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Forældrekredsen.
Forældrekredsen, som består af samtlige elevers forældre, har som besty

relsesmedlemmer:
Fru I. M. K 1 i t g a a r d.
Læge fru Inge Lund.
Bankdirektør 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 1967—68 begynder torsdag den 17. august kl. 9.
1. kl. begynder tirsdag 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 samt 8. og 9. klasse.

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.

Elever, der afslutter deres skolegang efter 9. klasse, kan deltage i den 
statskontrollerede prøve og modtage det statsanerkendte afgangsbevis.

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 belønningsmedaille af 1. klasse 
med Krone”.

Fru Busse døde d. 16. januar 1960.

Skolen har i skoleåret 1966—67 haft 150 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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1.—5. skoleår.

1 de 5 første hovedskoleklasser følges en 
undervisningsplan, der 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 dansklektic at forberede 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 yderligt skriftligt hjemmearbejde, til det har indhentet 
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. klasse. 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.

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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8.—9. klasse.
Skolen har som tidligere omtalt siden 1917 arbejdet med fortsættelses

klasser og har derfor en vis erfaring på dette område.
I 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. ex. 
realklasse.

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. De unge skal kunne gå ud i livet med solide 
almene kundskaber og med den naturlige selvtillid i behold, så de er parate 
til at tage fat på de opgaver, der venter dem, og har lyst og mod til videre 
dygtiggørelse.

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 skolear
bejdet.

Disse midler sikrer blandt andet, at intet barn af økonomiske grunde ude
lukkes fra at deltage i lejrskoler og andet, som skolen byder på, og de brin
ger 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.

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 frisko
ler m. v. Det af staten ydede tilskud er af afgørende betydning for skolens 
økonomi og gør det muligt trods lave skolepenge at aflønne skolens lærer
kræfter i overensstemmelse med den offentlige skole.

Friskolen er en del af den danske folkeskole, og til varetagelse af inter
esserne 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 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.
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Skolens lærerkræfter.
Andersen, Jens, stud. mag.
A r e n d r u p, Olga, frk., aut. ordblindepædagog, 

konsulent ved særundervisningen.
Hansen, Winnie, fru, eksam. lærerinde.
Henriksen, Jytte, fru, sekretær.
Høffding, Aase, fru, pianist, eksam. musikpædagog.
Iversen, Liselotte, fru, eksam. lærerinde.
Jespersen, Bodil, fru, eksam. lærerinde, faglærer.
Johannesen, Ebba Sømod, fru, eksam. gymnastik- og 

svømmelærerinde.
L u d v i g s e n, Brita, frk., eksam. lærerinde.
Lund, Inger, fru, skoleleder.
Madsen, Arne, eksam. lærer, faglærer.
Petersen, Marianne Widebæk, fru, eksam. lærerinde.
Rasmussen, Jørgen, eksam. lærer.
Richardt, Kirsten, fru, eksam. lærerinde.
Rode, Jytte, fru, håndarbejdslærerinde.
Scheibye, Bodil, frk., eksam. lærerinde.

— Du — — er det en af dem, der bliver 50 i år?
— Er du skør? Der er ikke en af dem, der er under 80! — Næh, det 

er selve SKOLEN!
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Af skolens dagbog.
17. aug.: Skoleåret begyndte.
22. aug.: 1. kl. modtoges.
29. aug.: 29. aug. 1943 mindedes.

2. sept.: 8. og 9. kl. på Nationalmuseet. __
2. -4 sept.: 5. kl. på weekend til Sjællands Odde.
9. -16. sept.: 6. kl. på lejrskole i Hjortdal.

24. -25. sept.: 8. og 9. kl. på weekend til Store- 
dam.

27. sept.: Idrætsdag på Gentofte stadion.
28. sept.: 9. kl. ser på orgelpiber i Vor Frelsers 

kirke.
6. okt.: Nordens dag.

10. okt.: Skolens 49-års fødselsdag.
10.-15. okt.: Børnebogsuge. 2., 3. og 4. kl. be

søgte børnebogsudstillingen på Øregaard mu
seum.

