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TELEFON HELRUP 1 050

2900 HELLERUP
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Forældrekredsen.
Forældrekredsen, som består af samtlige elevers forældre, har som be
styrelsesmedlemmer:
Direktør, fru Georg Andersen.
Fru Ingeborg Klitgaard.
Bankdirektør Henning Maegaard Nielsen (formand).
Overlæge Mogens Roelsgaard.
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 1968—69 begynder onsdag den 14. august kl. 9.
1. kl. begynder tirsdag den 20. 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.

Fru Lund fortæller skolens historie, ledsaget af lysbilleder.

Skolens 50 års jubilæum
10. oktober 1967.

Uddrag af skolens historie, fortalt ved aftenfesten.

Det var i 1917 - under den 1. verdenskrig - året for den russiske
revolution. Det var dengang, konditorkager kostede 5 øre. Dengang
man sommersøndage kørte i sporvogn i åben bivogn til Klampenborg - eller med toget, hvor der var vogne i to etager med udvendig
trappe op til 1. sal.
Færdselen på gaderne lignede bestemt ikke den, vi har i dag. Her
oppe på Strandvejen, over for Hellerupvej, lå bommen. Bomman
den hed Hansen, og hver gang der kom en vogn - langt de fleste var
hestevogne — standsede den, og Hansen gik ud med sine byttepenge
i en åben cigarkasse og opkrævede bompenge og gav den lov at køre
videre.
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På den tid kunne man i »Villabyernes Blad«, der dengang hed
»Ugen« og var et 4-sidet blad i stilebogsformat, læse en annonce,
hvori der stod, at fru K. Busse, Strandparksvej 2, gav lektiehjælp for
50 øre i timen. Her boede min mor på 2. sal i en 3-værelsers lejlighed,
og her startede skolen omkring spisebordet.
Det begyndte altså med lektielæsning, og så kom forældrene og
spurgte, om fru Busse ikke ville læse helt med deres børn, for de, der
før havde været kede af at gå i skole, var blevet så glade, fordi de nu
mærkede, at de kunne noget. Og det kunne de, fordi fru Busse aldrig
tillod, at der blev leet af nogen, når de sagde noget forkert, og fordi
fru Busse aldrig gav tabt; hun troede på, at alle kunne lære noget og så troede de det efterhånden også selv - og så gik det, - de havde
vundet deres selvtillid tilbage.
På den måde gik det til, at skolen startede med det, vi i mange
år kaldte fortsættelsesholdene, senere F 1, F 2 og F 3, nu 8. og 9.
klasse, og omkring disse elever groede skolen så op. Intet tinder, at
vi altid har omfattet denne del af skolen med speciel interesse. Her
er faktisk ind imellem sket mirakler.

Skolen omkring spisebordet.
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Et frikvarter (1932).

Skolens 20-års fødselsdag.

Fra fru Busses dagbog:

»Da det saa lykkedes at komme i Besiddelse af Strandparksvej
15, hvor Skolen nu har sit Hjem, gik vi for første Gang ind under
rolige og trygge Forhold. Den 20. August 1929, den Dag, da vort
allerstørste Ønske blev opfyldt, da vi indviede vor nye Skole, var vel
nok Skolens største Festdag.«
Midler til køb af dette store hus var slet ikke for hånden, og det
var i virkeligheden et uhyre dristigt skridt - de allerfleste ville sik
kert have veget tilbage for en sådan beslutning som ene kvinde, 55
år gammel.
I dagbogen står videre at læse: »Da jeg havde underskrevet Pa
pirerne, syntes jeg, at jeg havde solgt mig selv, og at det maatte være
umuligt at sove roligt mere. Men saa en Dag, som jeg stod ude paa
Vejen under Lindetræerne og saa paa den store, hvide Bygning og
følte mig saa lille, vidste jeg pludselig, at hvis jeg havde Evner og
Styrke til dette store Værk, saa vilde Vor Herre nok hjælpe mig og
lægge sin Velsignelse i det. Og lykkedes det ikke, ja, saa var det vel
Hans Mening - og saa var jeg tryg.«

+

+

<

I skolens første årsberetning skrev fru Busse:

