. MataK er hvidfiskens (også en hval) hud — og
lige netop ordet „hud” skal jeg blot lade være med at tænke på, så er det
spiseligt.
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De to nætter derude — jeg glemmer dem sent. Et godt sovested, sagde
de andre. Danskeren havde været her i syv år, så han talte af erfaring. Vi
Jå i en mellemgang med diverse familiemedlemmer stuvet sammen i et tilstø
dende kammer. Snorkeri — det er ikke ordet — jeg har engang på en rejse
film set en flok elefanter tage morgenbad — de forskellige skrald og snøft
mindede mig gevaldigt. Klokken to om natten kravlede jeg da også ud af
soveposen — listede ud for at nyde nattestilheden og en pibe tobak i det fri.
Et skønt vejr var det, måneskin og blikstille. Kun bølgernes brusen, når de
ramte flipperne, og af og til en hunds tuden til månen. Det blev en god pi
be tobak! Som et uendeligt lille støvfnug i universet — tanker til en indisk
vismand på den anden side af kloden — fornemmelser som en Jack Londonromanfigur — alle gode kræfter gennemstrømmede en!
Næste morgen stod vi Vejgat ned i en skrap blæst og piskende regnvejr
— regri, der i fjeldtoppenes højere luftlag lagde sig som sne. At jeg ved
hjemkohasten, halvsøsyg og meget træt, næsten tømte vor vandtank i et bade
orgie er vist forståeligt, og da jeg senere mødte op på kontoret, nybarberet
og meget tætplysset, som jeg er heroppe, blev jeg mødt med følgende vel
komst: „Davs, din sælhund — er du blevet afluset!”.
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Dansk Friskoleforening.

999999999999999
Som det vil være bekendt modtager skolen
statstilskud i henhold til lov nr. 416 af 12. ju
li 1946, ændret ved lov nr. 203 af 18. maj
1960 om friskoler m. v. Det af staten ydede til
skud er af afgørende betydning for skolens
økonomi og gør det muligt trods lave skole
penge at aflønne skolens lærerkræfter i over
ensstemmelse med den offentlige skole.
Friskolen er en del af en danske folkeskole, og til varetagelse af inter
esserne for de forældrekredse, som hører til disse private skoler, findes Dansk
Frisko leforening, 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 styr
ke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem venner af den danske fri
skole [og at værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål.
Forældrekredsen har på et forældremøde i november 1955 besluttet, at for
ældrekredsen automatisk tilmeldes Dansk Friskoleforening. — Kontingentet er
8 kr. [pr. familie pr. år og opkræves af skolen sammen med skolepengene.

16

Forskellige oplysninger.
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.
Biblioteket.

Skolens bibliotek har været holdt åbent mandag, onsdag og fredag i 12frikvarteret.
Biblioteksbesøg.

3. —7. kl. har været på børnebiblioteket for at modtage undervisning eller
for at udvælge bøger til et klassebibliotek.
8.
og 9. kl. har været på hovedbiblioteket.
Ekstraundervisning.

Der er i skoletiden givet særundervisning i dansk ved ordblindepædagog
frk. Olga Arendrup.
Elevjob.

Mælkemænd: Peter Myschetzky, Søren Meisner Dideriksen, Mike Rømer
(7.y kl.)
Tepiger: Karen Helveg-Mikkelsen, Marianne Nielsen (7.x kl.)
Klokker: Finn Nivaro (5. kl.)
Vandmester: Frede Pedersen (5. kl.)
Båndoptager, grammofon, filmsapparat: Mike Rømer, John Pedersen, Peter
Myschetzky (7. kl.)
Glemmekasse: Nina Kiær, Nina Møllerhøj (7.x kl.)
Følgepiger og vagt for 1. kl.: Hjørdis Anthony, Pia Glück(7.y kl.)
Biblioteksassistenter: Elizabeth Barrett (7.y kl.), Lone Thillemann (7x.)
Elevrådsmedlemmer.