11. okt.: 5. kl. Klasseaften.
13. okt.: 8.—9. kl. Teateraften. „Alfie”.
24. okt.: FN-dag. 9. kl. opførte uddrag af Ester 

Nagels skuespil: „Et sted midt i verden”. 
Derefter UNICEF-filmen „Papirdragen”.

31. okt.: Julegavesløjden begyndte.
4 . nov.: Bestyrelsesmøde.
7 .-18. nov.: Salg af UNICEF-kort. Der indkom 

1700 kr.
8 .-21. nov.: Forældremøder.

16. nov.: Elevrådet arrangerede filmsforestillin
ger. Kl. 14 for 3.-4. kl. Kl. 19 for 6.-9. 
kl.

26. nov.: Gamle elever (7.x og y 1964) arran
gerede klassefest på skolen.

28. nov.: Første lys tændtes i adventskransen.
29. nov.: 7. kl. Klasseaften.

1. dec.: Første lys tændtes på klaveret.
3. dec.: Hold fra 5. kl. på weekend til Asserbo.
9. dec.: 6. kl. i Hellerup kirke.

13. dec.: Lucia-optog. (7. kl.)
16. -17. dec.: Julegaveudstilling.
21. dec.: Oplæsning og julehygge i klasserne.
22. dec.: Juleafslutning.
24. -27. jan.: 5. kl. deltog i Gentofte kommunes 

standpunktsprøver i dansk og regning.
(1. afd.).

25. jan.: 8.—9. kl. Teateraften. „På jagt efter 
solen”.

31. jan.: 7. kl. på Frihedsmuseet.
8. feb.: Elevrådet arrangerede filmsforestillin

ger. Kl. 12 for 1. kl., kl. 13 for 2. kl. og 
kl. 14 for 3.-5. kl.
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9. feb.: 8. og 9. kl. på Philips fabrikker og på 
Christiansborg.

11. feb.: Hr. Olsen (på ferie fra Grønland) til
bragte dagen på skolen. Såvel elever som 
lærere nød at høre om det spændende liv i 
det nordligste Danmark.

13. -18. feb.: 8. og 9. kl. i erhvervspraktik.
15. feb.: 4. kl. på Zoologisk museum.
17. feb.: 3. kl. på Nationalmuseet.
17. feb.: 6. kl. på Teknisk museum og på 

Louisiana.
20. feb.: Elevrådet arrangerede film om aftenen 

for 6.-9. kl.
21. feb.: 7. kl. Teateraften. „På jagt efter so

len”.
21. -24. feb.: 5. kl. deltog i Gentofte kommunes 

standpunktsprøver i dansk og regning.
(2. afd.)

25. feb.: Karneval. 1.—4. kl. mødte kl. 14,30 
til dans og tøndeslagning. Hjem kl. 16,30.
5.—9. kl. mødte kl. 20,00 til „Pigtråds”- 
bal. Festen sluttede kl. 24,00.

21. marts: Stæren var set og hørt i skolehaven. 
Der uddeltes lakridsstænger.

1.-6. april: 7. kl. afholdt FN-udstilling.
1.-2. april: 7. kl. på weekend til Storedam.
6. april: Gymnastikstævne i Idrætshuset. 4. og 

5. kl. drenge deltog med hr. Madsen, 7., 8. 
og 9. kl. piger med fru Richardt.

12. april: 6. kl. Teateraften. „Spillemand på en 
tagryg”.

15. april: Grønlandstime for 4.—9. kl. ved arki
tekt A. Havsteen-Mikkelsen.

15.-30. april: Grønlandsindsamling.
24. april—3. maj: Skriftlige årsprøver 6.—9. kl.

3.—10. maj: Skriftlige årsprøver 2.—5. kl.
2. maj: Skolemodenhedsprøver for 1. klasse 

1967—68.
2. maj: Ekskursioner: 1. kl.: Danmarks Akva

rium. 2. kl.: Frilandsmuseet. 3. kl.: Zoolo
gisk museum — Havnerundfart. 5. kl.: Dy
rehaven.