»Naar Forældre kommer med deres Barn til Skolen, betror de det
bedste, de ejer, til Skolens Varetægt.
Skolen skal være Barnets Hjem i den Tid, det tilbringer der. Der
ved overtager Skolen Hjemmets Pligter og Ansvar, og derfor er Sam
arbejde mellem Skole og Hjem af saa stor Vigtighed; de maa forstaa,
ikke modarbejde hinanden.
Børn tilbringer en meget stor Del af deres Barndom i Skolen;
denne Tid vil vi prøve at gøre til en lykkelig Tid for dem.
Et Barn skal føle sig tryg og glad for at kunne trives.---Børn er af Naturen virksomme. Det værste, man kan gøre et
Barn, er at forlange, at det skal være fuldstændig passivt. Denne
Trang til at foretage sig noget vil vi benytte til at lære Børnene at
arbejde og lære dem Værdien og Glæden ved et godt udført Arbejde.
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Børn vil tages alvorligt - baade i Leg og Arbejde. De holder af
at prøve deres Kræfter, men byder man dem Opgaver, som ligger for
højt, nedlægger de fleste af dem Arbejdet.
Børn kan og skal ikke naa lige langt, men saa langt deres Evner
og Kræfter rækker. Det er Skolens Opgave at forlange netop dette
Arbejde af hvert enkelt Barn.---Har Børnene arbejdet godt i 5-6 Timer paa Skolen, maa man
ikke forlange for meget mere; de skal have en Del af Dagen, som de
uden Samvittighedsnag kan regne for deres egen og benytte, som
de vil.
I Fritiden, hvor Børnene selv bestemmer, hvad de vil foretage
sig, gror der saa meget frem, som Skolen ikke kan give Tid til at gro.
Ved at lære Børnene, at man altid selv maa tage Følgerne af sine
Handlinger, og at enhver Forseelse straffer sig selv, forsøger vi at
styrke deres Ansvarsfølelse. Har de gjort noget galt, maa de selv
forsøge at faa det i Orden igen. — «
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Den første skoledag.

Et par sider fra det første årsskrift 1932:

Sang.
Rytmesansen søges udviklet ved, at Eleverne — i de mindste Klasser
— til nogle af Sangene udfører Bevægelser. —

Engelsk.
... og der er undervist i engelsk Konversation og Stil af en indfødt
engelsk Lærerinde.

Strengeorkester.
Eleverne danner et lille Orkester af Mandoliner, Guitar og Luth.

Skolekomedie.
... og udvikler Børnenes Energi gennem den nøjagtige Indøvelse af Rol
lerne, og at det desuden hjælper dem til en frejdig Optræden.

Krydstime.
I femte Klasse er en Time om Ugen Krydstime, det vil sige, Børnene
har i denne Lov at indhente og faa den fornødne Hjælp til, hvad de har
forsømt i Ugens Løb.------
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Kulturfilm.
Skolen lejer Forevisningsapparat og belærende Films til Brug ved Un
dervisningen.

1. Klasses Bogliste.
1 kvadreret Tavle og 2 Grifler.
Svamp og Svampepose.
Arvins Regnebrædt.

Gaver til Skolen.
Flagstangen i Skolegaarden. 5. Klasse: Et stort Dannebrogsflag. Kokusnød med Skal. Sand fra Ørkenen. En Fader: 6 Gulvklude. Duehoved,
Søhest, Rådyrben og Hugorm.

Frikvartererne.
— og Spisefrikvarteret varer 'A Time. I det første Kvarter skal Ele
verne sidde paa deres Plads og spise, — derved faar de Tid til at tygge
Maden ordentligt og løber ikke om og taber den, naar de leger.

Mælk.
Paa Skolen kan Eleverne købe Sophienborg Mælk. Ved Abonnement
leveres om Fredagen en ugentlig Regning, som bedes betalt om Lørdagen.
Abonnement er bindende for en uge.------
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Af skolens dagbøger gennem 50 år.
1917:

Fru Kirsten Busse, født d. 24. maj 1873, enke efter læge Rudolf Busse,
oprettede d. 10. oktober »Fru K. Busses Privatskole«.

1917-22:

Skolen holder til på Strandparksvej 2, 2. sal, i en 3-værelsers lejlighed.

1920:

Frk. E. B. Schmidt, »Smitter«, ansættes og er, afbrudt af en kortere
periode, lærerinde ved skolen i 38 år til sin død i 1962.