Perioden august—december: 2. kl.: Elsebeth Iversen — Andreas Bang. 3.
kl.: Tine Lerdorf Rye — Claes Olsen. 4. kl.: Charlotte ’ Bay —. Thomas Lipsø.
5. kl.’ Anne Lassen — Hans Frandsen. 6. kl.: Helle Hirslund — Kim Hesvang. 7.x kl.: Nina Kiær — Thomas Lund. 7.y kl.: Nete Hirslund — Mike
Rømer. 8. kl.: Tim Schmidt — Jens Jacob Krogh. 9. kl.: Mai Warberg —
Marianne Øllgaard.
Perioden januar—juni: 2. kl.: Bolette Thygesen — Peter Lassen. 3. kl.:
Anne Friis — Henrik Maegaard Nielsen. 4. kl.: Hanne RoelsJ;aard — Tho
mas Lipsø. 5. kl.: Ulrik Storm — Frede Pedersen. 6. kl.: Camilla Kølpin —
Bjørn Toft. 7.x kl.: Marianne Nielsen — John Pedersen. 7.y kl.: Jens Chr.
Lerdorf — Elizabeth Barrett. 8. kl.: Tim Schmidt — Jens Jacob Krogh.
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9.
kl.: Mai Warberg — Marianne Øllgaard. Lærere (begge perioder): Bodil
Jespersen — Arne Madsen.
Forældremøder.

I november måned afholdtes på skolen forældremøder for alle klasser. Til
mødet for 8. og 9. kl. inviteredes i år både forældre og elever. Det var et
forsøg, der blev gennemført til fuld tilfredshed og absolut opfordrer til gen
tagelse. Mødets centrale emne var elevernes fremtid. Som indleder deltog er
hvervsvejleder Arne Zimling, der på inspirerende måde gjorde rede for
de mange erhvervsmuligheder, der er efter udgangen af 9. kl., og satte for
ældre og elever ind i de problemer, der er forbundet med erhvervsvalget.
Færdselslære.

Der gives undervisning og vejledning i alle skolens klasser.
Gaver til skolen.

Skolen bringer sin bedste tak for gaver til skolens samlinger, bogpræmier
m. m. Aug. Olsens Boghandels bogpræmie blev ved afslutningen tildelt lærer
Ib Olsen.
Gentofte kommune.

Skolen takker Gentofte kommune for gratis helbredsundersøgelse, skole
tandpleje, skolemælk og vitamintilskud samt for al velvilje i årets løb.
Gymnastikdragt 2.-9. kl.

Piger: Blå crepenylon-dragt, model ATHEN, blå plastsokker til inden
dørs brug, blå sokker og tennissko til udendørs brug.
Drenge: Rød trøje med korte ærmer, sorte benklæder, hvide ollerupsko
til indendørs brug, hvide tennissko til udendørs brug.
Julegavesløjd.

I månederne inden jul arbejdede et halvt hundrede børn en eftermiddag
om ugen med ler, bast og peddigrør.
Konfirmationsforberedelse.

Skolen afsætter ligesom det kommunale skolevæsen på 7. klasses timeplan
tid til konfirmationsforberedelse — hver mandag og torsdag fra kl. 8 til 9.
Lærerbørn.

Fru Liselotte Iversens datter Ingelise blev født den 17. marts 1966.
Musik.

Siden 1960 har fru Høffding haft små, private hold i musik. I år har 30
elever fra 2., 3. og 4. kl. deltaget. Der har været arbejdet med rytme- og
melodiinstrumenter (klokkespil, xylofon, blokfløjte og melodica).
Mælk og vitamintilskud.

Eleverne i 1.—7. kl. får gratis hver dag hele skoleåret igennem t/4 1 sød
eller kærnemælk samt i tiden fra 1. november til 30. april 1 vitaminpille dagl>g-
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Optagelse af elever.