3.-7. maj: 8.—9. kl. Lejrtur til Skåne.
9. maj: „Med fru Richardt på Stillehavsøerne” 

arrangeret af elevrådet.
30. maj: 6. kl. på Nationalmuseets etnografiske 

afdeling.
Maj-juni: Den statskontrollerede prøve for 9. kl. 

samt årsprøve for 8. kl.
1. juni: 4. kl. tur til Allerød.

10 .-17. juni: Mundtlig årsprøve 5.—7. kl.
12 .-15. juni: Udstilling af elevarbejder.
14 . juni: 1.—4. kl. Forældredag og årsafslutning.
17 . juni: 5.—9. kl. Årsafslutning med efterføl

gende gilde for udgående elever.
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Elevrådet.
rbejdet i elevrådet har i år været præget af, at det ikke læn
gere har nyhedens interesse, og vi har så nået det tidspunkt,
hvor ideen med dette arbejde skal stå sin prøve. Rent prak
tisk har arbejdet fulgt de samme retningslinier som tidligere.
Repræsentanterne har været valgt for et halvt år, rådet har
holdt møde en gang om måneden, og dets arbejdsudvalg har 

haft et kort ugentligt møde; men det har været svært, både for elevrådet og 
skolen i almindelighed, at leve op til de høje idealer, der kommer til udtryk 
i elevrådets formålsparagraf:

— At inddrage alle, elever og lærere, i et positivt samarbejde til fordel 
for skolen, arbejdet og skolelivet

— at give børnene mulighed for at fremkomme med forslag til anskaf
felser, arrangementer og forandringer

— at komme med kritik af forhold, som de føler nytteløse eller uret
færdige

— at lære børnene at lytte til og respektere andres meninger
— at understrege, at der med frihed følger ansvar, og
— at opdrage til vågenhed over for skævheder i det samfund, der le

ves i.
Blot det at nærme sig dette mål kræver en virkelig effektiv indsats af 

alle de implicerede parter, og her støder vi ofte på problemer, især efter 
overvindelsen af de rent praktiske og administrative vanskeligheder, proble
mer, der må og skal løses, hvis elevrådsideen skal holdes på det plan, hvor 
den hører hjemme, og arbejdet med den ikke synes forlorent. Det er svært at 
få respekteret de afgørelser, der aftales eleverne imellem og eleverne og læ
rerne imellem, og det volder problemer af såvel økonomisk som tidsmæssig 
art at få de mange og ofte udmærkede forslag, der fremkommer, ført ud i 
livet. Problemerne bunder — i regelen — dybest set i forhold som glem
somhed, overfladiskhed og manglende vilje til at gå ind for sagen. Man er 
så vant til at få uden at yde — til at overlade arbejdet til andre.

Elevrådets formandspost har hele året været besat af Tim Schmidt 9. kl., 
og Nina Kiær 8. kl. var sekretær i første periode, mens Anita Hansen va
retog den anden.

Elevrådet har i årets løb stået for forskellige arrangementer: Skolefesten: 
Karneval med tøndeslagning og optræden, filmforevisninger for alle skolens 
klasser og lysbilledaften, hvor fru Richardt viste billeder fra Stillehavsøerne. 
Der blev denne aften taget entre, og indtægten gik til en skoleelev i Bu
rundi i Afrika, som elevrådet har påtaget sig fadderskab for.

Udover dette har elevrådet beskæftiget sig med mange andre ting: Det 
ene cykelskur i gården er lavet om til læskur, redaktionen af opslagstavlen 
i gården har været genstand for en konkurrence mellem klasserne, vore 
håndarbejds-glade piger har fået flere symaskiner, og der er som tidligere 
blevet solgt sparemærker.
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Forholdene i gården har været drøftet mange gange siden elevrådets start, 
og i år tog man hele ordensreglementet op til drøftelse i elevråd og lærer
råd for at nå til en ordning, der nogenlunde kunne tilfredsstille alle. Opga
ven var meget vanskelig og tog lang tid.