1922—23:

Man flytter til Hellerupvej 49 i en villa med have.

1923:

Fru C. Husnæs kommer til. Hun er fru Busses trofaste hjælper gen
nem 37 år.

1923-29:

Skolen lejer sig ind i en villa på Lille Strandvej nr. 1.

1926:

Fru Karen Madsen begynder som lærerinde ved skolen. Et lykkeligt
samarbejde, der varer i 34 år. Senere har fru Madsen skrevet skolens
grammatikbog, udfærdiget en regneplan samt stået os bi med sine rige
erfaringer.

1929:

Skolen får sit eget hjem i villaen på Strandparksvej 15.

1932:

Daværende elever med forældre lader udfærdige skolens bomærke, teg
net af fru Edith Ludvigsen.
Der afholdes første gang lejrskole på »Storedam«, som først rektor
Hartvig Møller, siden hans datter, fru Kirsten Lauritzen, til stadighed
har stillet til skolens disposition.
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1934:

Forældrekreds med bestyrelse dannedes.

1935:

En børnehave var tilknyttet skolen et par år.
Aage Svendstorp ansættes. Lærer og senere inspektør (19 år ved sko
len).

1937:

Skolens 20-års fødselsdag. »Fru K. Busses Privatskoles Venner« opret
tes med fru C. Kjeldsen som kasserer, hvilket hverv hun bestred gen
nem 21 år.
»Skolesangen« bliver til, skrevet af dr. phil. Harry Andersen.

1940 -45:

Besættelsestiden i Danmark. Den mørke tid prægede skolens liv.

1942:

Fra årsberetningen: »Det er mig en stor Glæde hermed at kunne med
dele, at jeg har optaget min Datter, Fru Inger Lund som Medbesty
rerinde ved Skolen«.
Skolens 25-års fødselsdag. Stor fest i Hellerup Klub. Eleverne skæn
kede skolen dens fane.

1944

Fr. Bruun Nielsen tilknyttes skolen som lærer, han bliver i 13 år.
Første gang vi holdt »Lagkagegilde« for udgående elever.

1945

Skolen var lukket fra 2. maj p. gr. a. optræk til uroligheder og åbner
igen d. 14. maj i et frit land.
Ordblindeundervisningen startede.

1946

Fru Inger Nissen (16 år ved skolen) og fru K. Worsøe (10 år ved sko
len) bliver lærerinder ved skolen.
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1947:

Der indførtes gratis tandpleje for skolens elever.

1948:

Fru Busses 75-års fødselsdag d. 24. maj. Efter morgensang serveredes
morgenkaffe for 150 gamle elever og forældre - (sukker til eget for
brug måtte medbringes!).
Fru Busse overgiver skolens ledelse til fru Lund . . .
». . . Der er ingen, i hvis hænder jeg så gerne og så trygt lægger sko
lens ledelse, som i dine------- «.
Et forældrepar ved skolen forærer et fond på 1000 kr. til skolerejser
og -udflugter.

1949:

Skolens hjælp til pastor Chemnitz, børnehjmmet »Gertrud Rask’s Min
de« i Lichtenau på Grønland starter. Gennem 17 år samles hvert år
tøj og penge.

1950:

Skibsreder Knud Lauritzen og frue skænker et rejsefond for lærere ved
skolen på 5.000 kr. Fondet skulle opbruges i løbet af 5 år.

1951:

Frk. Nanna Nielsen har gennem 17 år fremover daglig holdt skolen
ren for os.

1953:

Fru Busse tildeltes »Den kongelige belønningsmedaille af 1. klasse med
Krone«.

1954:

Skolelægeordningen indførtes.
Fru Lunds datter, fru Birte Carstensen, ansættes som lærerinde. Flun er
ved skolen i 8 år.

1956:

Fru Lunds anden datter, fru Marianne Høgsgaard, er lærerinde her i
O
5r ar.

1958:

Ny skolelov trådte i kraft.
Ib Olsen blev ansat som lærer, senere inspektør (8 år ved skolen).