Børn, der indmeldes i skolen, kommer inden optagelsen til 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.
1 begyndelsen af maj måned afholdes således en modenhedsprøve for de
elever, der er indskrevet til påbegyndelse af skolegang i 1. klasse samme år.
Skolebio og Skolescene.

Eleverne i 5.—9. kl. har overværet Skolescenens film- og teaterforestillin
ger. Ca. 60 børn fra 1.—4. kl. har sammen med deres forældre overværet
Skolescenens forestillinger for de mindste.
Skolelægen.

Skolelægen fører helbredskontrol gennem regelmæssig undersøgelse af bør
nene. Undersøgelsen omfatter foruden måling og vejning en fuldstændig le
gemlig undersøgelse og kontrol af syn og hørelse, medens behandling af syg
dom henvises til børnenes sædvanlige læge. Skolelægen og skolesundhedsplej
ersken fører desuden i samarbejde med tuberkulosestationen i Lyngby den re
gelmæssige kontrol med hensyn til tuberkulose og calmettevaccinationen.
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 sko
len 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 de fleste omegnskommuner.
For Københavns kommune gælder følgende ordning: 1. Elever, der har
påbegyndt deres skolegang efter 1. aug. 1965 behandles gratis på Københavns
kommunes skoletandklinikker. 2. Elever, der har påbegyndt deres skolegang
før 1. aug. 1965 kan få tilskud til tandbehandling hos privat praktiserende
tandlæge.
I skoleåret 1965—66 har 67 elever været til behandling på Gentofte kom
munes skoletandklinik.
Sparemærker.

Elevrådet varetager salget af sparemærker. Mærkerne koster 25 øre. De
opsparede penge hensættes på barnets sparekassebog.
Svømning.

6 .—9. kl. har 1 times svømmeundervisning om ugen i Østerbros svømme
hal. I skoleåret 1965—66 har 19 elever taget svømmemærker: 15 i bronze,
1 i sølv og 3 i guld.
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„Vor egen ramme“.

1 skifterammen i underetagen udstilles tegninger eller malerier lavet og
valgt af eleverne selv.
I skifterammen i stueetagen udstilles reproduktioner, plakater, præmierede
konkurrencetegninger m. v.

Skolebetalingen.
Den årlige skolebetaling, som opkræves i 10 månedlige rater (alle må
neder undtagen juli og august), udgør:
1.
klasse............................... 500 kr.
2.
klasse............................... 600 kr.
3.
klasse............................... 650 kr.
4.
og 5.klasse .................... 700 kr.
6.
, 7., 8.og9. klasse ......... 750 kr.
Søskende har moderation.
Skolen modtager gerne forudbetaling for hele skoleåret eller dele heraf,
idet administrationen herved simplificeres.
For elever i 1.—5. klasse, der enten ved skoleårets begyndelse er bosid
dende uden for Gentofte kommune eller optages i løbet af skole
året betales for det pågældende skoleår 40 kr. ekstra, da der ikke ydes
kommunal tilskud for disse elever.
For elever, som optages i skolens 5., 6. eller 7. klasse, betales henholdsvis
40, 60 og 120 kr. ekstra pr. år indtil udgangen af 7. klasse.
Ved indmeldelse betales 15 kr.
Brændselspenge betales i november og februar.
Betalingen for undervisningsmaterialer, modtaget på skolen, opkræves
kvartalsvis bagud med hele kronebeløb, idet ørebeløb overføres til næste kvar
tals regnskab.
For ordblindeundervisning betales et honorar, der omtrent svarer til halv
delen af lærerlønningerne hertil.
Skolebetalingen bedes indbetalt snarest efter regningens modtagelse til
skolens postkonto nr. 836 19 ved benyttelse af det tilsendte indbetalingskort
eller eget girokort. I sidstnævnte tilfælde bedes opgivet regningens løbenum
mer. Betalingen kan også ske ved indbetaling direkte til skolen og da helst
ved krydset check udstedt til skolen. I dette tilfælde bedes regning og indbe
talingskort 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.

Vignetter udført af Kirsten Richardt.

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