Som det ses, har elevrådet nok haft problemer, men det har også arbej
det og opnået resultater.

Fællestimer.
gentlig er der noget ulogisk ved at dele undervisning op i en 
mængde forskellige fag. Naturligvis er det nødvendigt, men 
man bliver alt for ofte nødt til at trække grænser, hvor der 
ingen grænser er, og man opnår kun sjældent at give børne
ne et indtryk af en sammenhæng og en helhed i alt det, de 
■lærer. Man behøver blot tænke på, hvor ofte en historisk be

givenhed kan hente sin årsag i en geografisk faktor, og hvor tæt kunsthisto
rien er forbundet med det herskende samfundssystem.

Selv med den bedste undervisning i de enkelte fag, vil man have svært 
ved at besvare spørgsmål som disse: Hvornår levede Solkongen, og hvordan 
var verdensbilledet på hans tid? Hvordan gik han klædt, og hvilken bygge
stil anvendte han, og hvordan var netop den opstået? Hvilke forfattere, kom
ponister og malere havde han fornøjelsen af, og hvordan levede og tænkte 
et ganske almindeligt menneske under hans regime?

At gå på tværs af fagene — at sætte tingene i relation til hinanden for 
derved at opnå en dybere forståelse af hvert enkelt fag — har længe været 
en ønskedrøm for os, og i år lykkedes det at realisere drømmen gennem et 
meget nært samarbejde mellem lærerne. Vi valgte at indlede med at give et 
bredt billede af barok-tiden og inviterede så 5.—9. kl. til den første fælles
time, hvor de implicerede lærere, støttet af lysbilleder, selvgjorte tegninger, 
klaverspil, oplæsning og grammofonplader, i foredragsform så kort og klart, 
som det var dem muligt, fortalte om begivenhederne inden for de enkelte 
fag i barok-perioden. Helt let var det ikke, for et sekels historie lader sig 
kun modvilligt gengive i små foredrag på 10—15 minutter, og mere end en 
time måtte det ikke vare, hvis det skulle fange børnene. Heldigvis faldt for
søget godt ud, og børnene udviste stor interesse, så vi fortsatte gennem re
sten af skoleåret vores påbegyndte vandring op ad udviklingens allerbredeste 
trappetrin, indtil vi ved årets slutning befandt os lige før udbruddet af den 
første verdenskrig.

Fællestimerne har budt på mange spændende oplevelser og har ofte blandt 
tilhørerne udløst små udbrud, der røbede, at et eller andet nu pludselig op
trådte i et andet og klarere perspektiv. De har hver gang været imødeset med 
glæde og spænding af både børn og lærere, og skolen bringer en hjertelig 
tak til de lærere, der har haft initiativ og tid til at skabe fællestimerne.
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En østgrønlandsk boplads — Kap Hope.
å langt mod nord, som man næsten kan komme, når man skal 
besøge mennesker inden for det danske riges grænser, ligger 
en boplads, der hedder Kap Hope. Den er nabo til den bedre 
kendte østgrønlandske boplads, Scoresbysund, 70 grader nord 
for ækvator, men den er en hel del mindre. I Kap Hope bor 
der ca. 150 grønlændere og slet ingen danskere. Der findes 

ikke mange steder, hvor man lever så oprindeligt grønlandsk som her, hvor 
alle mændene stadig ernærer sig ved at tage på fangst.

I april måned startede skolen en indsamling af tøj, bøger, penge og an
dre ting, man mente, der kunne være brug for i Kap Hope. Først havde bør
nene og mange interesserede forældre lært stedet at kende gennem et lysbilledfo- 
redrag, som blev holdt af et al Scoresbysund-komiteens medlemmer, som be
søgte bopladsen sidste sommer, og i de følgende uger kunne man næsten 
hver morgen se børn og forældre komme bærende på kasser og pakker, og 
det varede heller ikke længe, før meget godt og varmt tøj og mange andre 
ting hobede sig op på skolen.