1960:

Den 16. januar mistede skolen sin skaber og leder gennem 31 år, fru
Kirsten Busse. Der blev tomt på 2. sal — og inden i os alle —

1967:

Skolens 50-års fødselsdag d. 10. oktober. Dagen fejredes på festligste
måde. Stor, udvidet morgensang med taler og gaveoverrækninger. Der
sluttedes med, at alle blev vist op at bese den nyeste udsmykning, fug
ledekorationen på 1. sal.
Skolen holder fri, og man mødes om aftenen til fest for nuværende
elever med forældre, lærere, gamle elever og -lærere o. a. på Gammel
Hellerup Gymnasium.
Først opførtes en revue af nuværende elever, derefter fest og dans.
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Ved morgensang på skolens 50-års fødselsdag sagde fru Lund bl. a. til
eleverne:
»Jeg vil prøve at give jer en fornemmelse af, at det enkelte menneskes
liv er et led i en kæde — et led i en slægt — et led i et arbejde af betyd
ning, hvor den ene generation bygger på den foregåendes resultater — et
led i arbejdet for en idé, som man synes, det er værd at kæmpe for.
Hvis det enkelte menneske slet ikke føler sig bundet — men tænker,
livet er mit eget, jeg vil have det så rart og nemt som muligt, ja, så bliver
det slet ikke rart, for så forkæler man sig selv — og forkælede børn (og
voksne) har det ikke rart; de bliver nemlig utilfredse og utaknemmelige,
og følelsen af taknemmelighed er nok en af vore største rigdomme. Vi må
give os selv pligter, føle ansvar og prøve at leve op til det for at få me
ning i tingene og arbejdsglæde i hverdagen.
Og så sker der det, at man selv bliver ligesom mindre i helheden, men
ens indsats får større betydning.
Slægt skal følge slægters gang — og sammen bygge det op, som vi kal
der kultur. Og for at vi mennesker ikke skal køre i grøften, men holde os
på vejen, må vi bruge både vor forstand og vore følelser: Med kund
skab og kærlighed bygger man en verden op.«

+

+

+

Maj 1968.
Skolen er os alle sammen!
Aldrig har jeg følt det stærkere end den 10. oktober 1967, da så helt
overvældende mange, både tidligere og nuværende forældre, lærere, ele
ver og venner sluttede op omkring den 50-årige.
De kom fra nær og fjern, de skrev, de bragte gaver og blomster. Det
blev en helt uforglemmelig oplevelse, for hvilken jeg — som den gamle
skoles repræsentant for alle de mange, der gennem det halve århundrede har
virket i dens ånd — endnu engang bringer min dybfølte tak.

Inger Lund.
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Skolen.
Skolen er en privat fællesskole, der i overensstemmelse med friskolelo
ven underviser sine elever i nært samarbejde med hjemmene gennem hele
den undervisningspligtige 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
indstilles til optagelse i 1. realklasse.
Elever, der afslutter deres skolegang efter 9. klasse, kan deltage i den
statskonstrollerede prøve og modtage det statsanerkendte afgangsbevis.
Elevantallet i klasserne ligger mellem 12 og 20.
Skolen har i skoleåret 1967—68 haft 143 elever.
Hver lørdag slutter skolen kl. 12.10.
Eleverne i de mindre klasser har så vidt muligt ingen lektier til man
dag.

Skolens lærerkræfter.
Andersen, Jens Kr., stud. mag.
Arendrup, Olga, frk., aut. ordblindepædagog,
konsulent ved særundervisningen.
Fallesen, Jens-Jørgen, cand, theol.
Hansen, Winnie, fru, eksam. lærerinde.
Henriksen, Jytte, fru, sekretær.
Høffding, Aase, fru, pianist, eksam. musikpædagog.
Holte, Annemarie, fru, eksam. lærerinde.
Iversen, Liselotte, fru, eksam. lærerinde.
Jespersen, Bodil, fru, eksam. lærerinde, faglærer.
Johannesen, Ebba Sømod, fru, eksam. gymnastik- og
svømmelærerinde.
Juul-Hansen, Annette, frk., eksam. lærerinde.
Ludvigsen, Brita, frk., eksam. lærerinde.
Lund, Inger, fru, skoleleder.
Madsen, Arne, eksam. lærer, faglærer.
Nissen, Erik, eksam. lærer.
Rode, Jytte, fru, håndarbejdslærerinde.
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Skolens arbejdsform.
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Elevtallet i klasserne ligger mellem 12 og
20.