Når isen i juli måned bryder op omkring Kap Hope og tillader det før
ste skib at komme igennem, vil vore ting blive bragt derop, og vi håber, at 
det vil blive begyndelsen til et godt og lærerigt venskab med dette fjerne 
stykke Danmark.

Lørdags-timer i 4, klasse.
Om lørdagen i sidste time lister børnene i 4. klasse så underligt rundt og 

gør mærkelige bevægelser uden at sige en lyd. Hvad mon det skal forestille? 
Jo — de øver sig i at udtrykke noget igennem pantomime — de prøver at 
leve sig ind i en situation for at vise, hvordan man så reagerer. Hvordan fø
les det f. eks. at være en stor fugl, der kommer flyvende ind i klassen? El
ler hvad foretager man sig, hvis man vinder en masse penge? Og hvordan 
mon det er at være en blomst, der er ved at springe ud?

Sommetider øver de sig på at liste gennem skoven uden at knække kvi
ste ligesom indianerne, og sommetider „sætter de lyd” på det, de foretager 
sig. De laver måske en del af klassen om til en sporvogn ved at sætte to 
rækker stole over for hinanden. Dér sidder de så — lidt morgensure — og 
kører til arbejdet. Der er rift om at være vognstyrer, og ofte er der minr 
dreårige børn med, som ikke er helt klar over, hvad man kan være bekendt 
at sige.

Stykker fra læsebogen finder de også på at dramatisere; sådan gik det i 
hvert fald med historien om familien Jobbe, Androkles og Løven og flere 
andre.

Midt på året fik de lyst til at spille Mester Jakel. Ole tog sit teater 
med, og børnene medbragte så mange dukker, at der var nok til, at de alle 
kunne have én på hånden, Det var lidt svært at få dukkerne til at gøre, som 
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de skulle: vinke, spise, sove, vågne, være henrykte eller gå — men en dag 
lærte de allesammen at danse, mens deres lærerinde sang „Den glade Enke” 
— det gjorde det lidt lettere — og meget morsommere. Nu kan dukkerne in
terviewe hinanden, og de kan spille små stykker, som børnene selv har dig
tet til dem.

En dag fik børnene en stor overraskelse, som gjorde dem meget glade: 
Oles far havde lavet et flot teater til dem — ét, som klassen gerne måtte 
beholde. Det var vældig pænt af ham, og nu håber 4. klasse, at de engang 
bliver så dygtige, at de kan opføre et Mester Jakel-skuespil for nogle andre 
klasser.

FN-udstillingen,
nden påskeferien havde 7. klasse et større gruppearbejde 
om FN, hvor de satte sig grundigt ind i den vældige organi
sations mange virkefelter. Lige inden påske, da arbejdet nær
mede sig sin afslutning, fik børnene den idé, at skolens andre 
klasser også skulle have glæde af de oplysninger og det ma
teriale, der var samlet, og de gik derfor i gang med at for

berede en FN-udstilling. Sidste dag i påskeferien mødtes et par elever med 
deres lærerinde, og sammen besøgte de FN’s og særorganisationernes konto
rer for at få brochurer, billedserier og plakater om emnet.

Lørdagen efter påske åbnede så en meget instruktiv udstilling, der var 
blevet til gennem et gruppearbejde med to af de mest indsigtsfulde elever 
som ledere. I alle frikvartererne var der livlig trafik til og fra udstillingslo
kalet, og adskillige forældre lagde også deres vej forbi. For de mindste klas
ser arrangerede børnene en forklarende gennemgang af udstillingen.

7. klasse havde helt på eget initiativ ordnet en indsamling til FAO og 
WHO, og da udstillingen sluttede en ugestid efter, kunne klassen sende 
322,43 kr. til de to organisationer.

Mette Maegaard Nielsen, 7. kl.
13



De dejligste eventyrtimer.
ørste klasse har i foråret haft nogle meget spændende og helt 
vidunderlige eventyrtimer.

Fru Toft, som for 1. klasse er Ingers mor og for os an
dre „mor” ved skolen gennem 11 år, har givet børnene nogle 
aldeles dejlige timer, hvor de har lyttet, malet, skrevet, læst 
og genfortalt eventyr om tapre riddere, søde prinsesser, onde 

troldmænd og drager, engle og fortryllede prinser. Fru Toft har en enestå
ende evne til at fange børnene, og ud fra eventyrenes handling er hun med 
børnene kommet ind på begivenheder i naturen og i menneskelivet.

I disse timer har børnene oplevet det spirende forår, og de har oplevet 
naturens mange former og figurer, idet de selv har fundet blade og bragt 
dem med, de har lært rim og lært at fatte mange vanskelige og dramatiske 
ord. I et eventyr, hvor et ondt væsen lover den gode „guld og grønne sko
ve”, kom man f. eks. ind på begrebet „penge”, og at ikke alt kan købes. 
Samtidig er farveblyanterne blevet slidt ned, og små „kunstværker” er spiret 
frem.

Sammen med klassens øvrige lærere har fru Toft givet 1. klasse de 
grundlæggende færdigheder og kundskaber, og hun har gjort det med en 
enestående varme og interesse.

Det er skolens opgave at bibringe barnet kundskaber og nære dets fan
tasi og intelligens. Skolelivet bliver rigt, hvor barnet møder et stof, som det 
kan bearbejde og bruge i sin udvikling.

Skolen og specielt 1. klasse siger fru Toft tak for det altid givende for
ældresamarbejde.

LÆRERVÆRELSET

Der er sket noget nyt 
i det år, der er gået: 
en herlig kahyt 
har lærerne fået!
Vi fandt os et rum, hvor der ikke var børn, 
og tog så med pensler og nåle en tørn.
En, der ku’ save, fik lavet en bænk, 
og skolen forærede bord og stole.
Nu nyder vi rigtig dagens oaser, 
når børnene rundt i gården maser.
Vi glæder os dagligt og si’r ofte: „Tænk — 
kan der være s å fredeligt på en skole?”
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Ordensregler for skolegården
vedtaget og offentliggjort den 29. april 1967 af Fru Busses Skole’s elevråd.

VI ØNSKER FREDELIGE OG SIKRE FORHOLD 
derfor er det forbudt at slås, 

at lege kæde-tagfat, 
at ride på hinanden, 
at være på altanerne.

VI ØNSKER AT BESKYTTE VÆRDIER
derfor er det forbudt at beskadige træer, planter og ting,

at lege og kaste med tøj,
at spille bold (fordi gården ikke er egnet til det).

VI ØNSKER AT LEVE UNDER ORDNEDE FORHOLD
derfor er det forbudt at lege på toiletter,

at lege i og bag skurene.

VI VIL GERNE HAVE DET RART SAMMEN 
derfor

vis hensyn.
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Bogliste På kontoret udleveres en liste over de ved skolen anvendte bøger.

Boglån af skolebøger,
Skolen disponerer over en samling lærebøger til brug for skolens elever. 
De børn, som afleverer deres brugte bøger til samlingen, har fortrinsret 
til at låne.
For at komme i betragtning ved udlånet er det nødvendigt inden som
merferien at indlevere „ønskeseddel” til klasselæreren.

Biblioteket.
Skolens bibliotek holdes åbent mandag, onsdag og fredag i 12-frikvar- 
teret.

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

Bopælsforandring.
Såfremt en elev skifter bopæl eller telefonnummer, bedes det omgående 
og helst skriftligt meddelt skolen.

Ekstraundervisning.
Der gives i skoletiden særundervisning i dansk ved ordblindepædagog 
frk. Olga Arendrup.