6,

1.—5. skoleår.
I de 5 første hovedskoleklasser følges en
undervisningsplan, der ligger på linie med
si
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 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 undervis
ningen i de første år på lærerens mundtlige fremstilling. Fra 3. klasse tages
bøgerne efterhånden i brug for herigennem at vænne børnene til selvstæn
digt arbejde.
Desuden undervises i sang, musik, håndarbejde, sløjd, gymnastik og
formning.
Engelskundervisningen påbegyndes i 5. klasse.

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 under
visningen 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 opryknings
prøven fra samme, såfremt skolen skønner dem egnet, overflyttes til en 1.
gymnasieklasse.
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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 ekstra
ordinære eksamensmellemskoleklasse. I de år, der er forløbet siden, har 76
pct. af samtlige elever i 3. fortsættelsesklasse bestået denne prøve, som nu
i følge 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 kunsthånd
værkerskolen, 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 anbrin
ges på det hold, hvortil det i det pågældende fag ifølge evner og kundska
ber 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 hver enkelts karakter og evner. Ar
bejdseffektiviteten bliver på denne måde stor, og hvert barn kan nå så
langt, dets evner og kræfter strækker til. Vi lægger vægt på at give under
visningen 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 —
naturlære — engelsk — tysk — orientering med geografiske, biologiske og
historiske emner, herunder samfundslære — erhvervsorientering med prak
tik — familiekundskab — maskinskrivning — sløjd — håndgerning —
legemsøvelser, herunder svømning.
Der lægges i fagene dansk og regning særlig vægt på at underbygge
elevernes elementære kundskaber. I sprogundervisningen er målet at give
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eleverne en vis talefærdighed, og i orienteringsfagene arbejdes der på at
give et afrundet overblik over stoffet samt kendskab til de samfunds
spørgsmål, 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 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
hendes kræfter og evner rækker. De unge skal kunne gå ud i livet med so
lide, 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 skole
arbejdet.
Disse midler sikrer blandt andet, at intet barn af økonomiske grunde
udelukkes fra at deltage i lejrskoler og andet, som skolen byder på, og de
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, 2100 København 0.

Fugledekorationen.
Vores trappegang bliver smukkere og mere og mere spændende at fær
des på. Efter landjordens dyr og planter i stueetagen og stjernebillederne
helt oppe har vi i år, takket være »Fru Busses Skoles Venner«, fået ud
smykket væggen på første sal med himlens fugle (se side 1).
Der er 62 fugle i alt, og billedhuggerinden fru Edith Ludvigsen har
under sit arbejde studeret de levende fugle så grundigt, at værket også for
en ornitologs skarpe øjne kan få absolut anerkendelse.
Skolen bringer sin hjerteligste tak til »Fru Busses Skoles Venner« for
den smukke og berigende gave og til fru Edith Ludvigsen for det meget
store arbejde, der er lagt i den kunstneriske udførelse.
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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 tilskudsord
ningen, 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 dan
ske friskole og at værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål.
Forældrekredsen har på et forældremøde i november 1955 besluttet, at
forældrekredsen automatisk tilmeldes Dansk Friskoleforening. — Kontin
gentet er 10 kr. pr. familie pr. år og opkræves af skolen sammen med skole
pengene.

Elevforening.
I min tale ved Fru Busses Skoles 50-års jubilæum foreslog jeg, at der
blev startet en elevforening for gamle elever af skolen.
Formålet skulle være, at »vi gamle« kunne mødes og opfriske minder
fra skoletiden og følge hinanden lidt i tiden fremover.
Vi har fået lov at bruge skolen som mødested, og jeg kunne tænke mig,
at vi én gang om året holdt en hyggeaften.
Interesserede gamle elever bedes sende deres navn og adresse til
fru Hanne Mohr,
Præsteengen 8
Rønnebæk, 4700 Næstved.
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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
sommerferien at indlevere »ønskeseddel« til klasselæreren.
Biblioteket.

Skolens bibliotek holdes åbent mandag, onsdag og fredag i 12-frikvarteret.
Biblioteksbesøg.

4.—7. kl. har været på børnebiblioteket for at modtage undervisning
eller for at udvælge bøger til et klassebibliotek.
Bopælsforandring.

Såfremt en elev skifter bopæl eller telefonnummer, bedes det om
gående og helst skriftligt meddelt skolen.
Ekstraundervisning.