Elevjob.
Mælkemænd: Jørgen Gottlieb, Bjørn Toft (7. kl.)
Tepiger: Marianne Frommelt, Anna Marie Jørgensen (7. kl.)
Klokker og vandmester: Peter la Cour (7. kl.)
AV-mænd: Kim Nyegaard, Henrik Thomsen (7. kl.)
Falck-mænd: Tim Schmidt, Carsten Wolf (9. kl.)
Følgepiger og vagt for 1. klasse: Anne Louise Holm, Mette Maegaard 
Nielsen (7. kl.)
Biblioteksassistenter: Anne Lassen, Birgitte Upton-Hansen (6. kl.)
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Elevrådsmedlemmer.
Perioden august—december: 2. kl.: Benedicte Toftegaard, Christian Jør
gensen. 3. kl.: Birgitte Jørgensen, Peter Lassen. 4. kl.: Helle Cordsen, 
Ole Meisner Dideriksen. 5. kl.: Bolette Kiær, Thomas Lipsøe. 6. kl.: 
Louise Schultz, Jan Klitgaard. 7. kl.: Anne Marie Jørgensen, Claus Pies
ner Davidsen. 8. kl.: Nina Kiær, Carsten Bo Rasmussen. 9. kl.: Tim 
Schmidt, Mads Gulstad. Lærere: Bodil Jespersen — Arne Madsen.
Perioden januar—juni: 2. kl.: Mette Nielsen, Lars Bennike. 3. kl.: Mor
ten Kruse Madsen, Birgitte Jørgensen. 4. kl.: Regitze Bodenhoff, Jørgen 
Lauridsen. 5. kl.: Charlotte Bay, Per Weng. .6 kl.: Anita Hansen, Frede 
Pedersen. 7. kl.: Alice Hansen, Peter la Cour. 8. kl.: Nina Kiær, Car
sten Bo Rasmussen. 9. kl.: Mads Gulstad, Tim Schmidt. Lærere: Brita 
Ludvigsen — Arne Madsen.

Forældremøder.
I november måned afholdes under hyggelige former forældremøder for 
alle klasser. Lærerne fortæller om det daglige arbejde på skolen, og for
ældrene får lejlighed til samtaler indbyrdes og med lærerne. Ofte træk
ker disse møder ud til midnat, og mangen kontakt er her skabt for det 
så vigtige samarbejde mellem hjem og skole.

Frilørdag.
Skolen har forsøgsvis holdt lang weekend et par gange i månederne li
ge før og efter sommerferien. Alle har været tilfredse med ordningen, 
og den fortsætter derfor i det kommende skoleår.

Færdselslære.
Der gives undervisning og vejledning i alle skolens klasser.

Gaver til skolen.
Skolen bringer sin bedste tak for gaver til skolens samlinger, bogpræ
mier m. m. Aug. Olsens Boghandels bogpræmie blev ved afslutningen 
tildelt frk. Olga Arendrup.

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

Gymnastik.
Pigernes gymnastikdragt: Blå crepenylon-dragt, model „Athen”, blå plast
sokker til indendørs brug, blå sokker og tennissko til udendørs brug. 
Drengenes gymnastikdragt: Rød trøje med korte ærmer, sorte benklæder, 
hvide ollerupsko til indendørs brug, hvide tennissko til udendørs brug.
Fritagelse fra gymnastik udover 8 dage kræver iflg. ministeriel bekendt
gørelse lægeattest.

Julegavesløjd.
I månederne inden jul arbejdede et halvt hundrede børn en eftermiddag 
om ugen med bast, peddigrør, stoftryk og håndarbejde.
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Kjolesyning.
I månederne januar, februar og marts har fru Rode en eftermiddag 
ugentlig afholdt et kursus i kjolesyning, hvori ca. 12 piger fra 4., 5. og 
7. kl. har deltaget med stor iver. Kurset er kommet i stand på børne
nes egen foranledning gennem elevrådet.

Lærerbørn.
Hr. J. Rasmussens søn Jens blev født den 4. marts 1967.

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 rytmc- 
og melodiinstrumenter (klokkespil, xylofon, blokfløjte og melodica).

Mælk og vitamintilskud.
Eleverne i 1.—7. kl. får gratis hver dag hele skoleåret igennem J/t 1 
sød- eller kærnemælk samt i tiden fra 1. november til 30. april 1 vita
minpille daglig.

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 kund
skaber og evner, der gør dem skikkede til at modtage undervisning i 
den ønskede klasse.
I begyndelsen af maj måned afholdes således en modenhedsprøve fol
de elever, der er indskrevet til påbegyndelse af skolegang i 1. klasse 
samme år.

Penge.
Det henstilles, at eleverne ikke medbringer flere penge på skolen end 
højst nødvendigt.

Skolebio og Skolescene.
Eleverne i 5.—9. kl. har overværet Skolescenens filmforestillinger. Ca. 60 
børn fra 1.—4. kl. har sammen med deres forældre overværet Skolesce
nens forestillinger for de mindste.

Skolebladet.
Skolebladet „Busses Tidende” er nu nået gennem 4. årgang, en ret an
selig alder for et skoleblad. Bladet har med 4. årgang fået en ansigts
løftning, idet det er blevet trykt i farver på skolens nye spritduplikator. 
Der er udkommet 4 numre i årets løb, hver på 16—18 sider.
Medarbejderne har i år været: Ulrik Storm, Jan Klitgaard, Peter la 
Cour, Peter Danstrup, Jørgen Gottlieb, Henrik Thomsen, Gorm Sandorf, 
Anders Petersen og Tim Schmidt.

Skolelægen.
Skolelægen fører helbredskontrol gennem regelmæssig undersøgelse af 
børnene. Undersøgelsen omfatter foruden måling og vejning en fuldstæn- 
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dig legemlig undersøgelse og kontrol af syn og hørelse, medens behand
ling af sygdom henvises til børnenes sædvanlige læge. Skolelægen og 
skolesundhedsplejersken fører desuden i samarbejde med tuberkulosesta
tionen i Lyngby den regelmæssige 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 skolelæ
gen sig i forbindelse med hjemmet, og forældrene kan iøvrigt ved hen
vendelse til skolen få oplyst, hvornår skolelægen træffes.
Skolens læge er dr. Agnet eB ræstrup.
Med udgangen af 1966 forflyttedes sundhedsplejerske fru Doris Wam
berg Bischoff til andet arbejde inden for Gentofte kommune. .Skolen brin
ger hermed fru Wamberg Bischoff sin tak for den enestående måde, 
hvorpå hun gennem 10 år har varetaget sit arbejde her.
Samtidig byder vi vor nye sundhedsplejerske, fru Karen L. F. Knudsen, 
velkommen.

Skoletandpleje.
Der ydes gratis tandpleje til elever boende i Gentofte kommune. For 
Frederiksberg og Københavns kommune gælder følgende ordning: Ele
ver kan få tilskud til tandbehandling hos privat praktiserende tandlæge 
eller behandles gratis på de respektive kommuners skoletandklinikker. 
Andre kommuner: I hvert enkelt tilfælde må forældrene søge den hjem
mehørende kommunes skolevæsen om tilladelse til benyttelse af Gentofte 
kommunes skoletandklinik.
I skoleåret 1966—67 har 68 elever været til behandling på Gentofte 
kommunes skoletandklinik.

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

Svømning.
6.—9. kl. har 1 times svømmeundervisning om ugen i Østerbros svøm
mehal. I skoleåret 1966—67 har 26 elever taget svømmemærker: 10 
bronze, 8 sølv, 4 guld og 3 skolens eget svømmemærke.

Sygdom.
Hvis en elev angribes af en børnesygdom eller sygdom af alvorlig smit
som art, bedes det snarest meddelt skolen.

„Vor egen ramme“.
I skifterammen i underetagen udstilles tegninger eller malerier lavet og 
valgt af eleverne selv.
I skifterammen i stueetagen udstilles reproduktioner, plakater, præmie
rede konkurrencetegninger m. v.
Skolen bringer hermed sin gamle elev, kunstforlægger Vagn Schmidt, en 
hjertelig tak for den hjælp, der gennem 9 år er ydet os til dette formål 
ved udlån af alle de reproduktioner, som har spredt skønhed over vo
res dagligdag.
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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. og 9. 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 
kommunalt 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. 8 36 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