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

Mælkemænd: Jes Bennike, Finn Nivaro (7. kl.).
Tepiger: Susanne Henriksen, Birthe Nielsen (7. kl.).
Hjælpepiger for 1. klasse: Anita Hansen, Vibeke Breyen, Louise
Schultz (7. kl.).
Teknikere: Jan Klitgaard, Erik Berggren (7. kl.).
Glemmekasse: Ulrik Storm, Hans Frandsen (7. kl.).
Klokker og vandmester: Ole Brauer (5. kl.).
Biblioteksassistenter: Anne Lassen, Birgitte Upton-Hansen (6. kl.).
Regitze Bodenhoff, Benedikte Lassen (5. kl.).
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Elevrådet.

Elevrådet har som tidligere brugt en stor del af tiden på problemer
i skolens daglige arbejde og specielt problemer i forbindelse med
skolegården. Af mere konkrete opgaver kan nævnes: Fadderskab
for dreng i Burundi i Afrika med betaling, 350 kr., for skolegang
for et år. Salg af lodsedler til fordel for grønlandske børn. 6 film
forevisninger med film afpasset efter klassetrin. I forbindelse med de
stores filmaften har der været arrangeret diskussionsmøde.
Frugtsalg i gården i spisefrikvarteret. 2 konkurrencer om bedste op
hængning på opslagstavlen. Ekstrahåndarbejde efter skoletid for 4. 5.
kl. piger (i marts og april).
I forbindelse med elevrådsvalget i januar, arrangeredes der valg
kamp med valgtaler og hemmelig afstemning i dertil indrettet valg
lokale.
Elevråd smed I em mer.

Perioden august-december: 2. kl.: Trine Lauritzen, Kim Arvid Niel
sen. 3. kl.: Helle Andersen, Bo Jespersen. 4. kl.: Bolette Thygesen,
Morten Kruse Madsen. 5. kl.: Benedikte Lassen, Ole Meisner Dideriksen. 6. kl.: Charlotte Bay, Per Weng. 7. kl.: Anita Hansen (for
mand), Steen Kilander. 8.—9. kl.: Dorte Christensen, Christian Peschardt. Lærere: Brita Ludvigsen, Arne Madsen.
Perioden januar-juni: 2. kl.: Inger Toft, Peter Lembcke. 3. kl.: Met
te Nielsen, Jens Peter Clausen. 4. kl.: Elsebeth Iversen, Peter Las
sen. 5. kl.: Benedikte Lassen, Claes Olsen. 6. kl.: Charlotte Bay, Tho
mas Lipsø. 7. kl.: Vibeke Breyen, Jan Klitgaard (formand). 8.—9.
kl.: Camilla Kølpin, Kai Piper. Lærere: Brita Ludvigsen, Arne Mad
sen.
Forældremøder.

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

Alle lørdage fra 1. maj til 30. september er skolefridage.
Færdselslære.

Der gives undervisning og vejledning i alle skolens klasser.
Gentofte kommune.

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

Pigernes gymnastikdragt: Blå crepenylon-dragt, model »Athen«, blå
plastsokker til indendørs brug, blå sokker og tennissko til udendørs
brug.
Drengenes gymnastikdragt: Rød trøje med korte ærmer, sorte ben
klæder, hvide ollerupsko til indendørs brug, hvide tennissko til uden
dørs brug.
Fritagelse fra gymnastik udover 8 dage kræver iflg. ministeriel be
kendtgørelse lægeattest.
Indsamlinger.

I november måned blev der solgt UNICEF-kort. Der indkom 2073
kr. I februar og marts solgtes lodsedler til fordel for grønlandske
børn. Der kom 2100 kr. ind. I april måned blev der samlet tøj, pen
ge m. v. til bopladsen Kap Hope i Grønland. Desuden har elever fra
5.—7. kl. solgt mærker, i september til fordel for »Evnesvages vel«,
i april for »Red Barnet«.
Julegavesløjd.

I månederne inden jul arbejdede et halvt hundrede børn en eftermid
dag om ugen med bast, peddigrør, stoftryk og håndarbejde.
Konfirmationsforberedelse.

Efter en drøftelse mellem præsterne i Gentofte Kommune og skole
myndighederne er det blevet vedtaget fremtidig at lade konfirma
tionsforberedelsen finde sted i vinterhalvåret i 1. real—8. klasse, og
ikke som hidtil i 7. klasse.
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 ryt
me- og melodiinstrumenter (klokkespil, xylofon, blokfløjte og melodica).
Mælk og vitamintilskud.

Eleverne i 1.—7. kl. får gratis hver dag hele skoleåret igennem V4 1
sød- eller kærnemælk samt i tiden fra 1. november til 30. april 1 vi
taminpille 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
kundskaber og evner, der gør dem skikkede til at modtage undervis
ning i den ønskede klasse.
I begyndelsen af maj måned afholdes en modenhedsprøve for de ele
ver, der er indskrevet til påbegyndelse af skolegang i 1. klasse sam
me år.
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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
Skolescenens forestillinger for de mindste.
Skolebladet.

Skolebladet er i år udgivet under navnet »Grisen«, det navn det
startede med for 5 år siden. Der er lavet 3 numre, hver med 14—16
sider. Medarbejderne har været: Jan Klitgaard, Ulrik Storm, Hans
Frandsen, Henrik Glud og Jan Sivertsen.
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, me
dens behandling af sygdom henvises til børnenes sædvanlige læge.
Skolelægen og skolesundhedsplejersken fører desuden i samarbejde
med tuberkulosestationen i Lyngy den regelmæssige kontrol med hen
syn 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 skolen få oplyst, hvornår skolelægen træffes.
Skolens læge er dr. Agnete Bræstrup.
Sundhedsplejerske er fru Karen L. F. Knudsen.
Skoletandpleje.

Der ydes gratis tandpleje til elever boende i Gentofte kommune. For
Frederiksberg og Københavns kommune gælder følgende ordning:
Elever kan få tilskud til tandbehandling hos privat praktiserende
tandlæge eller behandles gratis på de respektive kommuners skole
tandklinikker.
Andre kommuner: I hvert enkelt tilfælde må forældrene søge den
hjemmehørende kommunes skolevæsen om tilladelse til benyttelse af
Gentofte kommunes skoletandklinik.
I skoleåret 1967—68 har 69 elever været til behandling på Gentofte
kommunes skoletandklinik.
Svømning.

6.—9. kl. har 1 times svømmeundervisning om ugen i Østerbros
svømmehal. I skoleåret 1967—68 har 43 elever taget svømmemærker: 16 bronze, 14 sølv, 7 guld og 6 skolens eget svømmemærke.
Sygdom.

Hvis en elev angribes af en børnesygdom eller sygdom af alvorlig
smitsom art, bedes det snarest meddelt skolen.
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„Vor egen ramme“.

I skifterammen i underetagen udstilles tegninger eller malerier lavet
og valgt af eleverne selv.
I skifterammen i stueetagen udstilles reproduktioner, plakater, præ
mierede konkurrencetegninger m. v.
I 10 år har skolens gamle elev, kunstforlægger Vagn Schmidt, ud
lånt os reproduktioner. Det har gennem årene været til stor glæde og
hjælp for os at have dette fond af skønhed at øse af, og skolen brin
ger Vagn Schmidt en hjertelig tak herfor.

Skolebetalingen.
Den årlige skolebetaling, som opkræves i 10 månedlige rater (alle må
neder undtagen juli og august), udgør:
1.
klasse ................................ 550 kr.
2.
klasse ................................ 650 kr.
3.
klasse ................................ 750 kr.
4.
og 5. klasse .................... 800 kr.
6.
, 7., 8. og 9. klasse ...... 850 kr.
Søskende har moderation.
Skolen modtager gerne forudbetaling for hele skoleåret eller dele deraf,
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 skoleåret beta
les for det pågældende skoleår 50 kr. ekstra, da der ikke ydes kommunalt
tilskud for disse elever.
For elever, som optages i skolens 5., 6. eller 7. klasse, betales henholds
vis 60, 90 og 180 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
kvartals regnskab.
For ordblindeundervisning betales et honorar, der omtrent svarer til
halvdelen af lærerlønningerne hertil.
Ratebetalingen bedes indbetalt snarest efter regningens modtagelse til
skolens postkonto nr. 8 36 19 ved benyttelse af det tilsendte indbetalings
kort eller eget girokort. I sidstnævnte tilfælde bedes opgivet regningens
løbenummer. Betalingen kan også ske ved indbetaling 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 skolereg
ningen.
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 føl
gende.
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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

